Voor al uw dieren en dierverblijven!

Handleiding voor de verzorging van

MINIVARKENS

INTRODUCTIE
Dankuwel dat u gekozen heeft voor Dierenhandel Hoogendoorn BV! Bij ons bent u
verzekerd van deskundig advies en dat willen wij graag versterken door middel van
deze beknopte handleiding. In dit boekje vindt u alle producten die nodig zijn voor het
welzijn van uw dier. Verder staan er achter in dit boekje handige tips en weetjes over de
verzorging en opvoeding van varkentjes.
Nazorg en service
Twijfelt u aan de gezondheid van uw dieren? Neem dan altijd meteen contact met ons
op. U koopt de dieren bij ons in de winkel: mocht er in de toekomst iets aan de hand zijn,
helpen wij u hiermee. Dierenartskosten worden daarom niet vergoed.
Alles wat u nodig heeft voor uw dier
Als u begint met het houden van (mini)varkens, wilt u uiteraard weten wat u allemaal
in huis moet hebben. Bij Dierenhandel Hoogendoorn BV houden we ervan om onze
klant direct het totaalplaatje weer te geven. Zo komt u in een later stadium niet voor
onverwachte kosten te staan en weet u meteen wat u in huis moet hebben.
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Wat en hoe kan ik mijn varkentje het beste voeren?
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BENODIGDHEDEN
1.

De varkentjes
Regelmatig hebben wij minivarkentjes in diverse kleurslagen.
Wanneer u één varkentje wilt houden, houdt er dan rekening mee
dat het dier veel aandacht nodig heeft. Omdat varkens groepsdieren
zijn is het verstandig om meerdere diertjes te houden.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/minivarkens

2.

Hok
Het is belangrijk dat uw varkentjes bescherming kunnen zoeken
tegen regen, wind en kou. Een goed nachthok, zoals hok
'Soesterveen', is daarom noodzakelijk. De omheining hoeft niet
hoger te zijn dan 80 cm. Aangezien varkentjes vaak schuren, is het
wel aan te raden stevig gaas te gebruiken.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/soesterveen

3.

Bodembedekking
Als bodembedekking in het nachthok kunt u het beste houtvezel,
ook wel bekend als zaagsel, en stro gebruiken. Houtvezel neemt het
vocht goed op en van stro maken de varkentjes een lekker nestje.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/bodembedekking

4.

Voeder- en drinkbak
Het is belangrijk dat de voeder- en drinkbak stevig en zwaar is,
anders ligt het binnen korte tijd omver. Ideaal zijn bijvoorbeeld
vlotterbakken die u op de waterleiding kunt aansluiten. Zo weet u
zeker dat uw varkentjes altijd voldoende water hebben.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/vlotterdrinkbak

5.

Swientjesmuesli
Swientjesmuesli is een volledige voeding wat speciaal voor
minivarkentjes is samengesteld. Onder het kopje voeding, verderop in
deze handleiding, vindt u meer informatie over de hoeveelheid voeding.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/swientjesmuesli

6.

Anti-schurft spray
Over het algemeen gesproken worden varkens niet snel ziek. Toch
zijn ze wel gevoelig voor schurft. Schurft wordt veroorzaakt door
een mijt en is goed te behandelen met anti-schurft spray.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/anti-schurft
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BENODIGDHEDEN
7.

Insectenlamp
Het is belangrijk voor de hygiëne dat uw varkensverblijf insectenvrij
blijft. Deze insectenlamp helpt u effectief vliegen en andere insecten
te weren, zodat varkentjes ongestoord hun gang kunnen gaan.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/insectenlamp

8.

Ontwormmiddel
Net als bij katten en honden, moeten varkentjes ook regelmatig
ontwormd worden. Dit kan eenvoudig met Panacur, vier maal per jaar
over het voer.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/wormmiddel

9.

Bench en kussen
Om uw varkentje(s) tam te maken, raden wij u aan om het dier in een
bench te houden tot het dier zich veilig bij u voelt. Gemiddeld zal het
ongeveer 2 weken duren totdat het biggetje volledig aan u gewend is.
Geef het varkentje een lekker warm bedje door een kussen in de bench
te leggen, zo voorkomt u meteen een hoop rommel van zaagsel en stro.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/bench

10.

Tuigje

11.

Speeltje

U kunt het varkentje laten wennen aan een tuigje, zodat u er een
eindje mee kunt wandelen. Het is wel verstandig om hier zo vroeg
mogelijk mee te beginnen, anders zal het varkentje te erg gaan
tegenstribbelen. Een hondentuigje (met buikriempje) is prima
geschikt voor uw biggetje.
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/tuigje

Varkentjes zijn nieuwsgierige beestjes en houden er van om nieuwe
dingen te ontdekken. Er zijn diverse (honden)speeltjes die biggetjes
reuze interessant vinden!
www.dierenhandelhoogendoorn.nl/vederfit
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INSTRUCTIES
Wist u dat...
In tegendeel van wat veel mensen denken, zijn varkens hele slimme dieren.
Agressiviteit en gillen zijn punten die vaak met varkentjes worden geassocieerd. Toch
is hier lang niet bij alle beestjes sprake van. Het kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer
ze zich bedreigd voelen (net als bij honden en andere dieren). Daarnaast zijn vrouwtjes
iedere maand berig en krijgen 3 dagen per maand wat kuren. Dit gaat vanzelf weer over!
De levensverwachting van een minivarkentje ligt tussen de 15 en 20 jaar.
Een beertje (mannetje) is vruchtbaar vanaf 8 weken, het zeugje (vrouwtje) vanaf 16
weken!

