
Boodschappen lijst
voor de cavia's

VERBLIJF BODEMBEDEKKING

HOOI BROKKEN

GROENTEN SNACKS

KOOI ACCESOIRES ACCESOIRES VERZORGING:

- Houdt rekening met de (minimale) afmetingen
(bijv. twee cavia's 120 bij 60 cm). 
- Meerdere verdiepingen: Niet alle cavia's lopen
trapjes. Zorg voor de veiligheid (bijv. leuningen).
- Standaard buitenverblijven zijn niet geschikt.
- Zorg bij buiten ren/verblijf dat deze afgedekt is,
in de schaduw staat en roofdier-proof is.

Houdt bij aanschaf rekening met stoffigheid en
hardheid van de bodembedekking. 

- Geschikt: 
   -> Vlas/hennepvezel/zaagsel 
   ->  Fleece/liners/badmatten (regelmatig wassen) 
- Niet geschikt: Stro/houtkorrels/beukensnippers 

- Hooi is het hoofdvoer voor cavia's en hebben ze
24/7 nodig. 
- Kies voor het aantal cavia's wat je hebt een
goede maat verpakking hooi. Voor twee cavia's is
een hele baal hooi van de boer bijv. erg veel. 
- Let erop of het nog goed er uit ziet en niet dof of
oud is, muf ruikt of veel stof in zit. 

- Kies een brok van een merk (bijv. supreme
science selective), geen huismerk! 
- Neem cavia brokken, geen knaagdier brokken.
-  In de brokken moet vitamine C zitten. 
- Zorg dat de cavia's altijd brokjes tot hun
beschikking hebben. Vervang deze regelmatig,
niet alles zullen ze eten, zeker bij gemengd voer. 

- Geef de cavia's dagelijks verse groenten en zorg
voor afwisseling. Twee maal daags 4 à 5
verschillende soorten groenten.
- Was de groenten en laat ze uit de koelkast even
op temperatuur komen voor je ze geeft. 
- Verwijder dagelijks oude groenten uit het hok.
- Check of de groenten geen rotte plekjes hebben.

- Geef cavia's snacks op basis van natuurlijke
voeding, zoals gedroogde kruiden/groenten/fruit. 
- Knaagstenen zijn niet geschikt voor cavia's. 
- Gekleurde koekjes eten ze meestal niet en
bevatten vaak ongezonde suikers en kleurstoffen.
- Een knabbelstaaf mag gegeven worden, alleen
i.v.m. suikers niet te vaak (1 à 2 keer in de maand).

- Zorg voor een voerbak en drinkfles met tuitje.
- Cavia's zijn prooidieren en vinden het prettig
om zich te verstoppen in huisjes. Zorg dat ze
voldoende verstopplekjes hebben (min. 1 per
cavia). Plastic huisjes/plateaus zijn ongeschikt.  
- Plastic balletjes en speeltjes zijn niet geschikt.
- Hooiruiven aan de buitenkant zijn niet geschikt. 

- Elke 2 tot 3 maanden moeten de nageltjes
worden geknipt. Zorg dat je een geschikt
nagelschaartje in huis hebt of dat iemand dit voor
je kan doen. 
- Weeg de cavia's wekelijks op een vast moment
op een keukenweegschaal. 
- Cavia's hoef je niet te wassen! 


