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Het wereldbekend
Birdcare Company kweeksysteem

Daily Essentials3
Calcivet - poeder of vloeibar

ProBoost SuperMax
Potent Brew

Feast
Betere broedconditie, bevruchtingsrate, 

kwaliteit van eieren en ontwikkeling van de jongen.
Bevordert een goed werkende 

maag-darmkanaal en immunsysteem.



Supplementen
voor gebruik
gedurende het
gehele jaar

Doel 
voedingswaardeniveau

Seizoen

Onderhoud,
huiskamervo-

gels
Opvoeren naar
broedseizoen

Broedseizoen
Jonge 

vogels, rui,
huiskamervo-

gels
Laag ContinueHoogStijgen

1 à 2 maal
per week

† Daily 
Essentials3 Dagelijks

ProBoost
SuperMax Dagelijks

Potent
Brew

1 à 2 maal per
week

Supplementen
t.b.v. het
broedseizoen

Calcivet
1 à 2 maal per week

Dagelijks Dagelijks Dagelijks

Feast of
Flourish Dagelijks

* Toelichting 
* Het jaar is ingedeeld in vier
periodes:  “Onderhoud”,
“Opvoeren naar
broedseizoen”,
“Broedseizoen”, “Rui en
jonge vogels”. 
* Het principe is dat we
vogels van een lager
voedingswaarde-niveau
(onderhoud) naar een hoger
voedingswaarde-niveau
brengen (broeden). Deze
verandering van de
voeingswaarde is de grootste
stimulans voor de vogels om
in broedconditie te komen.
Als de vogels eerder dan

gepland in broedconditie
komen, stel dan de
broedparen al samen! 
* Voeg Potent Brew toe aan
Feast eivoer of fruit. Calcivet
kan toegevoegd worden aan
eivoer, gegeven op fruit of in
het drinkwater. Daily
Essentials1 of 2 toegeven
aan het drinkwater. Daily
Essentials3 toevoegen aan
eivoer, of op fruit; 
* Voeg Aviclens toe aan
drinkwater of gekiemde
zaden. Meng Aviclens en
Potent Brew niet samen in
hetzelfde water! Aviclens
doodt de heilzame bacteriën

in Potent Brew. Sommige
kwekers van Australische
vinken hebben betere
resultaten ervaren door het
toevoegen van Potent Brew
aan “zachtvoer” wanneer
Aviclens in de halve
hoeveelheid(sterkte)
toegevoegd wordt aan het
drinkwater als de jongen 0-3
dagen oud zijn. Hierdoor
wordt de darmflora snel op
het goede peil gebracht.
Geef Aviclens zo snel
mogelijk weer in de juiste
hoeveelheid(sterkte). 
* Aviclens kan samen met
Calcivet, Daily Essentials

en Spark gegeven worden.
Deze produkten kunnen
samen aan hetzelfde water
toegevoegd worden. ·Geef
Spark aan iedere vogel zodra
deze er minder goed gaat
uitzien. 
* Spark of Poly-Aid kunnen
gemengd worden met
medicijnen. Maar we bevelen
niet aan om Daily
Essentials of Calcivet aan
water toe te voegen waar
medicijnen inzitten. Geef
daarom Daily Essentials of
Calcivet via de voeding
wanneer de vogels hun
medicijnen krijgen.
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Schemagebruik

DagelijksDagelijks Dagelijks

1 à 2 maal per week

Alleen indien beneden gemiddelde

Mogelijkheden: geef op de dagnummers als
aangegeven OF geef dagelijks een

oplopende hoeveelheid

Stijgende 
hoeveelheden 

van het voer
Dagelijks. Start 1 maand

voor samenstellen
broedparen

Voor meer informatie: 
www.BirdcareCo.com/nederlands  

- Producten
- Natuurlijke voeding/voeding zoals in de natuur
- Supplementen berekenen
- Handelaren (Benelux)

3 à 5 maal per week
(minder wanneerde

hardheid van het water
hoog is). Start alleen bij

het begin van het
leggen van de eieren
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EasyBird Nieuw

Er bestaat geen twijfel over dat het Birdcare
Company supplementensysteem voor kwekers het
meest uitgebreide en effectieve systeem ter wereld
is. Daarom heeft het zo'n enorm groot aandeel op
de Engelse markt en wordt het in aanzienlijke mate
over de hele wereld geëxporteerd. Het is niet alleen
uitgebreid maar het geeft kwekers ook controle over
de broedcyclus van hun vogels en geeft volwassen
vogels controle over de dagelijks veranderende
voedingsbehoeften van hun jongen. Heel wat
kwekers vinden maar een eivoer en vier
supplementen veel te ingewikkeld om mee om te
gaan.

