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Hogyan tároljuk, tartsuk és etessük az eleségállatokat?
Fajta

Tárolás

Ideális hőmérséklet

Táplálék

Min.
Eltartható

Tücsök

Jól szellőző száraz hely, 20-22 fok
Faunarium

Tücsöktáp, száraz macska-,
kutyaeledel, vékony szelet répa,
kis nedves szivacsdarab itatónak

2 hét

Sáska

Jól szellőző száraz hely, 20-22 fok
Faunarium

Búzakorpa, alma, fű

2 hét

Röpképtelen légy

Nem szükséges áttenni

25-26 fok, míg kikelnek,
utána hűtőszekrény

Nem szükséges

1 hét

Röpképtelen muslica Nem szükséges áttenni

Szobahőmérséklet

Nem szükséges

10 nap

Csótány

Nem szükseges áttenni

20-22 fok

Csótánytáp, gyümölcs

1 hónap

Viaszmoly lárva

Nem szükseges áttenni

Hűtőszekrény gyenge
fokozaton

Nem szükséges

Gyászbogár lárva

Nem szükseges áttenni

Szobahőmérséklet

Búzakorpa

1 hónap

Lisztkukac

Nem szükseges áttenni

Hűtőszekrény

Búzakorpa

1 hónap

Rózsabogár lárva

Nem szükséges áttenni

Szobahőmérséklet,
virágföldben

Gyümölcs

1 hónap

2 hét

FONTOS
❖ Párás környezetet nem kedvelik az eleségállatok, kerüljük a tűző napot és fagyot is
❖ Optimális tápanyagbevitel érdekében az eleségállatok etetése hüllőnk etetése előtt 1 órával történjen
❖ Rendszeresen dobjunk be friss táplálékot eleségállatainknak a fenti táblázat szerint, ha ugyanis nem
találnak táplálékot egyesek elkezdik enni fajtársaikat
❖ Általánosan elmondható, hogy túl magas hőmérséklet esetén az eleség gyorsabban nő és előbb pusztul el,
túl alacsony hőmérséklet esetén ledermed és megáll a fejlődés, ezért fontos az optimális hőmérsékletet
figyelni
❖ Weboldalunkon is megtalálhatók az eleségállatok tárolási, tartási, etetési feltételei a
www.chameleonfarm.hu azon belül az ELESÉGÁLLAT menüpontban az eleségállatok alatt közvetlen.

Tippek és

jótanácsok, érdemes

figyelmesen

elolvasni!

Biztos akarsz lenni, hogy a postázott
eleség épségben megérkezik hozzád?
TIPP 1

Téli hónapokban, ha az eleség ledermedve érkezik, ne ijedj meg, tedd a dobozt melegre (ne
sugárzó hőre), várj 30 percet, és az eleségállatok felélednek. Ha mégsem, akkor javasoljuk a TIPP2
alkalmazását.

TIPP 2

A téli fagyokban (-10 fok alatt) és a nyári hőségben (30 fok felett) is küldjük a rendelést, ilyenkor
érdemes meggondolni, hogy “postán maradó”-ra kérd a küldeményt, így a doboz tartalma nincs
kitéve az extrém időjárási viszonyoknak a kiszállításig. Teendők:
1. Add meg a posta címét, ahol át szeretnéd venni a küldeményt
2. A feladás napjától számított 2 napon belül átveheted a dobozt a megadott postán, értesítőt
ez esetben nem kapsz
3. Átvételkor add meg a neved a postán, levélpostai küldeményként kapod meg a
rendelést, nem csomagként

TIPP 3

Ha azt tapasztalod, hogy a kapott eleség doboza párásan érkezik meg hozzád, haladéktalanul
tedd át a táplálékot egy másik, jól szellőző dobozba, pl: Faunarium

TIPP 4

Az eleségállat az esetek 95%-ában másnapra megérkezik. Ha azt tapasztalod, hogy csak 2 nap
múlva kapod meg a dobozt a feladástól számítva, akkor érdemes a rendelést korábban leadni,
hogy még azon a héten megkapd, ugyanis hétvégén és ünnepnapokon nincs kiszállítás.

TIPP 5

Nagyon ritkán, de sajnos előfordul, hogy a postás nem dob be értesítőt és nem is kézbesíti a
küldeményt, ezért ha a második nap sem kapod meg a rendelést, szólj, elküldjük a
küldeményazonosítót, ami alapján a postán utána tudsz érdeklődni, hogy merre jár a doboz.

TIPP 6

Mennyiséggel, minőséggel kapcsolatos problémádat kérlek rögtön jelezd felénk, hogy
mielőbb orvosolni tudjuk. Szeretnénk, ha elégedett lennél. :)

Nálunk beszerezhető:!
Magas minőségű száraz tücsök és csótánytáp
Tartalmazza a fejlődéshez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat, magas fehérjetartalmú. Keverékünkkel a
táplálékállatok eltarthatóságát egyszerűen meghosszabbíthatjuk. A táp csak természetes anyagokat tartalmaz.
Adható tücsköknek és csótányoknak. Eltartható 3 hónapig, tároljuk száraz, hűvös helyen.

400 ft / 150g

Magas minőségű búzakorpa

Tartalmazza a fejlődéshez szükséges rostanyagokat. Sáskáknak fontos a növényi táplálék kiegészítőjeként. Csak
természetes anyagokat tartalmaz. Adható sáskáknak, gyászbogár lárvának, lisztkukacnak. Gyászbogár lárva és
lisztkukac esetén fontos, hogy a búzakorpa ellepje a kukacokat. Eltartható 3 hónapig, tároljuk száraz, hűvös
helyen.

200 ft / 90g

Vitamin
Az általunk kevert vitamin nem tartalmaz tartósítószert, ezért azt hűtőszekrényben tároljuk. Eltartható így maximum
6 hónapig.

1 500 ft

ExoTerra Faunarium M

Eleségtároló és állatszállító doboz, ideális tücsök, sáska vagy más eleségállat tárolására
Méret: 30 x 19,5 x 20,5 cm

2 900 ft

