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Enterocolitis of dikke buikenziekte trachten te voorkomen door anders 
te gaan voederen
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Niets nieuws!
Enterocolitis is een ontsteking van 
het slijmvlies van de dunne (en-
teron) en de dikke (colon) darm. 
Hoewel we er de laatste jaren veel 
over horen, is het niets nieuws. In 
oude vakliteratuur is er al sprake 
van dikke buikenziekte, zoals in 
“La Cuniculture Moderne ou l’art 
d’élever les lapins” uitgebracht in 
1916 door A. Lesage en J.J. Petit, 
maar ook William Collier schrijft 
er in 1917 over in zijn boek “La 
Cuniculture Illustrée”, evenals de 
auteurs Ch. Lahaye en Frans Van 
Hout in hun “Traité complet de 
Cuniculture” verschenen in 1930. 
Ook nog veel later in “L’élevage 
moderne du lapin” geschreven 
door G. Lissot in 1974 vindt men 
deze ziekte terug. Ik ben hier 
vooral Franstalige boeken gaan 
raadplegen, omdat ik deze in mijn 
bezit heb. Deze auteurs rang-
schikken deze gevreesde ziekte 
als een vorm van coccidiose en 
maken duidelijk het verschil met 
trommelzucht of gewone cocci-
diose waarvan ook sprake is in 
deze boeken. Volgens mij moe-
ten wij dus aanvaarden dat deze 
ziekte al zeer lang bestaat, maar 
zonder dat men de echte oorzaak 
kende. Er is echter telkens wel 
sprake van verkeerde voeding 
waardoor er gasvorming ontstaat 
in de darmen. Men ging toen de 

darmen masseren en doorprikken 
om het gas te laten ontsnappen. 
Het sterftecijfer lag heel hoog.

De moderne dikke buikenziekte
Op het einde van 1996 verscheen 
een spijsverteringsziekte bij konij-
nen in Portugal, Spanje en Frank-
rijk. Tegen het einde van 1997 had 
deze ziekte zich over het grootste 
deel van Europa verspreid. De 
contacten tussen de liefhebbers 
en de dieren op de tentoonstellin-
gen, bevorderden deze versprei-
ding. Inmiddels zijn er ook meldin-
gen van deze ziekte in Amerika, 
Afrika en Azië. Heel wat onder-
zoek werd tot nog toe verricht. 
Het onderzoek heeft uitgewezen 
dat een bacterie, Clostridium per-
fringens type 4, de boosdoener is 
die deze gevreesde dikke buiken-
ziekte veroorzaakt. 

De typische uitwendige symp-
tomen zijn sufheid, verlies van 
eetlust en in de meeste gevallen 
zullen de dieren helemaal niets 
meer eten en zelfs stoppen met 
drinken. Ze zitten ineengedoken 
en soms hoor je tandgeknars 
wat wijst op pijn. De buik is opge-
zwollen en er kan een beperkte 
vorm van diarree vastgesteld 
worden (niet altijd) of soms ver-
lies van slijmproppen. Wanneer 
men met de buik van het konijn 
gaat schudden, hoort men de 
vloeistof in de darmen bewegen. 

Vooral jonge konijnen vanaf een 
tot vier weken na het spenen 
worden aangetast. Er zijn ook 
reeds gevallen gekend waar niet 
gespeende jongen van 4 weken 
deze ziekte kregen, maar ook van 
gespeende konijnen van drie à 
vier maanden. 

De ziekte wordt gekarakteriseerd 
door een acute sterfte binnen de 
twee tot vijf dagen en die kan op-
lopen van 30 tot 80% van onze 
jongen. Wij mogen stellen dat 
Clostridium perfringens aanwe-
zig is bij alle hobbyfokkers, maar 
daarom de ziekte niet altijd doet 
uitbreken. Uitwendige factoren 
zoals voeding, stress, hygiëne, 
beweging van de dieren, enz. 
hebben een grote invloed over 
het al dan niet uitbreken van deze 
ziekte.

