
 
 
TÁPLÁLÉK AZ ÉRTÉKES KEDVENCEKNEK:  
A RoudyBushTM termékek használata biztosíték arra, hogy a madaraid a tápanyagok legkiválóbb keverékéhez jutnak egy teljes 
mértékig emészthető eleség formájában. Minimális hulladék és kosz, nem szükséges vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása, 
nincsenek hozzáadott cukrok, sem színezékek és kizárólag természetes tartósítószerekkel készül. 
 
A MADARAK HOZZÁSZOKTATÁSA A PELLETEKHEZ ÉS MORZSALÉ KOKHOZ : 
Azok a madarak, amelyek sosem kaptak pelletet vagy morzsalékot általában elsőre nem ismerik fel táplálékként. A pelletek 
zsírtartalma alacsonyabb, mint a magvaké, így elsőre a legtöbb madár nem fogja annyira kedvelni, mint a magokat. Néhány madár 
azonnal elfogadja a pelleteket vagy morzsalékokat, amint rájön, hogy ehető, emellett más madarak kifejezetten ellenállhatnak a 
váltásnak. 
 
Módszerek a madarad pelletre, vagy morzsalékra szoktatásához: 
 
1.) Azonnali, teljes váltás: Ez a módszer használható a válogatós, ellenálló madaraknál amelyek normál, vagy komoly túlsúllyal 
kezdenek neki a váltásnak. Távolítsd el az összes korábbi eleséget és töltsd fel az etetőket pellettel. Ha meg tudod mérni a 
madaradat akkor reggel, a váltás napján először is mérd le. Minden reggel mérd meg a madarad. Ha a madarad többet fogy mint a 
testsúlyának 3-5%-a, akkor engedd vissza a megszokott étrendjére 1-2 hétre, ez után próbálkozz a váltással ismét. Ha nem tudod 
megmérni a madarad súlyát, akkor takarítsd ki a madár otthonát a váltás napján és ne használj almot, hogy így meg tudd figyelni a 
madár ürülékét. Ha az ürülék bélsár része apró és sötétzöld, vagy fekete, vagy nem tartalmaz egyáltalán bélsarat az azt jelenti, 
hogy a madarad nem eszik. Ez folytatható két egész napig kisebb fajok és három egész napig nagyobb fajok esetén. Ha a madarad 
ürüléke még mindig anorexiás a váltási-időszak végén, akkor engedd vissza a megszokott étrendjére 1-2 hétre, ez után próbálkozz 
a váltással ismét. A legtöbb madár elsőre átvált. A legválogatósabb madarak váltása akár három próbálkozásba is tellhet. 
 
2.) Fokozatos váltás: Ez a módszer azoknál a madaraknál válik be amelyek sokféle ételt megkóstolnak és megesznek. Készíts 
keveréket melynek ¾-e a megszokott eleség, ¼-e pedig RoudyBushTM pellet, vagy őrlemény. Ezzel a keverékkel etess 1-2 hétig. 
Növeld a RoudyBushTM pellet, vagy őrlemény arányát folyamatosan. Amikor eléred, hogy az eleség ¾-e RoudyBushTM, akkor 
takarítsd ki a madár otthonát és ne használj almot, hogy így meg tudd figyelni a madár ürülékét. Hogyha anorexiás ürüléket látsz 
(lásd a leírást az ’Azonnali, teljes váltás’-nál fentebb), adj az eleséghez többet a már megszokottból 1-2 hétig. Ez a módszer 
lassabb, de biztonságosabb azoknak a gazdiknak akik nem tudják folyamatosan megfigyelés alatt tartani a madaraikat. 
 
3.) Csinálj úgy, mintha te is ennéd a RoudyBushTM -t. Sok madár meg fogja kóstolni azt az eleséget amelyiket a gazdáját is látja 
enni. Sok madár megkedveli a RoudyBushTM pelleteket, ha egyszer megkóstolják a gazdától kapott jutalomfalatként és azután 
könnyedén váltanak át rá. A teljes váltás után mindig bizonyosodj meg a madarad bélsara alapján arról, hogy evett. 
 
 
A MEGFELELŐ PELLET MÉRET KIVÁLASZTÁSA:  
Használj akármilyen méretű pelletet amit a madarad elfogad. A pellet méretére vonatkozó javaslatokat, melyek a madár 

mérete (fejtől lábakig) alapján kerültek kialakításra lentebb olvashatod. 

 

Nagy (large) – 25,4 cm-nél nagyobb maradak: nagy ara és nagy kakadu 

 

Közepes (medium) – 20,32 cm-es, vagy annál nagyobb madarak: ara, kakadu és amazon 

 

Kicsi (small) – 15,24-cm-es, vagy annál nagyobb madarak: törpe ara, nemes papagáj, kakadu, pionus, aratinga, rosella, 

jákó és lóri 

 

Mini és morzsa (mini & crumble) – 7,62 cm-es, vagy annál nagyobb madarak: nimfa, barátpapagáj, törpepapagáj, 

hullámos papagáj, aratinga, kis sándor papagáj, feketesapkás papagáj, verébpapagáj, kanári és fűpapagájok 

 

NiblesTM – 7, 62 cm-ig: díszpintyek, kanári, hullámos papagáj 

 
A megfelelő pelletméret kiválasztásához segítséget találhatsz az alábbi oldalon angol nyelven: www.roudybush.com – válaszd ki 
azt, hogy „food selector” 
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