Caresheet voor uw voedseldieren
Krekels
Het is heel belangrijk om uw krekels dagelijks bij te voederen en van vocht te voorzien in een
goed geventileerde bak.


De bodem dient schoon te zijn, zodat u daar droge katten- of hondenbrokken, zemelen of
brinta kan neerleggen.
Voor het vocht kunt u meerdere dingen doen: winterpeen (zorg wel dat dit na enkele uren
helemaal opgegeten is en anders verwijderen), krekelgel of nat gemaakte keukenrol in een
draaidop van een limonadefles.
Bij grote hoeveelheden krekels kunt u ook iets groters nemen voor meer vocht om uw
krekelsgel op te leggen.
We hebben speciale cricket pens of krekelhouders te koop waar u de krekels langer in kunt
bewaren












Complete verzorgingskit voor krekels De Cricket Pen van Exo Terra
Afneembaar, goed ventilerend deksel
Handige krekel verdeler
Inclusief voeder- en drinkbak voor krekels
Maakt krekels voederen keurig en netjes
De Exo Terra Cricket Pen is ideaal om krekels te houden en verdelen. De krekels kruipen zelf
in de vierkante kokers, die hen schuilplaats bieden. Deze kokers fungeren als makkelijke
verdeelinstrumenten van de Exo Terra Cricket Pen. Verwijder voorzichtig een koker, schud
enkele krekels in het terrarium of voederbak en plaats hem terug in de Exo Terra Cricket
Pen.
Bij het verwijderen van het deksel blijven de kokers op hun plaats, hetgeen de toegang
vergemakkelijkt en de ontsnappingskansen van krekels verkleint.
Tip:
Geef uw krekels gezonde voeding of een stukje appel om hen langer in leven te houden.
1. Verwijder één van de verdeelkokers om te voederen
2. Tik op de verdeelkoker om de krekels te voederen
3. Zelfsluitende kokeropening
4. De Exo Terra Cricket pen is eenvoudig bovenaan te bereiken
5. Voeder- en drinkschaaltjes inbegrepen

Gebruiksaanwijzing
Te gebruiken om krekels te transporteren en te houden. Schuif de koker uit de Exo Terra
Cricket Pen en laat het klepje neer om ontsnappingen te voorkomen. Dek indien nodig met
één hand de koker af tijdens het manoeuvreren. Neem uw hand weg en tik lichtjes op de
koker om het gewenste aantal krekels te voederen. Verwijder één koker per keer om te
vermijden dat de krekels ontsnappen.
Krekelzorg
Krekels houdt men best in een goed geventileerde kamer met een temperatuurradius van
21°C tot 24°C en lage vochtigheidsgraad. Vermijd direct zonlicht en koude tocht. Houd de
Cricket Pen zuiver en droog. Kwalitatief krekelvoeder en water (gel) moeten altijd ter
beschikking worden gesteld. Dit in bijgevoegde ondiepe voeder- en waterschaaltjes. In plaats
van watergel kan men ook een vochtige spons gebruiken. Gebruik geen water op zich, want
de krekels zouden hier in kunnen verdrinken.
Reinigingsinstructies
Het is noodzakelijk om het product regelmatig te reinigen. Verwijder alle restanten of
afvalstoffen en maak het geheel schoon met heet leidingwater. Gebruik nooit zeep of
detergenten, aangezien deze een residu kunnen achterlaten dat schadelijk of zelfs dodelijk is
voor de krekels.

Sprinkhanen
Sprinkhanen kan je warm zetten in een goed ventilerende bak met genoeg
klimmogelijkheden. Sprinkhanen zoeken altijd de warmte van de lampen op in de bak.
Sprinkhanen eten het liefst gras! Hier halen ze hun vocht en voedingsstoffen uit. Je kan ze
altijd met Brintavlokken bijvoeren.
Zet je ze koel weg? Geef ze dan juist niet teveel te eten. Het eten zal namelijk traag verteerd
worden en in de maag gaan rotten. Bewaar ze dan donker en droog. (kelder of zelfs
koelkast!)
Als er geen gras is kunnen de sprinkhanen ook prima op hooi en krekelgel.

