Inleiding :

Huisvesting en bodembedekking:

Dwergkonijnen zijn er in allerlei soorten en
maten en verschillende kleuren en vachttypes met
staande oortjes en hangoortjes.

Een tralieskooi met kunstof onderkant met een
ruim oppervlak van 1 meter bij 60 cm is het
meest geschikt .Neem een kooi die zowel langs
de zijkant als van boven open kan , dan hoef je
het konijntje niet telkens eruit te tillen om hem
eens vrij te laten rondlopen.
Een terrarium of een kooi met gesloten kunstof
zijkanten is niet geschikt wegens onvoldoende
luchtcirculatie. Een huisje in hout om te schuilen
wordt wel op prijs gesteld .
Zet de kooi op de grond op een tochtvrije plaats
en niet te dicht bij de radiator of box van een
stereoinstallatie.
Als bodembedekking heb je de keuze tussen
houtsnippers , geperste houtkorrels ,geperste
strokorrels of aubiose ( hennepvezels )
In het buitenhok kan in de winter ook een laag
stro gebruikt worden voor de warmte .
Aubiose absorbeert heel sterk de urine en de
geurtjes en is ook stof vrij.
Welke bodembedekking je ook kiest ,voorzie
telkens een redelijke hoeveelheid hooi.

Het zijn sociale en nieuwsgierige actieve diertjes
die niet graag alleen zijn.Als je slechts 1 konijntje
houdt zul je hem toch watextra aandacht moeten
geven .Dwergkonijntjes kunnen gemakkelijk per
twee gehouden worden als ze van kleinsaf met
elkaar opgroeien .Plaats nooit twee vreemde
volwassen konijnen bij elkaar .Die gaan
gegarandeert met elkaar vechten.Als men twee
mannetjes samenplaatst is het wel aangewezen
om ze beiden op volwassen leeftijd (5-7maanden)
te castreren en zo teritoriumgevechten te
vermijden.
Zoals bij de meeste knaagdieren blijven hun
tanden hun hele leven doorgroeien (met een
snelheid van 2-3mm per week ).
Hierdoor hebben konijnen een vezelrijk voedsel
nodig zoals hooi om hun tanden gelijkmatig te
laten slijten. Een knaagsteen is ook aangewezen
voor de snijtanden kort te houden en speeltjes uit
kartonnen buizen, dozen of onbewerkt hout zijn
goede knabbelspeeltjes .
Konijnen hebben ook een speelruimte nodig waar
ze hun pootjes kunnen strekken en eens kunnen
rond hollen. Opgelet als je ze vrij laat rondlopen
in de huiskamer , zorg er dan voor dat ze niet
kunnen knabbelen aan elektriciteitsdraden.
Dwergkonijntjes leven gemiddeld 5 tot 10jaar en
de jongen zijn geslachtsrijp na 4 tot 7 maand

Voeding:
Hooi als basisvoer is noodzakelijk voor de
slijtage van de tanden en is essentieel voor het
spijsverteringstelsel van het konijntje .Hij mag
daar zoveel van eten als hij wil ,daar wordt hij
niet dik van .
Mengvoeders op basis van groenvoer en weinig
granen of pellets (samengeperste korrels) mogen
in beperkte mate, dwz ongeveer 1 a 2 soeplepels
per konijn per dag , bijgegeven worden.

Als extra kunnen alle groene bladgroenten zoals
sla, veldsla , andijvie, selderij, venkel, broccoli,
wortelloof, witloof, kool , groen van erwten
gegeven worden. Ook radijs, appelen ,weegbree,
paardenbloem zijn geschikt.Wortelen bevatten
veel suikers en moeten dus met mate verstrekt
worden.Koolsoorten moeten eveneens met mate
verstrekt worden om geen gasophoping in de
darmen te krijgen.
1 maal per week een knabbelstang als snoepje
mag wel.
Geef absoluut geen prei,aardappel,ui,
bieslook,bonen, erwten,mais, spruitjes, veel
klaver, nat gras of veel afgemaaid gras .
Verzorging:
Kortharige rassen moeten praktisch niet
geborsteld worden ,alleen in de ruiperiode
.Gebruik hiervoor een rubberen borsteltje.
Langharige rassen moeten frequent geborsteld
worden of gekamd worden om de vacht klitvrij te
houden.
Zorg altijd dat je konijntje droog zit ,dus vervang
tijdig de bodembedekking en voorzie hem
dagelijks van vers drinkwater en voldoende hooi.
Reinig geregeld het drinkflesje om algengroei te
vermijden.
Kijk regelmatig de nagels na en laat ze bijknippen
als ze te lang worden.Konijnen die altijd op
gladde oppervlakken lopen slijten hun nagels niet.
Een jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie
tegen ziekten is noodzakelijk om je konijntje
gezond te houden. Als je konijntje niet meer eet ,
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