Hoe voed ik een varkentje op?
Het instinct van een varken lijkt erg op dat van honden. Varkens leefden oorspronkelijk
in roedels met aan het hoofd een roedelleider die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
eist. In een huisgezin zal het varken u als leider zien en wil u dan ook graag gehoorzamen,
maar het is wel belangrijk dat het varkentje begrijpt wat er van hem verlangt wordt en
wat niet! Dus:
Wat eens mag, mag altijd | Wat niet mag, mag nooit
Vanaf het moment dat uw big het huis binnentreedt, begint de opvoeding. Wen hem
binnen enkele dagen aan een vaste voerplek, vast toilet en aan een eventueel tuigje.
Slechte gewoontes zijn snel af te leren als het biggetje op heterdaad wordt betrapt.
Zodra hij iets doet wat niet mag, zegt u met boze stem: 'Nee' of 'Foei'. Wanneer hij dit
verkeerde gedrag achterwege laat, beloont u hem met hoge stem: 'Braaf'.
Een jong biggetje is op leren ingesteld en doet dit graag. Benut deze periode dan ook
goed, want als de big eenmaal volwassen is gaat het opvoeden en afleren van dingen een
stuk moeilijker!

Hoe krijg ik mijn varkentje zindelijk?
De zindelijkheidstraining gebeurt door middel van kattenbakken, gevuld met kranten.
Schep steeds de ontlasting in de bak en na verloop van tijd zal het beestje begrijpen dat
daar de plasjes moeten plaatsvinden. Als u uw varkentje buiten zijn behoefte wilt laten
doen, is het belangrijk dat u hem goed beloont als het dier (in het begin waarschijnlijk
per ongeluk) buiten een plasje doet. Zo krijgt het varkentje hier plezier in en zal het de
plasjes ophouden tot hij/zij weer mee naar buiten genomen wordt.
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INSTRUCTIES
Wat en hoe kan ik mijn varkentje het beste voeren?
Goed voer is erg belangrijk voor varkentjes. Swientjesmuesli is erg geschikt als
basisvoeding voor minivarkens. Daarnaast kunt u ook groente en fruit geven, mits dit met
mate is! Vetzucht is een veel voorkomend probleem bij varkentjes, wat ernstige gevolgen
kan hebben voor het beestje. Geef daarom nooit te veel!
Wanneer voer ik?
U kunt het beste tweemaal per dag voeren: 's ochtends en 's avonds. Varkens zijn
gewoonte dieren en houden dan ook van regelmaat.
Waar voer ik?
Het is verstandig om, meteen vanaf de eerste dag dat u het beestje heeft, te voeren op
een vaste plek. Zo leert hij waar hij zijn voer kan verwachten. Denk wel goed na over deze
plaats. Het moet goed schoon te maken zijn, want varkentjes kijken niet zo krap met eten!
Hoeveel voer ik?
Voor een volwassen varken: max. 2% van het totale lichaamsgewicht.
Voor een biggetje vanaf 8 weken: 5% tot 15% van zijn gewicht.
Een handig hulpmiddel voor het bepalen van de hoeveelheid voer bij biggen is een
knakworstblikje. Een big mag een half blik voer 's ochtends en een half blik 's avonds.
Tussendoor mag natuurlijk een gezonde versnapering gegeven worden.
Niet voeren:
Chocolade
Zout
Vlees
Rauwe aardappel(schillen)
Zoetigheden of suikergoed
Friet
Frisdrank
Alcohol

Kan wel gevoerd worden:
Fruit & groenten
Kippengraan
Karnemelk
Rauw ei (met schaal)
Yoghurt
Voederbiet
Nat brood
Hooi
Maïskolf

Swientjesmuesli
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TOT SLOT
Wij hopen dat u na het lezen van deze handleiding een hoop wijzer bent geworden over
het houden van varkentjes. Wilt u nog meer weten of hebt u advies nodig? Kom gerust
een keertje langs! Wij vertellen u graag meer over deze beestjes.
Alle varkentjes die we bij Dierenhandel Hoogendoorn verkopen zijn behandelt tegen
schurft. Verder zijn ze bij het 'spenen' ontwormd. Zo heeft u de minste kans dat uw varkentje iets overkomt, mocht u na de aanschaf toch twijfelen over het gedrag van uw beestje, raden wij u aan even contact met ons op te nemen. Voorkomen is immers beter dan
genezen!
Het 'Hoogendoornteam' wenst u veel succes met het houden van uw varkentjes! Omdat wij
opgeleide dierverzorgers in dienst hebben, kunt u gerust voor al uw vragen contact met ons
opnemen. We zijn te bereiken op Facebook, over de e-mail en per telefoon:
Facebook: Dierenhandel Hoogendoorn BV
Telefoon:
0182 342 859
E-mail:		
info@dierenhandelhoogendoorn.nl

Alle in deze handleiding genoemde producten kunt u online bestellen!
Op onze webshop vindt u al onze
leverbare rassen, alle varkenshokken
en zeer veel benodigdheden voor het
houden van varkentjes.

www.dierenhandelhoogendoorn.nl
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Bezorgservice
Bij webshop-bestellingen boven de € 45,- worden de producten
GRATIS bij u thuisbezorgd!
Heeft u een kleiner totaalbedrag? Dan ziet u uw bestelling tegen een kleine
vergoeding van € 7,50 bij u thuis verschijnen.

Like ons op Facebook!
Meer dan 2.750 tevreden klanten gingen u voor
Dierenhandel Hoogendoorn BV
dierenhandelhoogendoorn

Positief over o
ns bedrijf?
Laat het ande
ren weten en
schrijf een re
view!

