Arabská guma - kousky
Vhodné pro kosmany, tamaríny, lvíčky a některé další druhy (např. outloně nebo vakoveverky). Dodáváno ve formě malých kousků. Přírodní
produkt, který by měl tvořit podstatnou část krmné dávky drápkatých opiček, zejména pak kosmanů (Callithrix jacchus, C. geoffroyi, C. pygmaea a
podobných druhů). Pro tamaríny a lvíčky je arabská guma vhodná pouze jako doplněk stravy.
Přednosti:
- dostupný a snadno skladovatelný, naprosto přírodní produkt
- poskytuje primátům možnost přirozených potravních projevů, prospívá zdravým zubům kosmanovitých a outloňů
- vhodnou formou podávaní lze plně nahradit významnou složku krmiva pro kosmanovité – mízu stromů z jejich přirozeného prostředí
- zařazením arabské gumy do každodenního jídelníčku lze snížit obsah ovoce v krmné dávce, což je ideální zejména u kosmanů
Složení:
100% arabská guma (míza) z afrických akácií. Přírodní produkt. Může obsahovat drobné nečistoty přírodního původu (např. lýko stromů).
Doporučený způsob krmení:
Propláchněte arabskou gumu vodou, zbavíte se tak drobných prachových částic. Zalejte požadované množství arabské gumy převařenou vodou
(cca jeden objemový díl gumy na dva až tři díly vody) a nechejte po 24-48 hodin rozpustit při pokojové teplotě. Občas promíchejte. Ideální
substance je podobná tekutému medu (má stejnou barvu i hustotu). Větší kusy gumy je vhodné před namočením do vody rozdrtit na menší
kousky, lépe se pak rozpouští. Rozpuštěnou arabskou gumu můžete vtírat do otvorů, které kosmani vykousávají ve větvích, nebo ji nabízet
v misce. Nejvhodnější je však vytvořit si krmítko z větví nejedovatých druhů stromů (např. ovocné stromy nebo bříza). Do cca 40-50 cm dlouhé
větve (pokud chováme pouze dvě opičky, použijeme kratší větev) o průměru cca 5 cm vydlabeme podlouhlou drážku hlubokou 0.5-1 cm (po této
úpravě bude větev vypadat jako malá kanoe). Do vydlabané drážky vetřeme rozpuštěnou arabskou gumu a necháme zatuhnout. Arabská guma
nejlépe tuhne v teple, kde se ze substance vypařuje voda. Poté větev vertikálně zavěsíme v chovném prostoru pro opičky. Měníme každé 2-3 dny
nebo dříve podle spotřeby. Tento způsob krmení je nejvěrohodnějším napodobením přirozených podmínek. Poskytujeme drápkatým opičkám ad
libitum. Rozpuštěnou arabskou gumu můžeme po několik dní skladovat např. v ledničce, lze si tak najednou připravit větší množství.
Poznámka:
Zkrmováním arabské gumy lze snížit obsah ovoce v krmné dávce, je však stále velmi důležité nabízet opičkám každodenně v ranních hodinách
energetická krmiva s optimálním obsahem vit. D3. Doporučujeme Mazuri Marmoset Jelly. Zatímco přírodní kousky arabské gumy jsou vhodné pro
přímé zkrmování, pro přípravu ranních kašiček doporučujeme Mazuri Marmoset Gum s přidanými vitamíny (zejména vit. D3) a minerály.
Arabská guma se stane po kontaktu s vodou lepkavá. Určeno pouze pro zvířata!

Uvedené informace obsahují návody na krmení, vytvořené na základě získaných informací a pozorování prodejcem.
Prodejce: Farma Python s.r.o., Nošovice 276, 739 51 Dobrá, IČO: 25375741, www.farmapython.cz
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