
Váltás magkeverékr ől pelletekre 
 
1. Előkészületi szakasz 

 
Ami a kisebb fajokat illeti (kanárik, exotikus pintyek, brit pintyek, hullámospapagájok,...), javasolt 
előkészíteni őket a táplálékváltásra. Az előkészítő fázis során a cél nem a madarak pellet evésre való 
kényszerítése. Csak szokják meg, hogy a pelletek a táplálékuk részét képezik. 2 vagy 3 hétig kapják 
a normál magkeveréket, melyhez 10% pelletet keverünk. 
Az óriás- és nagypapagájok számára ez az előkészületi fázis nem szükséges. 
 
 
2. Váltás 

 
A táplálékváltás után a magokat és pelleteket ne keverje többé. A madarak csak pelletet kapjanak 
egész idő allatt ezután. Némely napokon, követve az alábbi táblázatot, még kapjanak egy tál 
magkeveréket amiből annyit ehetnek amennyit csak akarnak. Ám azok az időszakok amikor csak 
pelletet kapnak egyre hosszabbak és hosszabbak lesznek, így több pellet fogyasztására ösztönözve 
őket. A “magos napok” azért vannak beiktatva a táblázatba, hogy megelőzzük a madarak túlságosan 
nagy testsúlyveszteségét. Ezeken a napokon a madarak pótolni tudják azt az energiamennyiséget 
amit elvesztettek a “pellet napokon”.    

 
 

3. Általános tippek 
 

• Csak egészséges madaraknál végezzen táplálékváltást. 
• Ne kezdjen rögtön pelletet etetni, ha éppen most vett madarat. 
• Tartsa be a szükséges következetességet és jól figyelje meg madarait. 
• Bizonyosodjon meg róla, hogy nem maradtak magok a ketrec alján a “pellet napokon”. 
 
 
 

1.nap NutriBird 23.nap NutriBird + magok 

2.nap NutriBird + magok 24.nap NutriBird 
3.nap NutriBird 25.nap NutriBird 
4.nap NutriBird + magok 26.nap NutriBird 
5.nap NutriBird 27.nap NutriBird 
6.nap NutriBird 28.nap NutriBird + magok 
7.nap NutriBird + magok 29.nap NutriBird 
8.nap NutriBird 30.nap NutriBird 
9.nap NutriBird 31.nap NutriBird 
10.nap NutriBird + magok 32.nap NutriBird 
11.nap NutriBird 33.nap NutriBird 
12.nap NutriBird 34.nap NutriBird + magok 
13.nap NutriBird 35.nap NutriBird 
14.nap NutriBird + magok 36.nap NutriBird 
15.nap NutriBird 37.nap NutriBird 
16.nap NutriBird 38.nap NutriBird 
17.nap NutriBird 39.nap NutriBird 
18.nap NutriBird + magok 40.nap NutriBird + magok 
19.nap NutriBird 41.nap NutriBird 
20.nap NutriBird 42.nap NutriBird 
21.nap NutriBird 43.nap NutriBird 
22.nap NutriBird nap.... NutriBird 

 


