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Fokkers van raskonijnen stellen hoge 

eisen aan hun dieren; fokkers willen 

immers een optimale showconditie 

en dito vruchtbaarheid en groei. Naast 

erfelijkheid spelen vele andere facto-

ren een rol in de uiteindelijke kwaliteit 

van konijnen. Een van die factoren is 

juiste voeding. 

Jaarrond één voeder

Garvo heeft voor konijnen 1025 

alfamix konijn en 5062 alfabrok konijn 

ontwikkeld. Alfamix is een muesli, 

alfabrok een 3mm korrel. Deze voe-

ders bevatten alle belangrijke stoffen 

die konijnen in de verschillende fasen 

van het seizoen nodig hebben. U 

voert het gehele jaar door maar één 

van beide voeders. 

Volledig voer

Een korrel bestaat gewoonlijk uit 

samengeperste fijne delen. In alfamix 

konijn zitten juist grove delen, want 

kapot knagen en verteren van die 

grove delen benadert de natuurlijke 

situatie. Alfamix is bovendien geolied. 

De mix van oliën ondersteunen 

goede vruchtbaarheid en kwaliteit 

van de pels. 

Qua voedingswaarde zijn alfamix 

konijn en alfabrok konijn vrijwel gelijk. 

Beiden zijn volledige voeders. Dat 

wil zeggen dat er voedingstechnisch 

gezien niets bijgevoerd hoeft te 

worden. Bijvoeren kan zelfs de balans 

tussen de verschillende voedings-

stoffen verstoren. Ook het bijvoeren 

raskonijnen



van bijvoorbeeld hooi of wortelen is 

onnodig. Indien u dat toch wilt doen, 

houd dan de hoeveelheid beperkt 

om alfamix konijn of alfabrok konijn 

optimaal tot z’n recht te laten komen.

Let op: het enige dat konijnen abso-

luut wél nodig hebben naast mix of 

brok, is stro van goede kwaliteit. Goed 

stro voorziet namelijk in hun behoefte 

aan ruwvezel. 

Fokperiode

Konijnen fokken die perfect aan de 

rasstandaard voldoen begint met de 

selectie van de juiste voedster bij de 

juiste ram. Als beide dieren in goede, 

slanke conditie zijn is het bevruch-

tingsresultaat op z’n best. 

De mineralenvoorziening en de oliën 

in de voeders ondersteunen de hor-

moonhuishouding. Goede bevruch-

ting vormt immers de basis van goed 

resultaat. 

Geef voor het juiste evenwicht alfamix 

konijn of alfabrok konijn en stro, en 

voer daarnaast zo min mogelijk bij. 

De hoeveelheid voer aan het einde 

van de dracht is eveneens belang-

rijk; geef vanaf tien dagen voor het 

werpen circa 30 procent meer alfamix 

of alfabrok. Dat resulteert in een mooi 

nest jongen met een goed geboor-

tegewicht. Verstrek ook tijdens de 

zoogperiode meer voer.

Jonge konijnen

Zeker bij jonge konijnen is het een 

groot voordeel dat u het hele jaar 

hetzelfde voer kunt blijven geven. 

Jonge konijnen zijn kwetsbaar voor 

uitbraken van coli of coccidiose, en 

de kans hierop is kleiner als u niet van 

voer hoeft te veranderen. 

De jonge dieren bouwen geleidelijk 

weerstand op tegen allerlei ziekten. 

Onrust in de darmen kan ontstaan 

door de overgang van melk naar vast 

voer, het spenen en eventueel de 

verandering van hok. Alfamix konijn 

en alfabrok konijn ondersteunen de 

darmflora maximaal op een natuur-







lijke manier. Dit, in combinatie met 

de uitgekiende eiwitsamenstelling, 

resulteert in probleemloze geleidelijke 

groei. De samenstelling is zodanig dat 

de dieren niet vervetten. Met alfamix 

konijn of alfabrok konijn kunt u jonge 

konijnen zeker de eerste acht weken 

onbeperkt voeren. Het voer biedt 

konijnen alle noodzakelijke bouwstof-

fen om uit te groeien tot visitekaartjes 

van hun ras. 

Showseizoen

Voer is van grote invloed op de 

lichaamsontwikkeling. Alfamix konijn 

of alfabrok konijn draagt bij aan goed 

bespierde konijnen met een strakke 

glanzende pels… een geweldige 

tentoonstellingsconditie. 

Om te zorgen dat overtollige energie 

wordt omgezet in warmte en niet een 

grote huidplooi of wam gaat vormen, 

bevatten alfamix en alfabrok lecithine. 

