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Gotowe karmy
Żywienie

Obie karmy firmy JBL mają postać granulek o średnicy 6mm. Są powszechnie spotykane w sklepach
zoologicznych. Według zaleceń producenta obie karmy stanowią podstawowy pokarm dla żółwi
lądowych.

JBL Agivert
Na opakowaniu możemy przeczytać tak: "JBL Agivert - to granulowany pokarm podstawowy dla żółwi
lądowych, bogaty w błonnik pochodzący ze starannie dobranych roślin, np. ziół łąkowych. Ma małą
zawartość białka dlatego jest doskonałym pokarmem dla żółwi lądowych, dobrze akceptowanym
przez zwierzęta. Wzbogacony witaminami a szczególnie witaminą A. Sposób podawania: w zależności
od przyzwyczajeń pokarmowych może być podawany bezpośrednio , po namoczeniu w wodzie lub
wymieszany z roślinami. Żółwie młode kilka razy dziennie taką ilość jaką są w stanie zjeść w krótkim
czasie, dorosłe 5-6 razy w tygodniu. Nie zjedzony pokarm musi być usunięty."
Skład: trawy, zioła, rośliny, zboża, minerały. Bez barwników. Przeciwutleniacz E306.
Witamin na 1 kg: A 25.000 i.E., D3 2.000 i.E., E 300 mg, C 200 mg.
Wadą tej karmy jest obecność w składzie zbóż oraz dodatku sztucznych witamin. Proporcje
składników odżywczych tj. białko, włókno czy popiół są prawidłowe, jednak brak jest informacji o
stosunku wapnia do fosforu. Z opisu składu nie wiadomo jakie rośliny zostały użyte do produkcji
karmy.

JBL Herbil
Opis z opakowania karmy jest bardzo podobny do opisu karmy Agivert z pewnymi zmianami
wynikającymi ze składu. Na opakowaniu czytamy: "JBL Herbil - to granulowany pokarm podstawowy
dla żółwi lądowych. Trawy i zioła wchodzące w skład tego pokarmu są uprawiane i zbierane na
ekologicznych farmach według dokładnych zaleceń organizacji Bioland. Surowiec do produkcji jest
suszony i prasowany w stanie naturalnym bez żadnych dodatków. Herbil jest bogaty w błonnik i ma
niską zawartość białka dlatego jest doskonałym pokarmem dla żółwi lądowych, dobrze
akceptowanym przez zwierzęta. Zawiera naturalny poziom witamin i minerałów, szczególnie
witaminy A i E.
Sposób podawania: w zależności od przyzwyczajeń pokarmowych może być podawany bezpośrednio
, po namoczeniu w wodzie lub wymieszany z roślinami. Żółwie młode kilka razy dziennie taką ilość
jaką są w stanie zjeść w krótkim czasie, dorosłe 5-6 razy w tygodniu. Nie zjedzony pokarm musi być
usunięty."

Skład: trawy i zioła. Nie zawiera konserwantów ani barwników.
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Nie wzbogacony witaminami.
Również ta karma jest bardzo słabo opisana pod względem składu, lecz jest on poprawny, gdyż trawy
i zioła to to co żółwie lądowe jadać powinny. Dużą zaletą jest ekologiczne pochodzenie składników
oraz brak sztucznych dodatków witaminowych. Stosunek Ca/P jest prawidłowy, proporcje składników
odżywczych również. Jedyny wyraźny mankament to słabo opisany skład.
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