Bij het opensnijden van gestor-
ven konijnen zal men een sterk 
gezwollen maag vinden, gevuld 
met een waterige inhoud, en een 
opgezette dunne darm met wate-
rige en gasvormige inhoud. Ook 
de blinde darm vertoont een ab-
normale, vaak waterige en soms 
sterk ingedroogde en verharde 
inhoud. De dunne en dikke darm 
zijn meestal gevuld met een ab-
normaal gelatineus slijm. Orga-
nen zoals de lever, longen, nieren 
en milt vertonen geen zichtbare 
aantasting. Wel heb ik persoonlijk 
kunnen vaststellen dat de galblaas 
in volume sterk is toegenomen en 
zeer zwart van kleur is. Door niet 
meer te eten of drinken gaan de 
jonge konijnen zeer snel verma-
geren. Op een viertal dagen heeft 
het konijn al zijn inwendig vet op-
gebruikt en is de spiermassa (het 
vlees) fel verminderd. 

De voeding
Onderzoek op industriële be-
drijven heeft uitgewezen dat de 
voeding een belangrijke rol speelt 
in de uitbraak van deze ziekte. 
Bij aangetaste bedrijven is het 
gebruik van zinkbacitracine een 
effectief middel gebleken om de 
ziekte onder controle te houden. 

fo
to

’s:
 F

re
dd

y 
M

ich
ie

ls

in de darmen. Men ging toen de 

Strucomix Senior van Versele-Laga. Aveve Nr. 95. Zeer goede muesli, maar erg 
kostelijk voor de liefhebber met meerdere konijnen.
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Dit product is goedkoop en kan via 
het voeder worden toegediend. 
Er is echter een maar, want sinds 
1999 is er een Europese richtlijn 
van kracht, die het gebruik van 
zinkbacitracine als voederadditief 
verbiedt. Wie zijn dieren voedert 
met groenvoer, zoals groenten, 
planten, takken, enz. zal nooit last 
ondervinden van dikke buiken-
ziekte, tenminste wanneer hij de 
nodige hygiëne en voedernormen 
eerbiedigt. Het is helemaal anders 
gesteld wanneer men korrels voe-
dert, zoals de meeste onder ons 
en zeker de tentoonstellers doen. 
De meeste van deze korrels wor-
den door de fabrikanten op de 
markt gebracht om konijnen op 
een drietal maanden vet te mes-
ten en klaar te stomen voor de 
slacht. Onze raskonijnen moeten 
echter enkele jaren kunnen mee-
gaan en hoeven helemaal niet op 
drie maanden tijd bijna volgroeid 
te zijn. 

Deze korrels bevatten vaak een 
veel te hoog eiwitgehalte en te 
weinig ruwe celstof. Het konijn is 
een planteneter, terwijl deze kor-
rels meestal van granen gemaakt 
worden. Het konijn verschilt in 
zijn spijsvertering enorm ten op-
zichte van andere planteneters. 

Het heeft ook in verhouding tot 
andere dieren de grootste blinde-
darm. Het konijn eet in principe 
60 tot 80 keer per dag een klein 
beetje. Dit geheel vormt een ta-
melijke hoeveelheid voedsel. Het 
wilde konijn is hiervan een voor-
beeld, het peuzelt wat aan een 
blad, gaat dan enkele sprongen 
verder om aan een andere plant 
te proeven en zal op die manier 
zijn dagelijks rantsoen naar bin-
nen krijgen. Er komt dus altijd 
nieuw voedsel, al is het in kleine 
hoeveelheden, in de maag te-
recht. Daarbij worden in de dikke 
darm de makkelijk en moeilijk 

te verteren vezels gescheiden. 
De verteerbare vezels gaan naar 
de blindedarm. De moeilijk te 
verteren vezels worden via de 
endeldarm snel uitgescheiden en 
met de mest naar buiten gewerkt, 
maar veroorzaken toch prikkeling 
en vulling van de darm waardoor 
deze actief blijft en tevens zorgt 
voor een goede verdeling van de 
voedselbrij in de darm. Ze zijn 
daarom onmisbaar. 

Deze moeilijk verteerbare vezels 
bevinden zich vooral in geschikt 
konijnenhooi. Daarom moet de 
basis van ons konijnenvoer be-
staan uit goed konijnenhooi. Ko-
nijnenhooi is bij voorkeur van de 
eerste snede, is van onbemest 
land, is bij voorkeur wat grovere 
stengel met veel kruiden zoals 
weegbree en kamille, is stof- en 
schimmelvrij, ziet er mooi groen 
uit en ruikt fris. Daarom is het bij-
voeren met prima konijnenhooi 
onmisbaar voor een goede spijs-
vertering. Men moet zich echter 
onmiddellijk de vraag stellen: waar 
kan men zulk konijnenhooi nog 
kopen? De moderne boeren heb-
ben maar één betrachting en dat 
is om zoveel mogelijk botten per 
hectare van hun weiden te halen. 
Zij gaan dus goed bemesten om 
veel kilo’s gras te bekomen. Goed 
konijnenhooi is echter het hooi 
dat van een arme weide komt en 
dat bestaat uit allerlei kruiden en 
onkruiden. Het konijn heeft dus 
een behoefte aan een grote vari-
atie aan planten. Dan wil ik nog 
niet spreken over de manier dat 
het hooi tegenwoordig bewerkt 
wordt en in botten wordt geperst. 

