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ADVIESBRIEVEN VAN UW DIERENARTS
ADVIESBRIEF 21
VOEDINGSTIPS VOOR UW KONIJN
We stellen in onze praktijk vast dat gezondheidsproblemen bij konijnen vaak terug te
voeren zijn op een onvoldoende aangepaste voeding. Hierdoor kunnen zeer ernstige
stoornissen ontstaan van het maag-darmkanaal en ook gebitsproblemen.
Hooi: moet altijd aanwezig zijn in het hok. De dieren moeten er zoveel van kunnen
eten als ze willen. Hooi is erg belangrijk voor een gezonde spijsvertering.
Droge voeding: de gewone bruine pellets zijn de beste. De gemengde korrels
bevatten te veel extra lekkere dingen waardoor sommige konijnen er teveel van eten.
Ze gaan anderzijds minder hooi eten en dat is niet gezond.
Tot de leeftijd van 6 maanden mag uw konijn onbeperkt korrels eten, het is immers in
de groei. Na 6 maanden mag uw konijn 20-25 gram korrels per kilogram
lichaamsgewicht eten.
Fruit: kleine beetjes banaan, appel en peer zijn toegestaan. Uw konijn mag echter
geen pitjes eten.
Groenten: laat uw konijn rustig wennen aan het eten van groenvoer. Geef nooit
teveel tegelijkertijd. Als ze teveel groenvoer eten kunnen ze diarree krijgen en
hieraan sterven.
Goede groenten: andijvie, wortelen, loof van wortelen, loof van radijsjes,
blaadjes witloof, waterkers, bleekselderij, broccoli
Slechte groenten: kool, klaver, spruiten, bonen, erwten, bieslook, maïs,
aardappelen, nat gras, gemaaid gras, voorjaarsgras, sla

Hoe uw konijn voeren?




Verander nooit plots van voeding. Meng het nieuwe voer met kleine beetjes
onder het oude voer en bouw het zo langzaam op over een periode van 10-14
dagen.
Geef altijd dezelfde hoeveelheden groenten per dag, wissel niet teveel af.
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Hooi bevat alle vitaminen die ze nodig hebben. Vergeet dus nooit uw konijn
hooi te geven.
Stro dient alleen om op te slapen en is niet geschikt om te eten. Het kan
verstoppingen veroorzaken.
Voer uw konijn op vaste tijdstippen. Dit mag één of meerdere keren per dag
zijn, als u maar zorgt dat er regelmaat in zit.
Geef ook niet te veel wortel, die bevat namelijk veel suikers. Een kleine wortel
of een paar schijfjes van een grote wortel per dag is voldoende.
Vergeet het drinkwater in de winter niet te controleren, het mag niet bevriezen.

Nog enkele interessante weetjes


Gedurende de nacht produceert uw konijn zachte keutels. Die eten ze echter
weer op en zo recycleren ze belangrijke voedingsbestanddelen.



Als uw konijn diarree heeft, is een bezoek bij de dierenarts aangewezen.
Diarree is immers een belangrijke doodsoorzaak bij konijnen.



Sommige konijnen hebben last van ontlasting die aan de anus blijft plakken.
Voornamelijk in de zomer kunnen daar vliegen op afkomen, wat maden kan
veroorzaken. De maden zijn levensgevaarlijk. Controleer dus goed het
achterste van uw konijn. En als er hardnekkig ontlasting blijft hangen, maak
dan een afspraak met uw dierenarts.



Als uw konijn stopt met eten is er vaak iets ernstigs aan de hand. Wacht dan
ook niet te lang vooraleer er mee langs te gaan bij de dierenarts.

Deze adviesbrief is een uitgave van dierenartsenpraktijk DAP De
Vrijheid in Hoogstraten.
Andere adviesbrieven van DAP De Vrijheid kunt u gratis downloaden op
www.dapdevrijheid.be. Op deze site kunt u zich ook registreren voor de
nieuwsbrief van DAP De Vrijheid. Voor meer diepgaand advies kunt u
een telefonische afspraak maken (tel. 03/314 87 67).
Dierenartsen Katrien Eelen, Veerle Guffens en Wendy Op De Beeck
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