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Aanpak van parasitaire
aandoeningen van belang
voor goede groei van de
opfok jonge konijnen:
Clostridium: enterocolitis: dikke buikenziekte:
•d
 oor het drinkwater bacitracine (Bacivet-S) geven
tijdens risicoleeftijden en risicoseizoenen.
• voldoende NDF fractie (Neutral Detergent Fibre) ofwel
voldoende ruwvezel en ruwe celstof in de voeding.

MYXOMATOSE entstoffen
konijn ligt klaar voor de
vaccinatie MYXOMATOSE

verzamelen voor de
verplichte RVHD enting

Coccidiose:
•e
 lke week mest uit de hokken verwijderen, eventueel
ontsmetten daarna met cresol (Neopredisan) spray of
met ammoniak spray in de hokken.
•b
 ehandelen vanaf 4 weken leeftijd 1 dag per week met
Baycox 2,5% of Dozuril 2,5% door het drinkwater, of
Baycox 50 mg/ml of Dozuril pig ingeven in de bek,
of 1 dag per week Sulfapreparaten (sulfadimidine,
sulfaquinoxaline) in het drinkwater, of 2 dagen per
week Coccibal (amprolium) in het drinkwater.
•E
 ventueel konijnenvoer geven met coccidiostaticum
in het voer gemengd (Robenidine 66 ppm of Clinacox
(diclazuril)1 ppm)

dierenarts ent de
konijnen
huisbezoek dierenarts: samen de
verplichte RVHD enting uitvoeren

Tijdens opfok en tijdens fokprogramma
en/of tentoonstellingsseizoen:
Muggen en vliegen bestrijden door o.a. nestkastjes
voor vleermuizen op te hangen en ingangen voor
zwaluwnesten beschikbaar stellen.
Myxomatose:
2 x injectie met Lyomyxovax met 6 weken tussentijd,
herhalen halfjaarlijks bij alle fokdieren voor begin
van fokseizoen met Lyomyxovax.
of
2 x injectie met Dervaximyxo SG33 met 6 weken
tussentijd, herhalen elke 4 maanden bij alle fokdieren
voor begin van fokseizoen met Dervaximyxo SG33.
of
1 x Injectie met Nobivac Myxo-RHD vanaf 5 weken
leeftijd, herhalen elk jaar bij alle fokdieren voor begin
van fokseizoen met Nobivac Myxo-RHD.
RVHD: Rabbit Viral Haemorrhagic Disease:
RVHD type 1:
elk half jaar injectie met Arvilap
of
elk jaar injectie met Nobivac Myxo-RHD

set voor Kunstmatige
Inseminatie

RVHD type 2:
injectie met Eravac vanaf 30 dagen leeftijd en dan elke
8 maanden herhalen met injectie met Eravac
of
2 x Injectie met Filavac VHD k c+v met 6 weken tussentijd,
herhalen jaarlijks bij alle fokdieren voor begin van fokseizoen
injectie met Filavac VHD k c+v.
Download : www.kleindierliefhebbers.nl: entverklaring RVHD

verplichte entverklaring
na de vaccinatie

Wormen:
•e
 lke week mest uit de hokken verwijderen, eventueel
ontsmetten daarna met cresol (Neopredisan) of met
ammoniak spray in de hokken.
•b
 ehandel de opfokdieren elke 6 weken met ontwormmiddel met Panacur als pasta in de mond of als Panacur
aquasol in het drinkwater, of met Vitaminthe pasta in
de mond of met Flubenol pasta in de mond.
•b
 ehandel de konijnen voor begin van de fokkerij voor
het fokseizoen tegen wormen.
Mijten: oormijten, vachtmijten:
•k
 onijnen voor de tentoonstelling behandelen met
ivermectine (Ivomec 1% injectie Iverveto 1% injectie of
Noromectin pour on druppelen in de nek op de huid of
Ivomec pour on druppelen in de nek op de huid)
• t ijdens of na behandeling de hokken goed schoonmaken
en met bladblazer haren en stof verwijderen.

Snot: Pasteurella, Bordetella
2 x injectie met Cunivak Past met 6 weken tussentijd,
eventueel herhalen 1 x injectie zes weken voor het
tentoonstellingsseizoen begint met Cunivak Past.
Dikke buiken ziekte: enterocolitis: Clostridium
2 x injectie met Cunivak ENT met 6 weken tussentijd,
eventueel herhalen 1 x injectie voor begin van het
fokseizoen met Cunivak ENT of 1 x injectie 6 weken voor
het tentoonstellingsseizoen begint met Cunivak ENT.

Myiasis: maden van vliegen in de vacht en huid:
•g
 oed de huid en haren schoonhouden van ontlasting,
vooral bij anus en achterhand.
• vliegen bestrijden met vliegengaas voor de ingang van
de hokken.
•e
 ventueel konijnen behandelen met Deltanil pour on
druppels op de huid.
•e
 ventueel de omgeving sprayen met Elector of met
Neocidol, konijnen mogen aanwezig blijven tijdens
deze behandeling.
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