De voeders zorgen er bovendien voor 

dat de verharing van de konijnen snel, 

probleemloos en bijna ongemerkt ver-

loopt. De verharing verloopt het snelst 

als de bouwstenen voor de nieuwe 

vacht voldoende voorhanden zijn.

Konijnen kunnen levendige huisdie-

ren en zelfs huisgenoten zijn. Wie 

hobbykonijnen houdt, geeft vaak 

minder om optimale oorlengte of 

strakke tekening van de pels. Ook 

hoge productie en snelle groei zijn 

niet zo belangrijk. Een hobbyist gaat 

het vooral om de goede gezondheid 

en het welzijn van de dieren. 

hobbykonijnen



1025 Alfamix konijn is oorspronkelijk samengesteld voor raskonijnen die een perfecte 

conditie en weerstand moeten hebben. Deze aspecten gelden natuurlijk eveneens 

hobbykonijnen. 

Het Garvo assortiment voor konijnen bestaat verder uit:

5081 gemengd konijnenvoer

Een gemengd product met wortelvlokken. Dit product is zeer gevarieerd voor uw 

konijnen en ze eten het schoon op. Deze mengeling is prima geschikt voor één of enkele 

konijnen die regelmatig groenvoer krijgen.

5749 konijnenmelange 

Deze zeer rijk gevarieerde mengeling bestaat uit graanvlokken, granen, zaden, groente-

snippers en een krokante- en geperste korrel. Deze melange is vanwege de fijne structuur 

goed geschikt voor dwergkonijnen.

5065 konijnen fok- en onderhoudsbrok

Deze 3mm korrel voorziet in de basisbehoeften van konijnen en kan ook als fokvoer 

worden ingezet.  De samenstelling zorgt voor een goede basisconditie.

5061 konijnenkorrels plus 

Deze korrel kunt u voeren naast stro en eventueel hooi. Er is (het natuurproduct) ropadiar 

aan toegevoegd, dat een basisbescherming tegen coccidiose geeft. Indien u veel konijnen 

houdt of wanneer de ziektedruk om een andere reden hoog is, dan kunt u deze brok inzet-

ten. Ook prima geschikt als groeivoer voor jonge konijnen.







Cavia’s zijn unieke knagers met een 

hoge behoefte aan vitamine C. 

5068 Caviakorrel met vitamine C is 

een voeder voor zowel show- als 

hobbycavia’s van alle leeftijden.

Terecht wordt dikwijls het belang 

van vitamine C in caviavoer bena-

drukt. Maar er zijn meer verschillen 

in voeding tussen cavia’s en andere 

knaagdieren. Zo hebben cavia’s een 

heel actief verteringsstelsel dat 

belangrijke voedingsstoffen uit ruw 

materiaal kan halen. De hoeveelheid 

zetmeel en vezels in het voer vraagt 

daarom zeker zoveel aandacht als het 

vitamine C gehalte.

Garvo heeft caviakorrel met vitamine 

C samengesteld. Hierin zitten alle 

belangrijke stoffen die nodig zijn voor 

een goede conditie en gezondheid. 

U hoeft bij deze korrels geen extra 

vitamine C (zoals druppels) meer 

te verstrekken. Omdat cavia’s echte 

vezelverteerders zijn, moet u wel stro 

bijvoeren. Hooi als vezelbron kan ook; 

bedenk echter dat u dan niet slechts 

vezels verstrekt maar ook tal van 

andere voedingsstoffen. Hierdoor kan 

de verhouding van voedingsstoffen 

uit balans raken. Groenvoer bijvoe-

ren kan eveneens, maar is door de 

dosering vitamine C in de korrel niet 

noodzakelijk. 

De korrel bevat ook voor jonge 

cavia’s de belangrijke bouwstoffen 

die maken dat ze probleemloos en 

geleidelijk groeien. De korrel is bijzon-

der smakelijk en draagt bij aan hun 

maximale natuurlijke weerstand, een 

gezonde huid en glanzende vacht.

cavia’s



Muizen, tamme ratten, hamsters, de-

goe’s, chinchilla’s en gerbils vallen on-

der de kleine knaagdieren. Als u met 

ze kweekt, is het raadzaam om ze een 

complete brok te voeren. Binnen het 

assortiment van Garvo zijn hiervoor 

twee voersoorten beschikbaar: 5070 

rodent rat en 5067 rodent mouse. 

