Voor al uw dieren en dierverblijven!

Handleiding voor de verzorging van

VOGELS

INTRODUCTIE
Dankuwel dat u gekozen heeft voor Dierenhandel Hoogendoorn! Bij ons bent u verzekerd
van deskundig advies en dat willen wij graag versterken door middel van deze beknopte
handleiding. In dit boekje vindt u alle producten die nodig zijn voor het welzijn van uw
dier. Ook vindt u een handig overzicht waarin u kunt zien welk voer geschikt is voor uw
vogel. Dit een algemene handleiding, geschikt voor vrijwel iedere vogelsoort. Het kan zijn
dat uw vogelsoort andere verzorging vraagt dan hier beschreven staat. Vraag naar één
van onze medewerkers voor tips en advies!
Nazorg en service
Twijfelt u aan de gezondheid van uw dieren? Neem dan altijd meteen contact met ons
op. U koopt de dieren bij ons in de winkel: mocht er in de toekomst iets aan de hand zijn,
helpen wij u hiermee. Dierenartskosten worden daarom niet vergoed.
Alles wat u nodig heeft voor uw dier
Als u begint met het houden van vogels, wilt u uiteraard weten wat u allemaal in huis
moet hebben. Bij Dierenhandel Hoogendoorn BV houden we ervan om onze klant direct
het totaalplaatje weer te geven. Zo komt u in een later stadium niet voor onverwachte
kosten te staan en weet u meteen wat u in huis moet hebben.
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BENODIGDHEDEN
1.

De vogels
Het begint uiteraard allemaal bij de vogels zelf. Sommige vogels
kunnen bij elkaar gehouden worden, maar lang niet alle soorten.
Onze verkopers helpen u graag met het vinden van het ras dat bij
uw wensen past.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/vogels

2.

Volière of kooi

3.

Bodembedekking

4.

Voersilo en drinksilo

5.

Grit en maagkiezel

Het is belangrijk dat uw vogels bescherming kunnen zoeken tegen
regen, wind en kou. Een goed nachthok is daarom noodzakelijk.
Zorg er voor dat er geen kieren in het hok zitten. Zo voorkomt u ook
meteen luis. Het beste is om de hele volière te overkappen, zo loopt
u het minste risico op ziektes en kwalen. Qua kooi binnenshuis is het
belangrijk dat deze niet op de tocht staat.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/vogelkooien
Als bodembedekking in een volière kunt u beukensnippers
gebruiken. Voor een binnenkooitje is schelpenzand of stofvrije
korrels raadzaam. Zorg er altijd voor dat de bodembedekking droog
is: een natte ondergrond veroorzaakt snel ziektes.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/beukensnippers

Zorg altijd dat de voerbak droog staat en geef dagelijks vers water.
Bij het gebruik van volièrezaad of grote parkietenzaad laten de
vogels de velletjes van de zaadjes liggen. Zo lijkt het alsof er nog
voer in de voerbak zit, maar dit is niet het geval! Het beste kunt
u de voer- en watersilo ophangen of verhoogd neerzetten, zo
voorkomt u vervuiling.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/voer-en-waterbakken

Grit hebben vogels nodig voor een betere eischaal en maagkiezel voor
de vertering van het voer. Dit kunt u in een apart bakje toedienen,
vogels nemen het naar behoefte.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/vogelgrit
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Bij het voeren van vogels is het belangrijk dat de voersilo pas gevuld wordt als bijna alles is
opgegeten. Anders pikken vogels vaak alleen de lekkere zaadjes eruit, terwijl ze het complete
voer nodig hebben. Er bestaan diverse soorten vogelvoeders:

Grote Parkietenzaad
Dit voer is geschikt voor alle grote parkieten, zoals de valkparkiet,
roodrugparkiet, veelkleurparkiet, kakariki en rosella
Parkiet Speciaal
Dit voer lijkt op de Grote Parkietenzaad, maar dan zonder zonnepitten.
Geschikt voor o.a. de grasparkiet, catharinaparkiet en agapornissen.
Tropisch Speciaal
Dit voer is geschikt voor o.a. Australische prachtvinken, Zebravinken,
Japanse meeuwtjes, Rijstvogels, tropische duifjes en alle Amadines.
Kanarie Zoet Standaard
In de ruiperiode van kanaries is de vetvoorziening belangrijk.
Controleer daarom of alle zaadjes gegeten worden!
Wildzangzaad
Voor een volière met wildzangvogels (putters, sijsjes, groenlingen,
geelgorsen, kruisbekken, kneutjes en mussen) is dit voer geschikt.
Onkruidzaad
Dit mengsel van fijne zaden is bedoeld als aanvullend (energierijk) voer
voor diverse soorten vogels.
Volièrezaad
Dit voer is ideaal in een gemixte volière. Het voldoet aan de
basisbehoefte van alle zaad-etende vogels.
Eivoer
Dit is aanvullend krachtvoer waar alle vogels, naast basisvoer, behoefte
aan hebben. Vooral in de broed- en ruiperiode is eivoer van belang.
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7.

Trosgierst
Trosgierst is een lekkernij voor uw vogels. Om het echte voedsel
ertussenuit te halen, moeten ze hard werken. Hang dus regelmatig
een trosje op en u zult zien dat uw vogels zich niet meer vervelen.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/trosgierst

8.

Snacks en speeltjes
De meeste vogels, zeker parkietachtigen, zijn speelse dieren.
Daarom raden wij aan om de diertjes mogelijkheid te geven tot
spelen. Naast speelgoed kunt u de vogels zo nu en dan even
verwennen met een lekkernij.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/touwring

9.

