Regime Alimentar de Porquinhos da índia
Uma das coisas mais importantes no regime alimentar destes animais é insistir , logo desde muito cedo, em vários tipos de alimentação. Os porquinhos
têm tendência a establecer, desde tenra idade preferências alimentares que
deverão ser combatidas com a utilização de várias marcas e tipos de alimentos.
Certifique-se que a marca de pellets (ração seca geralmente em forma de
tubinhos) é de confiança e confira sempre os níveis de Proteína Bruta. Uma
boa dieta deverá ter sempre um valor de Proteína Bruta acima dos 10%.
Idealmente, em animais jovens e fêmeas gestantes entre 18% a 20%.
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Outra particularidade interessante e importante é a incapacidade de sintetizarem internamente a vitamina C (ácido ascórbico) pelo que este deverá ser
suplementado externamente. A maioria das dietas comerciais já possuem
suplementação, mas há que ter em conta que é um produto muito facilmente degradável - para que tenha uma ideia, 50% da vitamina C presente na
dieta é degradada em 90 dias. É, então, muito importante fazer suplementação na água da bebida ou através da alimentação com vegetais ou frutos.
A suplementação na água da bebida - 1 gr / 1L -não esquecer mudar a água
todos os dias.
A suplementação em vegetais -contemplada no regime alimentar abaixo
descrito.

2810-436 Almada
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Horário :
Segunda a Sexta
10.00—13.00 e 15.00– 20.00

A dieta deve ser constituída por pellets, feno e suplementos com vegetais
verdes. Todos os vegetais devem ser bem lavados, exactamente como para
consumo humano. Devem ser retirados após algumas horas se não consumidos. Frutos e cereais secos devem ser oferecidos em muito pequenas quantidades, apenas como guloseimas.
Qualquer alteração à dieta deve ser iniciada aos poucos e com paciência.
Pellets -não esquecer os valores de proteína Bruta mínimos, confira no rótulo
de análise do produto.

Sábado
10.oo-13.00 e 15.00– 18.00

Feno - Existem vários tipos de feno, é importante guardar em lugar seco e
asseado.
Vegetais - Folhas de espinafres, folhas de chicória e folhas de beterraba, salsa, couve crespa, bróculos, pimento verde ou vermelho.
Frutos - apenas como guloseima – tomate, kiwi e laranja.

