Η ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΓΑΪΔΟΥΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΠΟΙΟ ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ;
Τα γαϊδούρια είναι σχεδιασμένα να ζουν με τροφή χαμηλής περιεκτικότητας ζάχαρης και υδατανθράκων (αμύλου). Η
υπερβολική κατανάλωση τροφίμων που είναι πλούσια σε ζάχαρη ή υδατάνθρακες μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα υγείας και πόνο στο γαϊδούρι. Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν τοξίνες (δηλητηριώδης ουσίες) οι
οποίες είναι επικίνδυνες, ακόμα και αν το γαϊδούρι μπορεί να απολαύσει το φαγητό του καταναλώνοντας τα.
Ποιο είδος τροφής είναι κατάλληλο;

X = ΜΗΝ Ταΐζετε

/X =Ταΐζετε μόνο ΠΟΛΥ μικρές ποσότητες

 = Καλό για γαϊδούρια

X

Οι πατάτες, ειδικά εάν είναι πράσινες,
μπορεί να είναι δηλητηριώδεις για τα
άλογα και τα γαϊδούρια

X

Το λάχανο (κραμπί), το κουνουπίδι, το
μπρόκολο και κάποια άλλα πράσινα
λαχανικά δεν είναι καλά για τα γαϊδούρια

X

Όπως και οι πατάτες, έτσι και οι
ντομάτες περιέχουν στοιχεία που είναι
ελαφρώς δηλητηριώδεις για τα άλογα
και τα γαϊδούρια

X

Ισχύει όπως για τις ντομάτες και τις
πατάτες

X

Η ζωοτροφή για αγελάδες είναι πολύ
πλούσια για τα άλογα και τα γαϊδούρια
και θα τα κάνει πολύ παχύσαρκα και θα
τους προκαλέσει επικίνδυνα
προβλήματα στις οπλές

X

Η ζωοτροφή για γουρούνια (καθώς και
για πρόβατα και κοτόπουλα) είναι επίσης
ακατάλληλη για τα άλογα και τα
γαϊδούρια, για τον ίδιο λόγο όπως και για
την ζωοτροφή αγελάδων.


/X

Τα καρπούζια και τα πεπόνια έχουν
ψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης η οποία
δεν είναι καλή για τα γαϊδούρια. Μία
φέτα, μία φορά την εβδομάδα είναι το
ανώτατο όριο.


/X

Τα μήλα έχουν ψηλή περιεκτικότητα
ζάχαρης. Όχι περισσότερα από ένα ή
δύο την ημέρα!


/X

Τα καρότα έχουν αρκετή
περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Όχι
περισσότερα από ένα ή δύο την ημέρα!


/X


/X

Τα χαρούπια έχουν ψηλή
περιεκτικότητα ζάχαρης η οποία δεν
είναι καλή για τα γαϊδούρια. Όχι
περισσότερα από ένα ή δύο την ημέρα!


/X


/X

Στα περισσότερα γαϊδούρια αρέσει η
μπανάνα αλλά μην τα ταΐζετε με
περισσότερες από μία ή δύο την
εβδομάδα.
Το τριφύλλι έχει ψηλή περιεκτικότητα
σε θερμίδες γι’αυτό και δεν θα πρέπει
να δίδεται σε παχύσαρκα γαϊδούρια.
Εάν ταΐζετε φρέσκο τριφύλλι, απλά
δώστε μία πολύ μικρή ποσότητα, δύο ή
τρεις φορές την εβδομάδα καθώς είναι
πολύ πλούσιο
Ο σανός είναι καλός εάν τα δόντια του
γαϊδουριού είναι σε καλή κατάσταση
και μπορεί να μασήσει. Το χρώμα του
δεν πρέπει να είναι γκρίζο, υγρό,
σκονισμένο ή να μυρίζει άσχημα.
Οι πλάκες λείξεως μεταλλικών
στοιχείων και βιταμινών κατάλληλες για
άλογα ,είναι πολύ καλές για τα
γαϊδούρια για να γλείφουν. Ελέγξτε την
ετικέτα!


/X

Είναι καλύτερα να μην ταΐζετε με ψωμί
αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία
φέτα για να δώσετε κάποια φάρμακα.


/X

Τα πέλλετς αλόγων (συμπληρωματική
ζωοτροφή αλόγων) (όχι αυτά που είναι
αναμειγμένα με καλαμπόκι) είναι
χρήσιμα για λιποβαρή γαϊδούρια και
μπορούν να μουλιάσουν για να
καταναλωθούν από γαϊδούρια που έχουν
οδοντικά προβλήματα



Ο ψιλοκομμένος σανός (άχυρο) είναι
καλός για γαϊδούρια που δεν έχουν καλά
δόντια, για πολύ νεαρά και πολύ
ηλικιωμένα γαϊδούρια.


/X



Οι ρίζες παστινάκη, γογγύλια και κίτρινα
γογγύλια (Parsnips, turnips and Swedes)
μπορούν να δοθούν, αλλά είναι καλύτερα
μόνο ένα ή δύο την εβδομάδα.
Το κριθάρι μπορεί να δίνεται στα
εργαζόμενα γαϊδούρια ή σε περιπτώσεις
όπου δεν μπορείτε να προμηθευτείτε την
συμπληρωματική ζωοτροφή αλόγων
(πέλλετς αλόγων) που χρειάζεστε να
δώσετε σε αδύνατο γαϊδούρι. Είναι
καλύτερα να χρησιμοποιήσετε σπαστό
κριθάρι για να μπορέσει να το μασήσει.

ΠΟΣΟ ΝΑ ΤΑΪΖΩ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ;
Ένα υγιές γαϊδούρι που δεν είναι αδύνατο ή παχύσαρκο θα πρέπει να είναι εντάξει να ταΐζεται με σανό και χόρτα (όταν
υπάρχουν διαθέσιμα). Τα λιποβαρή γαϊδούρια, τα γαϊδούρια που δυσκολεύονται να μασήσουν, κυοφορούν, θηλάζουν
ένα πουλάρι, είναι πολύ ηλικιωμένα ή έχουν προβλήματα υγείας μπορεί επίσης να χρειαστούν επιπλέον φαγητό.
Ένα γαϊδούρι που βρίσκεται σε καλή κατάσταση:
Πρώτον, το γαϊδούρι σας χρειάζεται επιπλέον τροφή; Κάθε νέο είδος τροφής που δίνετε στο γαϊδούρι σας θα πρέπει να
γίνεται σιγά-σιγά ώστε να μην αναστατώσει το στομάχι του.
Είναι καλύτερα να δίνετε μικρές ποσότητες φαγητού, αντί μία μεγάλη ποσότητα.
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