Aveve Nr 304 Balance Mix. Aveve Nr 315 Light Mix.
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Typisch beeld bij dikke buikenziekte. Sterk opgezette darmen met 
waterig-slijmerige inhoud.
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Dit gebeurt niet wanneer de 
weersomstandigheden het toe-
laten, maar wel wanneer het de 
loonarbeiders past. Aangezien 
men zelden goed hooi kan kopen, 
geef ik zelf maar om de veertien 
dagen wat hooi aan mijn konij-
nen. Voor de rest hebben zij altijd 
prima gerstestro ter beschikking. 
Goed gerstestro is zeker beter 
dan slecht hooi en voldoet om de 
ruwe celstof te leveren die konij-
nendarmen nodig hebben.

Waarom zijn jonge konijnen 
gevoeliger?
Een jong konijn kan tot de leeftijd 
van twee maanden niet dezelfde 
voedingsstoffen verteren als een 
volwassen konijn. De maaginhoud 
van een jong konijn is veel minder 
zuur dan die van zijn soortgenoten 
die ouder zijn dan 10 weken. De 
pH waarde in de maag van een 
volwassen konijn bedraagt 1 tot 2 
(dus zeer zuur). Deze zure maag-
inhoud zorgt ervoor dat de mees-
te schadelijke bacteriën gedood 
worden voordat de voedselbrij de 
maag zal verlaten en in de dar-
men terecht komt. De pH waarde 
wordt uitgedrukt op een schaal 
van 1 tot 14, waarbij de waarde 7 
als neutraal wordt beschouwd, 1 
als sterk zuur en 14 als sterk ba-
sisch. Liefhebbers van siervissen 
weten wel hoe zij in hun aquaria 
met deze waarden moeten om-
gaan. Bij jonge konijnen ligt de pH 
tussen 5 en 6. De maaginhoud is 
dus veel minder zuur dan bij het 
volwassen konijn. 

Bepaalde bacteriën, waaronder 
Clostridium perfringens kunnen 
dan in de darm terecht komen 
en daar het ziekmakende proces 
starten. 

Het jonge konijn moet zijn eigen 
darmfl ora nog opbouwen en de en-
zymen die nodig zijn om bepaalde 
voedingsstoffen te verteren kun-
nen pas vanaf de ouderdom van 
8 weken worden aangemaakt. Dit 
is ook de reden waarom wij om 
de veertien dagen en gedurende 
twee dagen appelazijn aan het 
drinkwater toevoegen. Deze ap-
pelazijn kan ook vervangen wor-
den door citroensap dat men in 
kleine fl esjes kan kopen. Op deze 
manier kan men de zuurtegraad 
in de maag van de jonge konijnen 
zuurder maken en zo de ziekma-
kende bacteriën en coccidiën la-
ten afsterven, zodat de gezonde 
darmfl ora (zoals de melkzuurbac-
teriën) zich beter kan ontwikkelen 
en de afweer van het jonge ko-
nijn verhoogt. De dosering is on-
geveer 5 ml (of 1 soeplepel) per 
liter drinkwater. De andere week 
zal ik gedurende twee dagen wat 
chloor (bleekwater of javel) aan 
het drinkwater toevoegen. Dit 
in een dosering van 5 ml (of 1 
soeplepel) op 10 liter drinkwater 
(volledige emmer). Deze oplos-
sing doodt eventuele bacteriën en 
coccidiën in de maag en zal onze 
drinkfl essen proper houden en vrij 
van groene algen.