Als kleine knagers als gezelschapsdier 

worden gehouden, is gemengd voer 

een goede optie. Voor hen is 5540 

gemengd knaagdiermix ontwikkeld.

kleine knaagdieren

Wat betreft voeding hebben rat-

ten, gerbils en hamsters nagenoeg 

dezelfde behoeften. In de natuur 

eten ze naast plantaardig materiaal 

ook dierlijk materiaal zoals kadavers. 

Ratten, gerbils en hamsters hebben 

dan ook een natuurlijke behoefte aan 

dierlijke eiwitten. Als ze in een gedo-

mesticeerde omgeving puur plant-

aardig voedsel krijgen, dan bestaat de 

kans dat er kannibalisme optreedt. 

Ratten, gerbils en hamsters die ge-

keurd en geshowd worden moeten 

vitaal en goed ontwikkeld zijn. Dat 

voeding hierbij een belangrijke rol 

speelt, spreekt voor zich. Rodent rat is 

verrijkt met dierlijk materiaal waar-

onder vlees- en bloedmeel. Daarmee 

draagt het bij aan een perfecte 

vruchtbaarheid, groei en gezondheid 

van de knaagdieren. Door de grove 

vorm van de brok (12mm) is het 

voeder ook bruikbaar in zogenaamde 

kweekbakken. Rodent rat kan jaar-

rond gevoerd worden aan zowel 

volwassen als jonge dieren. U hoeft 

naast de brok niets bij te voeren.

ratten, gerbils en hamsters







Deze dieren kiezen in hun natuurlijke 

omgeving voornamelijk voor plant-

aardige producten. Hun verterings-

stelsel is dan ook anders dan dat van 

bijvoorbeeld ratten. Speciaal voor 

muizen, chinchilla’s en degoe’s is er 

rodent mouse. Deze hoogwaardige 

12mm korrel kunt u jaarrond voeren 

aan dragende en zogende diertjes, 

aan jongen en aan showdieren. Ro-

dent mouse ondersteunt een goede 

vruchtbaarheid en groei. 

Het is raadzaam om naast de brok 

niets bij te voeren.

muizen, chinchilla’s en degoe’s

Voor wie kleine knaagdieren als 

huisdier houdt, is 5540 gemengd 

knaagdiermix samengesteld. Deze 

rijk gevarieerde mengeling wordt tot 

op de laatste korrel opgenomen en 

bevat onder meer maïsvlokken, witte 

zonnepitten, erwten, gedroogde 

wortels, kardizaad, johannesbrood en 

smakelijke brokjes. 

Gemengd knaagdiermix biedt voor 

elk wat wils en is puur plantaardig. 

U kunt knaagdieren ter afleiding en 

variatie groenvoer bijvoeren, maar 

het hoeft niet. Ratten, hamsters en 

gerbils kunt u regelmatig eens wat 

dierlijke producten zoals een blokje 

kaas bijvoeren. 

hobbyknagers



Inhoudstoffen 
ruw eiwit 13,8 13,5 15,0 22,0 14,3

ruw vet 4,9 4,4 4,6 3,5 4,9

ruwe celstof 12,8 14,1 14,0 6,5 11,1

ruwe as 8,8 9,3 9,5 8,8 11,9

calcium 1,10 1,14 1,30 1,07 1,82

fosfor 0,50 0,53 0,62 0,80 0,90

kalium 0,96 1,56 1,02 1,36 0,93

Toegevoegd / kg
vitamine A 10.000IE  10.000IE 10.000IE 10.000IE 9.000IE 

vitamine D3  1.000IE 1.000IE 1.000IE 1.000IE 1.440IE

vitamine E  74mg 41mg 81mg 40mg 124mg

vitamine C   2500mg  30mg

vitamine B1  1,0mg 1,0mg 1,1mg 1,0mg 2,0mg

vitamine B2  4,0mg 4,0mg 4,0mg 4,0mg 4,0mg

vitamine B5  7.0mg 7,0mg 7,0mg 7,0mg 3,0mg

vitamine B6  1,0mg 1,0mg 1,2mg 1,0mg 3,0mg

vitamine B12  10mcg 10mcg 10mcg 10mcg 20mcg

vitamine K3  1,0mg 1,0mg 1,0mg 1,0mg 1,0mg

koper  20,0mg 20,0mg 20,0mg 20,0mg 14,0mg

biotine 25mcg 25mcg 25mcg 25mcg 50mcg
 

Analyses zijn indicatief. Voor volledige samenstellingen en overige producten, zie www.garvo.nl

 1025      % 5062      %       5068      %       5067      % 5070      %

productanalyses
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