Dus hebben wij een nieuwe systeem ontwikkeld dat
veel eenvoudiger te gebruiken is, maar dat wel alle
unieke en krachtige ingrediënten van het
hoofdsysteem bevat. We doen twee kleine
concessies, ten eerste dat we BioPlus poeder
probiotics gebruiken in plaats van het vloeibare
Potent Brew en ten tweede dat het supplement
maar 5-6 dagen per week aan de vogels wordt
gegeven om ervoor te zorgen dat ze het zo nu en
dan zonder de bestanddelen calcium en
magnesium stellen.

Het nieuwe systeem is EasyBird - een twee
productensysteem - één voor het broeden en één
voor de rest van het jaar.

Gedurende negen maanden van het jaar zijn onze
vogels niet aan het broeden als het kleine vogels

betreft en acht maanden als het grotere papegaaien
zijn. Ze hebben nog steeds dezelfde
voedingsbehoeften voor hun gezondheid, maar ze
hebben niet dezelfde vereisten voor het produceren
van eieren en het voeren van snel groeiende
jongen. Vooral hun behoefte aan calcium en
proteïne is minder.

EasyBird Rest, Moult and Show wordt 5-6 dagen
per week gevoerd. Het is een supplement dat over
het voer gestrooid wordt, dus het moet worden
toegevoegd aan eivoer, fijn gehakte verse vruchten
en groenten of eten voor mensen. Het is geschikt
voor alle soorten vinken en prachtvinken tot
kanaries, grasparkieten en papagaaien. 

EasyBird SuperBreeder is in alle opzichten sterker
dan EasyBird Rest, Moult and Show. Het bootst de
veranderingen na van het dieet van wilde vogels,
dat vóór en tijdens het broedseizoen beter wordt.
Het verhoogt met name het gehalte aan eiwitten en
calcium in het dieet om maximaal de eiproductie en
kwaliteit te ondersteunen en ook bij te dragen aan
een gezonde en snelle groei van de jongen.
Kwekers wordt geadviseerd EasyBird Rest, Moult
and Show af te bouwen en EasyBird SuperBreeder
in te voeren gedurende de periode van ongeveer
één maand.

EasyBird SuperBreeder zal jaarlijks ongeveer 3
maanden voor kleine vogels worden gebruikt en 4
maanden voor grotere papegaaien.
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Het meest gesofistikeerde product voor zieke vogels, Guardian Angel is het product
bij voorkeur als de vogels de eerste tekenen van ziekte beginnen te vertonen of bij
uitdrogingsverschijnselen.
Naast een langdurige energie, elektrolyten, een uitgebalanceerd vitaminen complex,
spoorelementen en calcium bevat Guardian Angel een uniek systeem om de witte
bloedcellen te ondersteunen (voor een snelle reactie van het immuunsysteem).
Tenslotte zitten er ook nog heilzame bacteriën en een lookextract in voor een
maximaal herstel van het spijsverteringsstelsel.

Als de vogel snel gewicht verliest en als uithongering het grote probleem hiervan is,
raden wij u Poly-Aid aan.  Dit is een voedingssupplement voor noodgevallen, het
bevat veel meer energie dan Guardian Angel tevens bevat het ook proteïnen, om te
voorkomen dat de vogel zijn lichaamsweefsels gaat opbranden, zodat hij zijn normale
lichaamstemperatuur kan behouden. Het bevat alle andere ingrediënten die men vindt
in Guardian Angel behalve de proboiotics (deze maken het mogelijk voor dierenartsen
om dit product in samenwerking met antibiotica te kunnen gebruiken). In de plaats
hiervan hebben we prebiotic van kruiden gebruikt die een aantrekkelijke leefomgeving
voormen voor de heilzame bacteriën.

BioPlus Probiotic met kruiden prebiotics, elektrolyten, vitaminen en mineralen dat
gebruikt wordt in het drinkwater of door eivoer of fruit. Poeder.

Potent Brew De krachtigste probiotica op dit moment! Zorgt voor een goede functie
van het maag-darmkanaal van de vogels. Stimuleert de broedactiviteiten en geeft de
jonge vogels vanaf de eerste dag een goed werkende maag-darmkanaal. Het is ook
geschikt voor vogels die zich self plukken. Vloeibaar.

