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voeding 

 

 

Aanzuren van drinkwater 

 
 

door Nico Disseldorp 

 

 
Hoewel ik al enkele jaren met behulp van appelazijn mijn drinkwater aanzuur vraag ik mij al een tijdje af of ik dit 

eigenlijk wel op de goede manier doe. Het ging bij mij tot dusver zoals, denk ik, het bij velen gaat: Je hoort hier en 

daar wel eens wat  en je doet wat je goed lijkt. Je neemt een liter water en doet er een scheut appelazijn in. Maar of 

dit voor de vogels wel de meest verstandige handelswijze is? 

 

Lezing 
Zaterdag 11 maart jl. was er op een ledenvergadering 

van de Speciaalclub Europese Cultuurvogels een 

lezing over het aanzuren van drinkwater. Er werd veel 

informatie gegeven over onderzoek dat men gedaan 

heeft naar het effect van het aanzuren van drinkwater. 

Ik ben me er heel goed van bewust dat de lezing werd 

verzorgd door een firma die het er om te doen is 

reclame te maken voor zijn producten. Anderzijds 

was er nu eens de gelegenheid om beter geïnformeerd 

te worden over de werking van verzuurd drinkwater. 

Onderstaande informatie is gebaseerd op de gebruiks-

aanwijzing van het aangeprezen product.

 

Gebruiksaanwijzing 

Omdat het onmogelijk is om de natuur te evenaren en 

het eigenlijk de plicht is van elke vogelliefhebber, om 

zijn vogels in gevangenschap op een vogelvriende-

lijke manier optimaal te verzorgen. wordt Comby-

Mix gebruikt voor het verlagen van de zuurgraad (PH 

–waarde) van het drinkwater. 

De gecoate organische zuren, van planten of dieren 

afkomstige stoffen, worden in de darm afgebroken en 

kunnen daar worden opgenomen. Hierdoor treedt er 

een verlaging van de PH- waarde in het maagdarm-

kanaal op. De afgifte van diverse verteringssappen 

wordt hierdoor gestimuleerd en wordt het voedsel 

beter en sneller verteerd. 

Dit resulteert in een betere voedselomzetting en een 

verbeterde eiwit-en zetmeelvertering. 

Comby-Mix is werkzaam tegen E-coli, salmonella, 

clostridium en campylobacteriën. 

Het product is volledig biologisch afbreekbaar. 

Comby-Mix is een alternatief voor antibiotica. Zeer 

veel van deze zuren worden gebruikt als conserve-

ringsmiddel of zuurteregelaar in levensmiddelen. 

Het gebruik van onverdunde Comby-Mix kan brand-

wonden veroorzaken,. Contact met huid, ogen, inade-

ming, inname wordt ten stelligst afgeraden. Mocht dit 

toch gebeuren, direct spoelen met schoon en over-

vloedig water.  

De volgende dosering van Comby-Mix wordt aanbe-

volen: 2-3 ml op 1 liter water. Ik gebruik 2 ml op 1 

liter water. de gemeten PH-waarde is dan  4. Men 

geeft in de rusttijd, na de rui tot aan de broedtijd, 1 x 

in de week 2 dagen achter elkaar. 

In de kweek en ruitijd om de 2 dagen aanzuren en 2 

dagen schoon drinkwater verstrekken. 

Geef geen aangezuurd water gelijk met badwater, 

want dan drinken de vogels uitsluitend het badwater. 

U kunt het verzuurde drinkwater probleemloos 

dagelijks aan uw vogels verstrekken. 

De dosering van Comby-Mix is afhankelijk van de 

PH- waarde van het drinkwater en van de gewenste 

PH-waarde. Dit is dus afhankelijk van de hardheid 

van het water, veel of  weinig kalk. 

Als u onder een PH-waarde van 4,5 zit kunnen bacte-

riën zich niet meer ontwikkelen en/of groeien. 

Verzuring van het drinkwater is dus een prima middel 

om uw vogels gezond te houden en voor het 

opbouwen van weerstand. 

 

Bestellen 

Zijn er in de vereniging mensen die dit middel willen 

gaan gebruiken, dan kunnen ze dat bij mij bestellen. 

De kosten zijn € 10,00- voor 1 liter Comby-Mix, excl. 

verzend- of ophaalkosten.

 

 

 

 

 

 