Groenteruif
Door middel van een groenteruif kunt u verse groenten, fruit
(appel) of kort gras geven. Gooi dit niet op de grond! Op deze
manier zouden de vogels hun eigen uitwerpselen gemakkelijk weer
binnen kunnen krijgen en dat leidt vrijwel altijd tot worminfecties.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/groenteruif

10.

Nestkastje
Wilt u met de vogels broeden? Dan zal de volière tijdens de
broedperiode moeten worden voorzien van nestkastjes. Hang bij
voorkeur meer nestkastjes op dan het aantal koppels dat u heeft.
Zo voorkomt u onderlinge ruzie tussen de vogels. Vraag bij één van
onze medewerkers welk kastje geschikt is voor uw vogels.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/nestkastjes

11.

Nestmateriaal
Wanneer u de vogels wilt laten broeden, is nestmateriaal
noodzakelijk. In de nestkastjes kunt u kant-en-klare nestjes
plaatsen, maar geeft uw vogels ook kokosvezel en andere
nestmaterialen zodat ze zelf een nestje kunnen (ver)bouwen.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/nestmateriaal

12.

Wormmiddel
Vogels moeten met regelmaat ontwormd worden. Dit wormmiddel
kunt u gemakkelijk door het drinkwater geven. We raden u aan het
middel in ieder geval twee dagen na aanschaf van uw vogels toe te
dienen én tweemaal per jaar. Wormmiddel heeft als neveneffect
dat de darmwand wat verschraalt. Dien daarom direct na de kuur
multivitamine toe. Dosering: 2 flesdopjes per liter
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/wormmiddel
©2020 Dierenhandel Hoogendoorn BV

BENODIGDHEDEN
13.

Multivitamine
Als u om wat voor reden ook een kuur toedient, is het belangrijk dat de
vogels weer snel hun oude conditie terugkrijgen. Geef daarom na elke
kuur 7 dagen lang multivitamine door het water.
Om ze vervolgens in goede conditie te houden is het belangrijk om eens
per twee weken voor een dag multivitamine door het water te geven.
Zo verhoogt u de weestand en voorkomt u ziektes.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/multivitamine

14.

U-2 vloeibaar & U-2 OP
U-2 doodt onmiddelijk alle insecten en mijten. Hiermee voorkomt u
bloedarmoede en conditieverlies bij uw vogels. Gebruik voor het hok
U-2 vloeibaar en U-2 OP voor de vogels zelf.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/u2-vloeibaar

15.

Schrapper
Een schrappertje is handig bij het schoonmaken van het hok. Zo
kunt u gemakkelijk aangekoekte resten verwijderen.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/schrapper

16.

Vederfit
VederFit is ter ondersteuning van de bevedering en de
huidkwaliteit. Zitten uw vogels minder goed in de veren omdat ze
in de rui zijn? Geef dan 5 dagen lang VederFit door het drinkwater.
Hierdoor komen uw vogels weer beter in de veren en gaan ze er
weer sierlijk uitzien.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/vederfit

17.

Insectenlamp
Het is belangrijk voor de hygiëne dat uw vogelverblijf insectenvrij
blijft. Vogels trekken vaak fruitvliegjes of andere kleine insecten
aan. Deze insectenlamp helpt u effectief vliegen en muggen te
weren uit uw volière.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/insectenlamp
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TOT SLOT
Vogels zijn er in alle soorten en maten. Om erachter te komen welk soort het beste bij u
past, kunt u het eenvoudigst even langskomen. Zo kunt u de vogels met eigen ogen bekijken
en krijgt u advies over de verzorging. Wanneer u nóg meer wilt leren over vogels is de kooien volièrevogelencyclopedie wellicht iets voor u! Deze kunt u bestellen in onze webshop,
maar is ook te verkrijgen in de winkel. Om niets te vergeten nog één keer alle middeltjes op
een rijtje:
Wormmiddel: tegen worminfecties, die u door het water kunt geven.
Multivitamine: voor de extra weerstand en voor herstel na een kuurtje.
U-2 vloeibaar: een middel tegen insecten en mijten, te gebruiken voor het hok
U-2 OP: een middel tegen insecten en mijten, te gebruiken voor de vogels
VederFit: ter ondersteuning van de bevedering en de huidkwaliteit (tijdens de rui).
Het 'Hoogendoornteam' wenst u veel succes met het houden van uw vogels! Omdat wij
opgeleide dierverzorgers in dienst hebben, kunt u gerust voor al uw vragen contact met ons
opnemen. We zijn te bereiken op Facebook, over de e-mail en per telefoon:
Facebook:
Telefoon:
E-mail:		

Dierenhandel Hoogendoorn BV
0182 342 859
info@dierenhandelhoogendoorn.nl

Alle in deze handleiding genoemde producten kunt u online bestellen!
Op onze webshop vindt u al
onze leverbare vogelsoorten,
alle vogelvoeders en zeer veel
benodigdheden.

www.dierenhandelhoogendoorn.nl
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Bezorgservice
Bij webshop-bestellingen boven de € 45,- worden de producten
GRATIS bij u thuisbezorgd!
Heeft u een kleiner totaalbedrag? Dan ziet u uw bestelling tegen een kleine
vergoeding van € 7,50 bij u thuis verschijnen.

Like ons op Facebook!
Meer dan 2.750 tevreden klanten gingen u voor
Dierenhandel Hoogendoorn BV
dierenhandelhoogendoorn

Positief over o
ns bedrijf?
Laat het ande
ren weten en
schrijf een re
view!