Een kruiden mengeling extract in sprayvorm, helpt bij ademhalingsproblemen. De
kruiden hebben een anti-bacteriële en desinfecterende eigenschap die hardnekkige
slijmen helpt lossen. Veilig in gebruik in aanwezigheid van mensen.

Kropnaalden      Rechte en gebogen kropnaalden, voor het geven van medicijnen
recht in de krop, of voor het voeren van Poly-Aid aan zieke vogels.

Zieke vogels helpen

Guardian Angel

Poly-Aid

Potent Brew

Wheeze-Eeze

Kropfkanülen

BioPlus
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We hebben bijna allemaal het idee dat sepiaschaal een
hoog calciumgehalte bevat. Doordat we ervan overtuigd
zijn dat onze vogels heel veel van dit mineraal
binnenkrijgen, slagen we er niet in om de
veelvoorkomende symptomen van een onevenredig
gehalte aan calcium te herkennen.

Het is voor vogels zeer moeilijk om calcium in deze
vorm op te nomen.

Bij kweekvogels zijn de meest
voorkomende symptomen slechte ei
binding, zwakke poppen en vogels die
lijden aan stress of een slordig vlieggedrag
vertonen.

Kwekers beschrijven hun poppen dan
als te "uitgeput" door het broeden. Vogel
die echter goed gevoerd worden bij een
kweker kunnen onmogelijk te uitgeput zijn
van het broeden. Zachte eierschalen, dunne schalen, dood
in ei, en kleinere nesten komen veelvuldig voor. Zou jij een
kleiner nest herkennen? Of lijkt dit voor u normaal? 

Het is veel moeilijker om de stijgende agressie en angst
bij uw vogels waar te nemen dit omdat we waarschijnlijk
denken dat het gedrag normaal is. Toch is dit te wijten aan
een onevenwichtig calciumgehalte.

Holly, een witkuifkaketoe, was zelfs te agressief voor
Carol, een ervaren gedragstherapeute voor papegaaien.
Na toedienen van Calcivet en Daily Essentials veranderde
ze van een angstig en onhandelbare vogel in een speels
en zachtaardig huisdier.

Een zwak beendergestel, wijd uitgaande poten, zwakke
coördinatie bij jonge vogels die het nest verlaten zijn ook

symptomen die veel voorkomen.
Als u al deze symptomen aandachtig

bestudeert, zal u beseffen dat vele ervan
kunnen verklaard worden door een slechte
werking van zenuw en spierfuncties. Deze
twee lichaamsdelen hebben voldoende
calcium nodig om optimaal te kunnen
functioneren.

Calcivet voorziet calcium in de hoogst
natuurlijke vorm.

U kan al deze problemen vermijden door regelmatig
Calcivet te gebruiken. Als het product goed wordt gebruikt
zal u meer eieren en meer levensvatbare jongen
verkrijgen.

Calcivet loont iedere keer de moeite omdat het telkens
weer een hoger aantal jongen oplevert.

Één van de meest pijnlijke ervaringen van parkieten
kwekers is om een eigenaar te zijn van een vogel die
voortdurend zijn eigen veren plukt. Er zijn verschillende
oorzaken voor deze gedraging gaande van parasieten tot
slechte voeding of problemen van psychose
aard. 

Als men geen parasieten vindt zorg dan
dat de vogel de gepaste vitaminen, mineralen
en proteïnen krijgt door gebruik te maken van
Feather-Up en Potent Brew dagelijks,
aangevuld met Calcivet vijf maal
per week, of met EasyBird Rest,
Moult & Show vijf maal per week.

Nu we meer leren over het
plukprobleem, beginnen we ook te
geloven dat calcium veel
belangrijker is dan we vroeger
dachten. Onze theorie is dat vogels
die een te kort aan calcium hebben een slechte functie
van de zenuwen vertonen, ze zijn zeer nerveus en
gestresseerd.  Dit lijdt tot het plukgedrag.

Wij hadden onlangs een klant met een grijze
roodstaart papegaai die zijn veren plukte, hij gaf de vogel

de supplementen die wij hierboven beschreven, enkel
Calcivet werd slechts twee maal in de week verstrekt in
plaats van vijf maal. 

Een test die gedaan werd door een veearts toonde
aan dat de vogel nog steeds te weinig calcium had.

