VYSOCE KVALITNÍ VÝŽIVA CHAMELEONŮ

ZÁKLADNÍ PRINCIP
Přírodní podmínky napodobujte,
jak nejvíce to jde. Rozdíly vyrovnejte doplňky.
ARCADIA Insectivore Feeding Programme
CLICK HERE
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DEFINICE
Krmení potravy je proces,
který jí poskytuje výživu vedoucí
k reprodukci a k růstu, při němž si
vybuduje vlastní tělo jako vysoce
kvalitní potravu pro chameleona.

DEFINICE
Gut-loading (doslova „naplnění střev“)
je proces záměrné manipulace
krmného hmyzu k tomu, aby pozřel
něco, co má ve svých vnitřnostech
přenést do těla chameleona a co mu
má napřímo sloužit k výživě, růstu a
reprodukci.

CO DĚLAT
Krmte potravu její přirozenou
stravou. Přidávejte smysluplné
látky, které zvýší její výživnou
hodnotu.

CO DĚLAT

SPRÁVNÉ
DOPLŇKY

KRMTE
Suchým krmivem: včelím pylem,
vojtěškou, spirulinou, sušenými
mořskými řasami, suchým senem.
Vlhkým krmivem: trávou,
pampeliškou, mrkví, jablkem,
salátem.
Suché krmivo

Včelí pyl

Vojtěška

Spirulina

Několik minut před zkrmením nakrmte
potravu včelím pylem smíchaným
s vodou nebo s přírodním nektarem.
V případě potřeby přidejte minerály,
vitamíny nebo léky.

SD

DEFINICE
Suplementace je proces přidávání konkrétních látek (výživy) do krmení,
aby se zvýšila jeho výživná hodnota nebo aby se vyrovnal nedostatek
některých živin v zajetí odchované potravy ve srovnání s potravou přírodní.

CO DĚLAT

Sušené
mořské řasy

Suché seno

Vyberte si jeden z doporučených plánů a důsledně ho dodržujte. Potravu
posypte práškovými doplňky: trpasličím a horským druhům chameleonů
jen velmi lehce, všem ostatním druhům silně.
ARCADIA plán
1. – 3. den

4. den

5. – 7. den

8. den

1. – 8. den

EarthPro-A

CalciumPro MG

EarthPro-A

EarthPro-Ca

NIKDY NEKRMTE
Zeleninou s vysokým obsahem
oxalátů: např. brokolicí, špenátem.
Jedovatými rostlinami: např.
bramborou, břečťanem.
Ovocem s vysokou kyselostí:
plody citrusů.
Nepřirozenými věcmi: praženými
mandlemi, psím a kočičím krmivem.

(s obsahem D3)

Obecný plán
Denně

REPASHY plán
1x za 14 dní

www.chameleons.info

Daily
Podávat raději
ob den kvůli
obsahu
vitamínu D.

POZNÁMKA
Předem namíchané produkty jsou
obvykle poněkud nesprávně
označené jako „gutload“.

ShedSupport
(Podpora sv leku; podáv at
j en, když se sv lékaj í)

Včelí pyl

Vápník
bez D3

Multivitamín
ExoTerra, Reptivite

Vápník
s obsahem D3

Calcium Plus LoD
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