WERKPROTOCOL VOEDING JONGE VOGELS
Protocolnummer: DV.2015.1.
Verantwoordelijke: PD & AD

DATUM: 02 juni 2015

Dit protocol is opgesteld door Paul Deuning & Antoine Deley. Tot een vernieuwde
versie zal dit protocol gelden. Voor vragen, aanpassingen en/of opmerkingen: mail
naar p.deuning@dierenambulancenijmegen.nl met onderwerp DV.2015.1.

A. ALGEMENE INFORMATIE:
De eerste periode, als de vogels nog niet volledig bevederd zijn hebben deze extra
veel energie nodig. Papjes van universeelvoer, eivoer of geweekte zaden voldoen
niet of zijn niet praktisch. Nutribird biedt dan alle voedingsstoffen en is
makkelijk aan te bieden door middel van een spuitje of zonde.

B. VOORBEREIDING:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zorg voor een schone werkomgeving, werk hygiënisch en schoon!
Leg een schone doek op je werkplek waarop je de schone materialen
kunt leggen
Kijk hoeveel dieren gesondeerd moeten worden
Zet sondeerpotjes klaar
Leg vorkjes klaar
Leg spuitjes klaar
Zet de waterkoker met water aan
Nadat het water gekookt is het te gebruiken sondeerpotje met vorkje
en spuitje erin volschenken
Wat kokend water opzuigen met de te gebruiken spuit (eventueel met
sondeerslang erop) en weer leegspuiten
Sondeerpotje leeggooien
Alle schone materialen op de schone doek leggen

C. AANMAKEN NUTRIBIRD:
1.
2.

Kijk hoeveel het te sonderen dier weegt
Neem 10% van het lichaamsgewicht
Voorbeeld: vogel weegt 240 gram x 0,10 = 24 milliliter

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Vul het sondeerpotje met ruim de bij punt 2 berekende hoeveelheid
gekookt water
Voeg beetje bij beetje wat Nutribird toe tot het een dikte van vla
bereikt
Blijf ongeveer gedurende 1 minuut roeren
Klontjes zoveel mogelijk vermijden, ze zijn goed tegen de wand van
het sondeerpotje kapot te drukken en door zorgvuldig en voorzichtig
toevoegen van Nutribird aan het kokende water vermijd je ook klontjes
Nutribird in de schoongemaakte spuit opzuigen
Druppel wat Nutribird uit de spuit op je pols
Als het brandt, is het te heet en moet het nog wat afkoelen, het moet
lekker warm aanvoelen
Mocht je je eigen gevoelstemperatuur niet vertrouwen dan kun je een
thermometer gebruiken, de temperatuur moet plusminus 39 °C zijn
In de eerste 3 weken is de temperatuur van de voeding erg belangrijk,
gebruik dan altijd een thermometer. Indicatie voor de eerste drie weken
is of de vogel volledig bevederd is.

11.
12.

Indien nodig sonde op de spuit zetten en de sonde zelf tot de opening
volspuiten met Nutribird om de voeding te ontluchten
Elke voederbeurt dient Nutribird opnieuw aangemaakt te worden
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D. HOEVEELHEID VOEDING:
LEEFTIJD
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
zaden eten

HOEVEELHEID
Nutribird
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel
1 deel

Water
6 delen
5 delen
4 delen
3 delen
2 tot 2,5 delen

E. FREQUENTIE VOEDINGEN:
1.
2.
3.

Erg jonge vogels om het uur
Kleine wat oudere vogels om de 1,5 uur
Grote wat oudere vogels om de 2 uur, alleen als krop leeg is
Voor duiven volg punt E en voor sperrende vogels punt F

F. VERSCHILLENDE SOORTEN SONDEERVOEGINGEN:
1.
2.
3.

Nutribird A19: Kleine zangvogels
Nutribird A21: Duiven en kraaiachtigen
Nutribird A18: Zwanen, eenden en dergelijke

G. DUIVEN:
1.
2.
3.
4.

Controleer of de krop van de duif echt leeg is, pas sonderen als de
krop leeg is anders ontstaat er kropverzuring
Wikkel de duif in een hanteerdoek
Open de bek door de bovenzijde van de snavel vast te pakken
Breng de sondeerslag met de andere hand naar de krop

let op de luchtpijp, dit is het
gaatje in de tong van de duif, hier
moet de sondeerslang overheen
ingebracht worden

5.

6.
7.

Spuit de nutribird rustig direct in de krop, voel tijdens het
sonderen hoe vol de krop is, vol is vol, er moet wat speling in de
krop blijven, het moet geen strak opgeblazen ballon zijn
Verwijder de slang rustig uit de bek van de duif en zet de duif terug
in het hok.
Na het sonderen spullen gelijk schoonspoelen, ontsmetten en opbergen
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H. SPERRENDE VOGELS:
Andere jonge vogels gaan sperren (kop omhoog,
snavel open) als ze gestoord worden. Vaak
poepen ze ook meteen of vlak daarna, ook al
hebben ze niks gekregen. Als dit te vaak
gebeurd kunnen de darmpjes verkleven. Daarom
is het belangrijk om de jonge vogels zo min
mogelijk te storen. Mede ook om niet steeds
het nest te hoeven verschonen. Deze vogeltjes
mogen met een spuitje gevoerd worden, alsof
je de moeder bent en aankomt vliegen.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Controleer voor je begint met voeren of de nutribird nog op de juiste
temperatuur is
Gebruik voor het voeden een spuit, maat is afhankelijk van het
formaat van de vogel, gebruik per vogel een nieuwe spuit, bij een
heel nest dat bij elkaar zit hoeft dit niet
Zuig met de spuit de voeding op en biedt dit aan het dier aan
De vogels zullen blijven vragen om voeding tot ze vol zitten
Na de voersessie even wachten tot de vogels ontlast hebben en het
nest verschonen
Na het sonderen spullen gelijk schoonspoelen, ontsmetten en opbergen
Na het voeren even wachten, na het eten ontlasten deze vogels vrijwel
altijd, hygiëne is belangrijk dus ververs in dat geval gelijk het
nest.
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