Verhoging van het calcium supplement zorgde
voor een natuurlijke balans en de vogel stopte
met het plukken van zijn veren.

In verschillende gevallen van pluksituaties
heeft Potent Brew in combinatie met Feather-
Up en Calcivet voor heel goede resultaten
gezorgd met als gevolg dat veeartsen het nu
heel gewoon aanbevelen om te gebruiken bij
vogels die zich zelf plukken. 

Men kan na 4 a 6 weken, als de vogel
zichtbaar verbeterd is, stoppen met het toedienen van
Potent Brew en Calcivet kan men langzaam aan
verminderen in een paar weken van een maximum

dosering (5 dagen per week) naar 2 maal per week. Als
de vogel beter is vervang dan Feather-Up door Daily
Essentials3 (dagelijks) samen met Calcivet (2 maal per
week) dit voor een blijvende conditie, vitaliteit en een
goede bevedering te handhaven.

Calcium - belangrijker dan u denkt

Plukt jouw vogel zijn veren? 

Na zes
weken



Vroeger voor er sprake was van toilletten en riolering in
onze steden, vonden we het heel gewoon om ons vuilnis
of afval gewoon op straat te gooien. De bacteriën van dit
afval vonden de weg naar de rivieren waar wij ons
drinkwater haalden. Epidemieën of besmettelijke ziekten
waren toen heel gewoon. 

Onze vogels worden in vergelijkbare onhygiënische
omstandigheden gehouden. De ontlasting komt in hun
drinkwater en op het zaad, voeding, dit betekend dus dat

ze voordurend besmet water en voedsel tot zich nemen. 
Hun lichaam heeft dus continu af te rekenen met

besmettelijke micro-organismen.Wij kunnen het leven van
onze vogels aanzienlijk verbeteren door eenvoudig
Aviclens in het drinkwater toe te voegen. 

Om een duidelijk beeld te krijgen hebben wij twee
waterschaaltjes besmet met ontlasting van parkieten,
daarna hebben we aan 1 schaaltje Aviclens toegevoegd,
het andere waterschaaltje hebben we onbehandeld
gelaten om te kunnen vergelijken. Het linker exemplaar
bevat Aviclens en was na 3 dagen nog steeds zuiver.
Geen besmettelijke micro-organismen meer. Het rechter
exemplaar bevat geen Aviclens. Hier vinden we
duizenden micro- organismen in een klein druppeltje
water. 

Daarnaast is ook
kiemzaad een grote
bron van
besmettelijke micro-
organismen. 

Voeg daarom
Aviclens toe aan het
water dat u gebruikt
om uw zaden en
peulvruchten te kiemen en u bekomt een lekker geurend
kiemzaad vrij van bacteriën 

Bij gebruik van Aviclens in het laatste spoelwater zal
het kiemzaad langer vers blijven in de kooien.

Hoe meer de vogels
blootgesteld worden aan
bacteriën des te groter is de
krachtinspanning die hij nodig
heeft om te vechten tegen
ziektes, hoe meer energie hieraan
verloren gaat, hoe minder er
overblijft voor het broeden, ruien
en eenvoudig fit zijn. Blootstelling
aan bacteriën gebeurt vooral via
het drinkwater, het kiemen van
zaden, de leefomgeving in
vluchten en kooien en de
eetbakjes.  

Regelmatig schoonmaken met
Avisafe zorgt voor een
eenvoudige doeltreffende
hygiëne. Deze moderne
desinfecterende reiniger reinigt
zeer goed en biedt een

bescherming tegen een hele
waaier van ziekterverwekker
inclusief bacteriën, virussen,
schimmels, gisten en eencellige
micro-organismen. Wees niet
tevreden met minder
desinfecteren. 

Avisafe is zeer veilig voor
mens en dier en kan gebruikt
worden zonder extra

beschermingskledij. Het is niet
nodig de kooien na te spoelen,
enkel laten opdrogen. Avisafe is
een excellent product voor
liefhebbers die vogels met de
hand groot brengen, dit voor het
reinigen van de benodigde
materialen, broedmachines en
zelfs voor het wassen van de
eieren. Een ander voordeel van
Avisafe is dat het 6 maanden
actief blijft zelfs in verdunde vorm
in zuiver water. Wij bevelen dan
ook aan, om Avisafe te
verdunnen met zuiver water en te
bewaren in een sproeier, zodat
het steeds klaar staat voor
gebruik. Geen verspilling,
maximum rendement.