Niet elk ziek konijn heeft 
enterocolitis
Jonge konijnen kunnen ook ziek 
worden en sterven aan andere 
oorzaken dan dikke buikenziekte. 
Zo zal een besmetting door coc-
cidiën nog altijd een uitbraak van 
coccidiose kunnen veroorzaken 
en kan acute dysenterie zeer 
waterige ontlasting en sterfte 
veroorzaken. Deze acute dy-
senterie wordt veroorzaakt door 
Escherichia coli en kan bestreden 
worden door het toedienen van 
verschillende antibiotica via het 
drinkwater. Coccidiose zal men 
bestrijden met een coccidiosta-
ticum. De meeste voederfabri-
kanten hebben ook korrels op de 
markt waaraan een coccidiostati-
cum (robenidine) is toegevoegd. 
Door deze korrels te gebruiken en 
zonodig tegen acute dysenterie te 
kuren, zal de gezonde darmfl ora 
niet beschadigd raken en ontstaat 
er een hogere weerstand tegen 
de bacteriën die dikke buiken-
ziekte veroorzaken. Konijnen die 
eenmaal dikke buikenziekte heb-
ben gehad, hebben antistoffen 
kunnen aanmaken tegen deze 
ziekte en hebben hierdoor een 
zekere afweer en de kans is zeer 
klein dat zij deze ziekte opnieuw 
zullen krijgen. Mochten zij toch 
na een eerste genezing de ziekte 
een tweede maal krijgen, moeten 
wij deze dieren liefst opruimen en 
zeker nooit voor de verdere kweek 
gebruiken. Dit zijn de zwakkelin-
gen die wij moeten uitselecteren. 
Deze dieren kunnen nadat ze op-
nieuw genezen zijn en de wacht-
tijd van de medicatie voorbij is, 
geslacht worden en zijn geschikt 
voor consumptie.

Teveel eiwitten in de voeding
Als er onvoldoende beweging in 
de maag en het darmkanaal is, 
door onvoldoende opname van 
ruwe vezels, kunnen bacteriën 
zoals Clostridium perfringens type 
4 zich vermeerderen en de konij-
nen ziek maken. Bovendien wor-
den de maag- en darminhoud dan 
minder zuur, waardoor ze zich nog 
sneller vermenigvuldigen en het 
ziekteproces nog sneller verloopt. Cuni Bio van de fi rma HENS. Reform muesli met kruiden en laag 

eiwit gehalte van de fi rma Havens.
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Daarnaast heeft een jong ko-
nijn moeite met het verteren van 
grote hoeveelheden eiwitten. In 
de meeste standaard konijnen-
korrels zit ongeveer 16 tot 18% 
ruw eiwit. Dit is misschien prima 
voor een snelle groei van de 
jonge konijnen, maar vormt een 
groot risico voor de toename van 
ziektes. Door het hoge eiwitper-
centage wordt de inhoud van de 
maag bij de jonge konijnen nog 
minder zuur en kunnen er nog 
meer schadelijke bacteriën in de 
darmen komen. Voor een goede 
spijsvertering heeft het konijn een 
gezonde darmfl ora nodig, hierin 
bevinden zich gezonde bacteriën 
en enzymen die noodzakelijk zijn 
voor een goede vertering. Hierbij 
spelen ook melkzuurbacteriën 
een belangrijke rol. Een gezonde 
darmfl ora zorgt voor een goed 
functionerend darmslijmvlies en 
voorkomt de vermeerdering van 
ziekmakende bacteriën en cocci-
diën. Wanneer de niet verteerde 
voedselbrij geïnfecteerd geraakt 
door Clostridium perfringens, ont-
staat de zwelling van de maag en 
darmen, hetgeen wij de dikke buik 
noemen. Het zijn de afvalstoffen 
van deze bacterie die een vergifti-
ging en verlamming van de darm 
veroorzaken waardoor de voed-
selbrij onvoldoende verder wordt 
getransporteerd. Hierdoor ont-
staat er gasvorming in de darm, 
waardoor deze nog verder uitzet. 
Het konijn voelt zich doodziek, 
eet en drinkt niet meer en zal in 
de meeste gevallen sterven.

Hoe een ernstig ziek konijn 
proberen te redden?
Heeft men toch een ziek konijn, 
dan kan men proberen het te 
redden door het op een warme 
plaats te zetten (eventueel on-
der een warmtelamp). Een hoge 
concentratie klaarmaken van Ba-
civet S (1 gram per 50 ml water) 
en dit mengsel met behulp van 
een spuitje in de muil van het 
zittende konijn brengen en pro-
beren om het dit te laten slikken 
(het konijn niet omgekeerd hou-
den want dan loopt men het risico 
dat het zich verslikt en de vloei-
stof in de longen terecht komt). 

