
Přechod na peletové krmivo 
 

1. Přípravná fáze 
 
Pokud jde o menší druhy (kanáry, exotické pěnkavy, britské pěnkavy, andulky,…), doporučuje se začít jejich 
přípravou na přechod. Cílem není přimět ptáky, aby během této přípravné fáze jedli pelety. Pouze se učí 
rozpoznávat pelety jako jeden z prvků jejich potravy. Po dobu 2 nebo 3 týdnů jim bude podávána normální směs 
semen, do které bude přidáno 10% pelet. 

 
Pro větší a středně velké papoušky není tato přípravná fáze nutná. 
 
 
2. Samotný přechod 
 
Během období přechodu již nebudou semena a pelety míchány. Ptáci dostávají pelety po celou dobu. Některé 
dny, podle níže uvedeného harmonogramu, stále dostanou misku se semeny, ze které budou jíst, kolik chtějí. 
Ale období, během nichž ptáci dostávají pouze pelety, se budou prodlužovat, aby byli nuceni konzumovat více 
pelet. „Semenné dny“ budou do plánu zavedeny, aby se zabránilo přílišné ztrátě na hmotnosti ptáků. Během 
těchto dnů budou ptáci schopni získat veškerou energii, kterou během „peletových dnů“ ztratili. 
 
 
3. Obecné rady 

 
• Ptáky převádějte na pelety jen pokud jsou zdraví. 
• Nepřevádějte hned na pelety ptáky, které jste právě koupili. 
• Ukažte potřebnou přísnost a dobře své ptáky sledujte. 
• Ujistěte se, že během „dnů s peletami“ na podlaze klece nezůstala žádná semena. 
 
 

d1 NutriBird d23 NutriBird + semena 
d2 NutriBird + semena d24 NutriBird 
d3 NutriBird d25 NutriBird 
d4 NutriBird + semena d26 NutriBird 
d5 NutriBird d27 NutriBird 
d6 NutriBird d28 NutriBird + semena 
d7 NutriBird + semena d29 NutriBird 
d8 NutriBird d30 NutriBird 
d9 NutriBird d31 NutriBird 
d10 NutriBird + semena d32 NutriBird 
d11 NutriBird d33 NutriBird 
d12 NutriBird d34 NutriBird + semena 
d13 NutriBird d35 NutriBird 
d14 NutriBird + semena d36 NutriBird 
d15 NutriBird d37 NutriBird 
d16 NutriBird d38 NutriBird 
d17 NutriBird d39 NutriBird 
d18 NutriBird + semena d40 NutriBird + semena 
d19 NutriBird d41 NutriBird 
d20 NutriBird d42 NutriBird 
d21 NutriBird d43 NutriBird 
d22 NutriBird d... NutriBird 

 