Geen slijm of algen groei met 
Aviclens!

Water hygiëne

Economisch schoonmaken: 
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Vinken en Kanaries Natuur Feast
is een droog eivoer zonder
toegevoegde kleurstoffen, het is
speciaal ontwikkeld voor
kleurkanaries. Geen zorgen meer,
dat het eivoer de kleur van je vogels
beïnvloed! Het wordt al vele jaren
gebruikt door vele
kampioenenkwekers in Engeland,
Nederland en België. Het heeft een
neutrale natuurlijke smaak. Het
eiwitgehalte bedraagt 16%.

Onze ei - en insectenvoeders bevatten meerdere speciale en zeer effectieve ingrediënten, samen met onze
gezondheid bevorderende kruidenmengeling "Flourish", speciaal geselecteerd voor zijn capaciteit om een brede
waaier van bacteriën aan te vallen. Deze kruiden helpen om een optimale omgeving te creëren voor de heilzame
bacteriën ter bevordering van de darmflora, tevens om het immuunsysteem te stimuleren en ziekteverwekkende
bacteriën zoals coccidiose te bestrijden.

Supplementenplan

Voor de liefhebbers die graag alles zo nauwkeurig mogelijk willen doen

hebben we een supplementenplan ontwikkeld. Dit kan gedownload worden

vanaf deze website: www.BirdcareCo.com/nederlands.

Door de gegevens in te vullen (vogelsoort, aanvang broedseizoen, aantal

vogels, enz.) berekent de computer hoeveel u van elk product nodig heeft.

Het geeft ook aan hoeveel u van elk product aan uw vogels moet geven

gedurende de verschillende fases. Vele vogelliefhebbers vinden dit plan

uiterst handig.

The Birdcare Company, 21-22 Spring Mill Industrial Estate,

Avening Road, Nailsworth,

Glos., GL6 0BS Engeland.

Tel/fax: 00 44 1453 834302

e-mail: sales@BirdcareCo.com

www.BirdcareCo.com/nederlands

Gold Label Feast is een eivoer van zeer hoge kwaliteit. Het is geschikt voor alle vogels, van vinken tot
papegaaien. Deze voorbevochtigde mix is simpel in gebruik en verzuurd niet in de kooien. Het heeft een fijne
anijssmaak, de vogels nemen dit zeer graag op. Het eiwitgehalte bedraagt 16%.

Eivoer en insectenvoer

Insectivorous Feast is een eivoer
voor kleine exoten en insecteneters.
Het bevat watervliegjes, garnalen,
schelpen en insectenlarven. Exoten
zoals goudvinken en zebravinken
zijn er gek op! Het eiwitgehalte
bedraagt 16%.

Parkieten Fruitsmaak Feast is
vergelijkbaar met Vinken en
Kanaries Feast maar met
fruitsmaak.



Nieuwe producten van
The Birdcare Company 

Een nieuwe productensysteem dat veel eenvoudiger te gebruiken is, 
maar dat wel alle unieke en krachtige ingrediënten bevat.

* Uitgebreide aanvulling allemaal in 1 pot
* Ideaal voor vogelhouders die het druk hebben of die beginners zijn

* Maakt het leven gemakkelijk; Zeer economisch
* Gebruiken 5-6 dagen per week

* Toevoegen aan eivoer en fruit of kiemzaad
* Geschikt voor alle soorten vinken en prachtvinken tot 

kanaries, grasparkieten en papegaaien

EasyBird
SUPER
BREEDER

EasyBird
REST, MOULT
& SHOW

EasyBird
COMPLETE PET
SUPPLEMENT

EasyBird 
Super Breeder

voor het broeden

EasyBird 
Rest, Moult & Show

voor de rest van het jaar

EasyBird 
Complete Pet 

voor huiskamervogels

Calcivet Powder

www.BirdcareCo.com/nederlands
© The Birdcare Company 2010

Calciumsupplement in poederformulier
Voor het voorkomen en behandelen van rachitis, kromme poten,

plukken van eigen veren en calciumtekort. Verbetert de 
kwaliteit van veren en van eierschalen.

* Maakt het gemakkelijker voor mensen die een druk leven leiden
* Grote effectiviteit dankzij nieuwe technologie
* Unieke, zeer bioabsorbeerbare bron van calcium met vitamine

D3 voor maximale opname
* Toevoegen aan eivoer en fruit of kiemzaad

Nieuw