Dit is niet eenvoudig, want som-
mige dieren weigeren iets te slik-
ken. Dit moet men zeker vijf maal 
per dag herhalen. Men moet per 
keer ongeveer 2,5 ml vocht naar 
binnen krijgen (1 koffi elepel). Ver-
der geeft men de andere konijnen 
een gewone kuur met “Bacivet S” 
in het drinkwater. Dit product be-
vat het antibioticum bacitracine. 

Sommige liefhebbers geven dit 
mengsel vanaf het ogenblik dat 
er jongen geboren zijn tot aan de 
leeftijd van 6 maanden. Persoon-
lijk ben ik hier totaal tegen, want 
wat is men met konijnen die geen 
enkele weerstand meer hebben 
opgebouwd en die enkel in leven 
en gezond blijven door constante 
medicatie? Ik heb zelf veel erva-
ring opgedaan met deze ziekte en 
kan u verzekeren dat ik al even-
veel dieren heb kunnen redden 
door ze gewoon water verplicht te 
laten drinken, verschillende keren 
per dag. Als het wil lukken, zal het 
dier na een drietal dagen al veel 
beter zijn, maar als het niet wil luk-
ken, mag men doen wat men wil 
en zal het dier toch sterven. Soms 
denkt men verbetering te zien en 
dan liggen ze ineens dood, terwijl 
anderen er erbarmelijk uitzien, 
zonder enige vooruitgang en dan 
plots toch opnieuw beginnen te 
eten en er doorkomen. Ik heb ook 
al positieve resultaten geboekt 
door bruiswater op te geven. Een 
kuur Bacivet S in het drinkwater 
moet minstens 7 dagen duren om 
resultaat te boeken. In sommige 
gevallen heb ik de zieke dieren 
gewoon laten loslopen in mijn 
ganse tuin en velen konden zich-
zelf genezen en werden terug ge-
zond (behalve diegenen die door 
de vos werden gesnapt). Wat mij 
wel opviel wanneer deze zieke 
dieren rondlopen, is dat zij een 
voorkeur hadden om aan weeg-
bree te gaan peuzelen. Daarom 
geeft mijn vrouw ze ook wat 
weegbree wanneer ik een zieke 
moet behandelen. Verder krijgen 
ze enkel goed gerstestro en/of 
goed konijnenhooi. Ze krijgen pas 
terug enkele korrels nadat ze al 
verschillende dagen hooi en stro 
aan het eten zijn.

Hoe voederen om de ziekte te 
voorkomen?
Het gezegde “beter voorkomen 
dan genezen” is ook hier zeker 
van groot belang, alsook “”een 
konijn dat niet eet, is een dood 
konijn”. Daarom wil ik hier even 
uitleggen hoe ik zelf tewerk ga 
om deze gevreesde ziekte te 
voorkomen. Sommige fabrikanten 
van konijnenvoeders hebben nu 
al voeders op de markt gebracht 
met veel minder eiwitten onder 
de vorm van een muesli die zij 
dan bestempelen als zijnde voor 
dwergkonijnen. Ik ga de kwaliteit 
van deze voeders zeker niet in 
twijfel trekken want ze zijn zeer 
geschikt. Ik kan ze aanraden wan-
neer men maar een paar troetel-
konijntjes heeft, maar voor de 
liefhebber met 50 konijnen zijn ze 
onbetaalbaar. Sinds de dioxinecri-
sis geef ik zelf zes verschillende 
merken van konijnenkorrels. Wij 
eten toch ook niet elke dag het-
zelfde! Als er dan iets zou schelen 
aan een van deze voeders, krijgen 
mijn dieren ze toch maar een dag 
in de week. Dus elke dag krijgen 
ze een ander merk van korrel en 
ik voeder nog maar de helft van 
de portie die zij vroeger kregen. 
Het voederen gebeurt eenmaal 
per dag en meestal rond 20 uur. 
Het konijn is trouwens een nacht-
dier en zij eten en zijn het meest 
actief bij nacht.

Wanneer men gaat voederen, 
moeten de konijnen voor de tra-
lies van hun hok staan te sprin-
gen om hun voeder te ontvangen. 

