Top 12 voedselgroepen in dierentuinvoeding
Een overzicht van de eigenschappen van veel gebruikte voedselgroepen in dierentuinvoeding
Gras en andere ruwvoerders

Browse producten
Groen, veel blad, een lekkere geur
en het ontbreken van stof zijn
kenmerken van goede kwaliteit.

Klaver
Stro
Vers gras

Vraag de leverancier om de
kwalifeit te testen of test het zelf.
Voedingswaarden zijn erg variabel.

Ingekuild gras
Droog gras

Zou het hoofdbestanddeel (bijna
het enige) in het dieet van een
grazer moeten zijn.

Hooi

Alfalfa
Bloemknop
Takken
Twijgen
Schors
Kruiden
Struiken

Blad en kool groenten

Probeer het blad te analiseren, de
voedingswaardes varieren sterk.
Bij beperkte voorraad voorrang
aan bladetende herkauwers en
primaten.

Andere groenten
Blad groenten bevatten over het
algemeen meer vezels, een
vergelijkbare hoeveelheid
vitamines en veel minder suiker
dan gecultiveerd fruit.

Witlof
Sla
Witte kool
Selderij
Andijvie
Rode kool
Radijs

Boomblad bevat een varierend
gehalte aan schadelijke stoffen.
Zorg daarom voor afwisseling van
soorten. Gebruik verder het
browse identificatie boek.

Te veel kool groenten in een dieet
kunnen darmproblemen en
struma veroorzaken.

Ook al zijn groene bonen
peulvruchten ze veroorzaken
zelden problemen.

Tomaten
Komkommer

Wortelen hebben een hoog suiker
gehalte.

Wortels
Pepers

De meeste groenten zijn een goed
alternatief voor fruit.

Anijs
Bonen

Groenten uit de uienfamilie
kunnen problemen veroorzaken.

Prei

Zoete
aardappel

Fruit producten

Krachtvoer
Kan handig zijn om de nare smaak
van sommige medicijnen te
verbloemen, want veel dieren
vinden de zoete smaak lekker.

Appel
Druiven
Sinaasappel

Commercieel geproduceerd
krachtvoer (biks en brokken) biedt
de mogelijkheid om in de
aanvullende voedingsbehoefte
van een dieet te voorzien.
De energie dichtheid van
krachtvoer ligt vaak veel hoger
dan die van andere
voedingsproducten.
Het eten van krachtvoer duurt
relatief kort, gedragsmatig gezien
is dit een nadeel.

Haver
Gerst
Bloem

Het is beter om het meeste fruit
zelf te eten en het niet aan dieren
te voeren.

Kiwi
Pruimen
Bananen
Nectarines

Granen
Beo pellets
Knaagdieren
pellets

Mango’s

Vlees producten
Pens
Hart
Spieren
Hele prooi
Karkassen

Ongewervelde dieren
Spier- en orgaanvlees mist veel
nutrienten (zoals Calcium)
behalve eiwitten en aminozuren.

Moriowormen

Gedomesticeerde dieren die als
voer worden gebruikt zijn vaak te
dik.

Slakken

Betrouwbare informatie over de
nutritionele samenstelling van
hele karcassen is beperkt, daarbij
verschilt deze informatie
behoorlijk.

Meelwormen
Sprinkhanen

Krekels
Was motten
Pissebedden

Informatie over de samenstelling
van hele vis is beperkt. De
samenstelling varieert behoorlijk,
zelfs binnen dezelfde soort.
Gebruik altijd vitamin B1 en
vitamin E supplement wanneer
rauwe vis wordt gevoerd.

Fruitvliegen

Zonnebloem
pitten
Pinda’s
Grutten
Zaden

Mix de kleine hoeveelheid
supplementen die je wilt voegen
eerst goed met een kleinere
hoeveelheid voer. Hierdoor kan
eer betere verdeling worden
gemaakt.
Supplementen die vitamine A, D3,
Selenium en IJzer bevatten
kunnen grote problemen
veroorzaken als ze niet op de
juiste manier worden gebruikt.

Mineralen
Vitamines
Opvoed melk
Opvoed zaden
Sepia
Carnimix

Zaden, rozijnen en noten

Rozijnen

Larven (i.e. meelworm) hebben
een hooggehalte vergeleken met
volwassen insecten.

Supplementen
Hele vis is vaak qua
voedingswaarde compleet, visfilet
is dat niet.

Walnoten

Slakken and pissebedden hebben
een goed calcium gehalte maar
kunnen parasieten hebben.

Spinnen

Vis producten
Inktvis
Schaaldier
Schelpdier
Mosselen
Oesters
Sprot
Haring

Insecten bevatten een laag
calcium gehalte. Darmlading van
insecten voordat er gevoerd
wordt, kan het problem beperken.

Andere producten
De meeste van deze producten
hebben een hoge energie waarde.
Wanneer een zadenmengel wordt
aangeboden leidt dit to
ongecontroleerde voedselselectie.
Rauwe peulvruchten kunnen veel
problemen veroorzaken als ze
worden gegeten.

Producten in deze categorie zijn
gemaakt voor menselijke
consumptie. Er zijn goede
alternatieven voor dieren
beschikbaar.
Lactose in zuivelproducten kan
diaree veroorzaken bij volwassen
dieren.

Cornflakes
Brood
Eieren
Honing
Tofu
Rijst

Er zijn heel weinig goede
nutritionele redenen om brood
aan dieren te voeren.

Melk

Hazelnoten
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