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Voeding konijn en cavia

Konijnen en cavia's hebben een relatief grote dikke en blinde darm.
Om hun darmen goed te laten werken hebben ze dan ook veel ruw voer 
nodig, oftewel hooi van zeer goede kwaliteit.

Houd de hoeveelheid korrelvoer beperkt, zodat uw dier voldoende 
ruwvoer eet.

Problemen die kunnen ontstaan door voeding:

• Diarree door te snelle voerwisselingen
• Overgewicht, waardoor uw dier zichzelf niet meer goed schoon kan houden en er 

ontlasting aan de achterhand blijft plakken. Dit verhoogt ook de kans op maden door 
vliegen.

• Te lange tanden en haken op de kiezen door te veel korrelvoer en te weinig ruwvoer

Voedingsadvies:

• Ruim voldoende hooi van goede kwaliteit
• Elke dag vers water
• Vanaf 7 maanden leeftijd hoeveelheid korrelvoer beperken, liefst geen gemengd voer 

geven
• 20 gram korrelvoer per kg lichaamsgewicht per dag
• Kleine beetjes groenvoer: andijvie, boerenkool, bloemkoolblad, selderij
• Kleine beetjes wortel, appel, oud bruin brood
• Paardebloemblad, weegbree, gras, wilgetakken
• Geen koolsoorten geven
• Geen knaagsteen geven, daar zit teveel calcium in, waardoor er blaasstenen kunnen 

ontstaan
• Cavia's kunnen zelf geen vitamine C maken. Vitamine C in het voer is na een maand 

verlopen, dit komt met name door de invloed van licht, dus zet het voer donker weg.
• De vitamine C behoefte van een cavia is: 5-10 mg per kg lichaamsgewicht per dag. Bij 

een drachtige cavia is dit 30 mg per kg lichaamsgewicht per dag. Elke dag een half tot 
een hele tablet humane vitamine C geven werkt heel goed. Meestal eten cavia's zo'n 
tabletje als snoepje uit de hand als ze er na enkele dagen aan gewend zijn.

Pas op met grote voerwisselingen, dit kan diarree geven. Spreid voerveranderingen over 1-2 
weken. Let verder op dat het voer niet bedorven, vervuild of bevroren is.
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