Moriowormen
Moriowormen eten vrijwel alles van groenten en fruit voor vocht en voeding. Ook (oud)
brood doen ze het goed op

Meelwormen
Meelwormen eten vrijwel alles van groenten en fruit voor vocht en voeding. Ook (oud)
brood doen ze het goed op. Maar ze staan ook bekend als echte vleeseters. Leg een
overleden dier bij de meelwormen en u houdt netjes een skeletje over.

Buffalowormen
Buffalowormen eten vrijwel alles van groenten en fruit voor vocht en voeding. Ook (oud)
brood doen ze het goed op. Niet onder de 18 graden bewaren

Dola' s /Rozenkeverlarven
Dola's leven onder de grond. Ze zoeken daar naar fruit en ander natuurlijk afval dat op de
bodem is gevallen. Zodra ze groot genoeg zijn gaan ze zich verpoppen tot de mooi gekleurde
rozenklever torren.

Wasmotten
Onze wasmotten komen zonder voedingsbodem en worden koel bewaard. Hierdoor
vertraagt de stofwisseling en behouden ze hun voedingswaarde. Zodra u ze binnenkrijgt zet
u ze koel weg.

Fruitvliegen
Fruitvliegjes komen in een kweekbakje/potje.
Onderin zit een voedingsbodem waar de vliegjes van eten en hun eitjes in leggen. Zodra deze
uitkomen kunnen de maden zich vol eten aan deze voedingsbodem. Vervolgens kruipen ze
eruit op het houtwol en gaan zich verpoppen. Na enkele dagen komen ze uit en heeft u ene
volle bak met verse fruitvliegjes. Deze kunt u opvoeren en de rest zorgt direct voor nieuwe
voorplanting. Zo blijft dit doorlopen tot de voedingsbodem op is. U hoeft er dan ook niets
aan de toen. door te spelen met de temperatuur kunt u zelf bepalen hoe snel de fruitvliegjes
zich ontpoppen. Koel wegzetten en het duurt weken. Zet ze warm en het duurt slechts
enkele dagen.

Kakkerlakken (dubias) zijn echte alleseters en zitten er graag lekker warmpjes bij, ze halen
hun vocht uit groenten en fruit, krijgen ze dit 2 keer per week dan hoeft er geen extra vocht
gegeven te worden Voor een kweekbak gebruik je een goed ventilerende curver box met
eier trais erin om de leefruimte groter te maken. Als droogvoer kun je
honden/kattenbrokken, brinta en dergelijke geven.

Tot slot, bij Repticura verkrijgbaar

Compleet dieet voor krekels, kakkerlakken en andere voederinsecten.85Gramm poeder
maakt 600gramm!! kant en klare voergel. Voldoende vocht en voeding voor de insecten en
verrijkt met Calcium. SAMENSTELLING: Rijstzemelen, maïsmeel,. Gedroogde gist, Luzerne,
gemalen lijnzaad, Suikerriet.

Melasse, calciumcarbonaat, gedroogde zeewier meel, lecithine, Johannesbroodpitmeel,
gedroogde algen, gedroogde watermeloen, Rozenbottel, kaneel, Hibiscus , Goudsbloem,
Paprika, Kurkuma, mineralen.
Toevoegingen: Nutritionele toevoegingsmiddelen per KG: Vitamine A: 12.000 IU, Vitamine
D3: 1600 IE, vitamine B2: 24 mg, zink (3b6.10): 30 mg, Mangaan (3b5.10): 40 mg, Koper
(3b4.10): 15mg, conserveringsmiddelen, Antioxidanten ..Analytische bestanddelen: Eiwit
13%,Vet 4%,Ruwe Celstof 12%Vochtgehalte 8%,Ruwe as 11%,Calcium4%

