
Het grootbrengen van tamme konijntjes met MM en KMR

Wanneer?
Als de voedster is overleden, onvoldoende of helemaal geen melk heeft, of als de jongen gevonden zijn.

Wanneer de jongen heel erg onrustig zijn of zelfs uit het nest kruipen, (dit doen ze als ze honger hebben).

Als de jongen rimpelig zijn, dan zijn ze aan het uitdrogen en hebben dringend O.R.S. nodig.

De eerste 24 uur nooit melkvoeding ( Dit moet altijd ongeacht de leeftijd )
De eerste 24 uur krijgen ze alleen O.R.S. (elektrolyten oplossing). Dit is van levensbelang. O.R.S. is onder verschillende namen

en merken te koop bij de drogist, apotheek en dierenarts. Deze elektrolyten geeft u elke 3 uur, 1 tot 2 ml per keer, behalve

’s nachts. De oplossing in de koelkast bewaren en na 24 uur nieuwe maken als het nog nodig is. Breng het spuitje voorzichtig

aan de zijkant vlak achter de voortandjes tussen de lipjes en geef de vloeistof echt druppelsgewijs, wacht tot het diertje slikt en

dan de volgende druppel, anders verslikken ze zich. Zodra ze het door hebben gaat het vlugger en makkelijker, maar zeker

nooit overhaasten.

Van O.R.S naar melkvoeding
De eerste voeding (zie voerschema onderaan) wordt er 1/3 melk met 2/3 O.R.S. gegeven. De tweede voeding 1/2 melk en 1/2

O.R.S. De derde voeding 2/3 melk en 1/3 O.R.S. Daarna gewoon volgens het schema met de melk verder gaan.

Hoe te handelen met de kleintjes
Is de voedster niet agressief tegen de jongen, laat ze dan gewoon bij de moeder. U haalt ze er even uit om vocht of voeding te

geven en zet ze weer terug. Kunnen ze niet bij moeder blijven, dan dienen ze in een plastic bak met een fleecedekentje als

bodembedekking op een rustige plek onder een warmtelamp gehouden te worden.

De kap met beveiligingskorf voor de warmtelamp ziet u hiernaast, met een warmtelamp

van 150 watt. Zeker de eerste 14 dagen is een warmtebron van levensbelang. De

warmtelamp dient 60 – 65 cm boven de ligplaats met de jongen te hangen, gemeten

vanaf de jongen en niet vanaf de bovenzijde van het verblijf. Een lichtgekleurde

fleecedeken is handig omdat u dan goed kan zien of ze keutelen en al zelf plassen. Een

extra vierkant geknipt stukje fleecedeken kan als een soort holletje neergelegd worden, ze schuilen daar onder wanneer ze

even koeler willen liggen. Wanneer de jongen de oogjes open hebben mogen ze vanaf dat moment ook altijd een pluk hooi en

een bakje (geen flesje) water (in het begin een klein laagje) in de bak hebben. Ze moeten 24/7 over hooi en schoon drinkwater

kunnen beschikken. Zodra ze het hooi ook echt goed eten, dan kunt u beginnen met brokjes. Geef er eerst een paar uit de

hand tot ze echt er van eten, dan pas een bakje neerzetten. Met groenvoer wachten tot ze minstens 3 weken oud zijn en de

melk rustig aan wordt afgebouwd. Kruik of elektrisch dekentje zijn eventuele noodoplossingen, maar een warmtelamp blijft de

beste optie. Ze zijn niet zo erg duur en zijn verkrijgbaar bij winkels zoals de Boerenbond, Welkoop, Horticoop en vergelijkbare

zaken. Zodra ze de warmtebron niet meer nodig hebben, kunnen ze in een groter verblijf met een lekkere laag hooi als

bodembedekker er in (prettiger dan stro voor de kleintjes) en een paar keer per dag een plukje om van te knabbelen en altijd

vers water. Geen flesje, dit verhoogt het risico op gasvorming.

Wegen
Weeg de diertjes altijd ’s morgens voor u gaat voeden. De eerste paar dagen kunnen ze iets afvallen, na ongeveer een week

zullen ze zeker moeten gaan aankomen.

Hulp bij plassen
De eerste 3 tot 4 dagen moeten de kleintjes geholpen worden bij het plassen. Neem een zachte tissue en wrijf zachtjes over

het onderbuikje en geslachtsdeel om de urinestroom op gang te brengen, en ga daarmee door tot het stopt met plassen.

Keutelen kunnen ze wel direct zelf, let alleen op dat het mooie droge keuteltjes blijven.