Quattro van de fi rma Mijten uit Bekkevoort, 
bevat maar 10% eiwitten en 12% ruwe celstof.

gen om hun voeder te ontvangen. 
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Doen zij dat niet, betekent dit dat 
zij geen honger hebben en dat 
men teveel voedert. Verder heb-
ben zij steeds prima gerstestro 
ter beschikking, dat om de twee 
dagen vers bovenop gestrooid 
wordt. Ook hebben zij altijd vers 
en proper water ter beschikking 
(in drinkfl essen). Door maar de 
helft van de normale hoeveelheid 
korrels te geven, heb ik het eiwit-
gehalte dat ze binnenkrijgen ge-
halveerd. Om correct te kunnen 
voederen, moet men liefst me-
talen blikjes uitzoeken waarvan 
de grootte overeen stemt met de 
hoeveelheid die per konijn moet 
gevoederd worden. Diegenen die 
zomaar een schep geven, zijn 
verkeerd bezig. Wanneer enkele 
jonge konijnen nog samenzitten, 
tel ik de hoeveelheid dat zij mogen 
krijgen en zeker geen korrel meer. 
Ik kan als referentie geven dat de 
kleine blikjes van tomatenpuree 
50 gram korrels kunnen bevatten 
(gelijk met de boord gevuld). Zelf 
voeder ik aan een konijn van 4 kilo 
100 gram korrels per 24 uur. Dit 
betekent dus de inhoud van twee 
dergelijke blikjes. U kan dus ge-
makkelijk berekenen hoeveel uw 
konijnen, volgens het ras, moeten 
krijgen. De jonge dieren krijgen 
vanaf de leeftijd dat zij gespeend 
zijn, dezelfde hoeveelheid. Tevo-
ren is dat iets minder.

Vroeger gaf ik een dag per week 
een mengeling van granen en 
zaden zoals maïs, gerst, haver, 
spelt, zonnepitten, apenootjes, 
enz. en dit zomaar in willekeu-
rige verhouding. Nu heb ik deze 
mengeling de laatste maanden 
vervangen door paardenvoeding. 
Paarden zijn ook planteneters die 
zoals het konijn nogal ‘week in de 
darmen’ zijn. Ik gebruik hiervoor 
wel de voeding voor oude paar-
den op rust, dus met zo weinig 
mogelijk eiwitten. Deze bestaan 
onder de vorm van een muesli 
die konijnen zeer graag eten. Zij 
krijgen deze muesli in dezelfde 
hoeveelheid als de korrels (dus 
niet hetzelfde gewicht, want die 
muesli is veel lichter dan de kor-
rels). Dit durf ik één tot tweemaal 
per week geven en dan is er per 
week ook een dag van vasten. 
Dan krijgen zij geen krachtvoer en 
hebben alleen stro (en soms hooi) 
ter beschikking. Op die manier 
verplicht ik mijn konijnen om wat 
stro te eten, want sommige dieren 
zullen hiervan dagelijks een grote 
hoeveelheid eten, terwijl anderen 
er nauwelijks aankomen. Een dier 
heeft ook zijn voorkeur.

Door op die manier te voede-
ren, ben ik ervan overtuigd 
dat men dikke buikenziekte 
onder controle kan houden. 

Deze paardenvoeders kosten 
voor een zak van 25 kg maar am-
per een paar euro’s meer dan ge-
wone konijnenkorrels. Men moet 
de konijnen ook verplichten om 
van deze muesli alles op te eten. 
Wie de dag daarop nog wat in 
zijn voederbak heeft, krijgt min-
der korrels dan de normale por-
tie. Bij de keuze van de geschikte 
paardenmuesli moet men vooral 
kijken naar het lage eiwitgehalte. 
Zo heeft de fi rma Versele-Laga 
de paardenmuesli “Pianissimo” 
die maar 7,85% eiwitten bevat. 
Ikzelf gebruik volgende paarden-
voeders voor mijn konijnen: van 
de fi rma AVEVE de nummer 315 
Light Mix en Nr. 304 Balance Mix, 
van de fi rma Versele-Laga ge-
bruik ik Strucomix Senior en van 
de fi rma Mijten gebruik ik Quattro. 
Indien het sterftecijfer mag dalen 
bij iedereen die dit artikel gelezen 
heeft en wil toepassen op zijn ei-
gen konijnen, ben ik zeker in mijn 
opzet geslaagd. Het kost al zoveel 
moeite en geld om een paar goe-
de jongen te kweken en wanneer 
wij deze nog gaan verliezen aan 
dikke buikenziekte is het telkens 
een drama. Ieder jong konijntje 
dat sterft is er een teveel!

Het normale krachtvoer bestaande uit korrels of een mengeling van korrels en granen.

ren is dat iets minder. onder controle kan houden. dat sterft is er een teveel!


