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Kaninpasning
Sådan gør vi i Søholm 4H
Mad og vand:
•
•
•

Kraftfoder (piller) i grå skål; Der gives 1 dl. dagligt pr. kanin.
Vand i rød skål; Der fyldes altid helt op (fjern evt. urenheder, lettest ved lige at skrabe
op med hånden).
Hø efter behov – stik lidt hø ind, hvis de har spist op

Tildeling af grønt:
Pluk meget gerne en lille håndfuld grønt til hver kanin.
De spiser fx mælkebøtter (blomst og blade), græs og kløver, vejbred og bynke.
Har du beskåret træer hjemme? Kaninerne bliver glade for en lille gren hver fra flg. træer:
• æble, pære, bøg (også gerne fra bøgehækken), andre alm. skovtræer, hassel, gran og
fyr (usprøjtet)

Frugter/grønsager:
Dagligt max pr. kanin (kun én af delene):
• 1 lille gulerod, gerne med top
• ¼ æble
• et par stilke persille eller mynte
• 10 cm bladselleri
• 1 lille kålblad
• 1-2 salatblade (vær forsigtig med salat)
• 1 kogt kartoffel
• ½ rødbede, gerne med top
• 1 jordskok

Kaniner spiser IKKE:
•
•
•
•
•
•
•

blade fra hyld
grene og blade fra prydbuske
meget vådt græs/andet grønt
grene fra stenfrugt træer
rå bønner eller kartofler
mad der er for gammelt til menneskeføde
juletræer (da de næsten altid er sprøjtet)

Bure
•
•
•
•
•

udmugning af hele buret, foretages minimum hver 14. dag
på bar bund strøes (meget tyndt lag) med stalosan (1 håndfuld)
bunddække (5 cm) med spagnum
udmugning foretages direkte i trillebør og køres på mødding, ved haverne, tættest på
låge
check at alle skåle fastholdes af fjedre

Helbreds check
•
•
•

er kaninens øjne uden betændelse
er kaninens pels blank og uden bare pletter eller sår
er afføring normal (faste runde kugler)