Melk aanmaken
Kijk in het voedingsschema hoeveel u klaar moet maken, maak dan een hoeveelheid voor de hele dag. De melk kan het beste

minstens 4 uur van tevoren worden klaargemaakt, zo nemen de poeders het water goed op. Neem 3 delen* Multimilk

en 1 deel* Kmr, roer de poeders eerst goed door elkaar en doe er dan 5 delen* water bij. Goed roeren tot de poeders geheel

zijn opgelost en er geen klontjes in zitten. Laat de melk afkoelen en zet het in de koelkast (24 uur houdbaar).

*) Een deel is een maateenheid zoals een maatschepje zie voorbeeld hiernaast! Heeft u die niet, dan kan ook

een koffieschepje of zelfs een schoon flessendopje worden gebruikt .
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De speentjes en spuitjes
De speentjes hebben al een opening, niet doorprikken dus! Wel ter controle altijd het spuitje vullen met water, speentje er op

en door het speentje spuiten. Een smal straaltje is prima! De spuit altijd weg doen als hij te stroef loopt, hij kan dan ineens

doorschieten met verslikking van het kleintje tot gevolg. De spuitjes na gebruik uit elkaar halen, goed afspoelen en uit elkaar

bewaren, pas in elkaar zetten als ze weer gebruikt worden, zo gaan ze het langst mee.

Twee soorten melk mengen
Een andere melksoort mengen met de nieuwe soort:

De eerste dag 2/3 oude melk en 1/3 nieuwe melk. De tweede dag half om half. De derde dag 1/3 oude melk en 2/3 nieuwe

melk. De vierde dag alleen de nieuwe melk zoals aangegeven in het voerschema. Zo gaat het meestal probleemloos!

Het voeden
Gebruik in het begin altijd een 1 ml spuitje omdat deze langzaam druppelt en lichter loopt dan de grotere spuitjes. Met grotere

is ook het risico op verslikken groter. Bij verslikken kunnen de diertjes gaan rochelen en krijgen meestal longontsteking.

Gebruik om diezelfde reden nooit flesjes, ook niet al zijn ze speciaal voor jonge dieren. Voor deze kleine konijntjes zijn ze

absoluut ongeschikt, de diertjes krijgen vaak te veel voeding in één keer naar binnen wat het risico op verslikking nog meer

vergroot. Wacht bij rochelen niet af maar ga meteen naar een dierenarts voor antibioticum (bijvoorbeeld Novadox).

Vasthouden
Zeer jonge diertjes houdt u rechtop (eerder iets voorover dan achterover). Zodra ze goed zelf op

4 pootjes kunnen staan, laat u ze gewoon staan, leg uw hand om ze heen en steun ze door beide

schouders met een vinger te omvatten. Zo steunt u ze en kunnen ze toch op hun voetjes blijven staan.

Melkformule
De gebruikte voedingsformule bestaat uit 2 verschillende poeders. Door deze te mengen wordt het vet- en eiwitgehalte bereikt

dat nagenoeg gelijk is aan de moedermelk.

Melkproducten en benodigdheden zijn te bestellen via de website van Stichting KonijnenBelangen:
http://www.konijnenbelangen.nl/winkel.php?wid=1&menu=winkel

Voor hulp en advies bij het grootbrengen neem contact op met onze konijnenbaby-expert:
Tel: 0623392009 - Email: ria@konijnenbelangen.nl

Voedingsschema

Het schema is een richtlijn om de leeftijd te bepalen en de hoeveelheid voeding die het moet hebben. Dit schema is
gebaseerd op het middenslag konijn (2,5 kilo). Een dwerg ras zal wat minder drinken en een vlaamse reus wat meer.

Gewicht Leeftijd Ochtend Middag Avond Uiterlijke kenmerken

20 gram - 2 ml 2 ml 2 ml
25 gram - 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml

30 gram - 3 ml 3 ml 3 ml

35 gram - 3 ml 3 ml 3 ml

40 gram - 4 ml 4 ml 4 ml

45 gram 1 dag 4 ml 4 ml 4 ml

50 gram 2 dagen 5 ml 5 ml 5 ml Kaal, navel zichtbaar, ogen dicht, oren plat

60 gram 3 dagen 6 ml 6 ml 6 ml Vacht begint te groeien

70 gram 4 dagen 6 ml 6 ml 6 ml

80 gram 5 dagen 7 ml 5 ml 7 ml

90 gram 6 dagen 7 ml 6 ml 7 ml Vanaf 8 dagen kunnen ze vaak al horen

100 gram 1 week 8 ml 4 ml 8 ml

125 gram 10 dagen 9 ml 2 ml 9 ml Ogen gaan open tussen de 10e en 14e dag

150 gram 2 weken 9 ml - 12 ml Oren gaan overeind komen

200 gram 3 weken 5 ml - 15 ml

250 gram 4 weken - 20 ml

300 gram 5 weken - - 10 ml

375 gram 5,5 week - - 5 ml

400 gram 6 weken - - - Geen melk meer

Let op! De hoeveelheden zijn alleen van toepassing voor onze melkformule


