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PREFACE
Este manual apresenta uma avaliaçăo do processo inteiro de coelhos elevando--de
selecionar animais saudáveis a preparar próprias comidas para tratar doença. UMA
seçăo separada do manual inclui procedimentos passo por passo para o
construçăo de uma unidade de hutch para morar dois faz e um corço.

 

Criando Coelhos é escrita em idioma direto claro. Reflete a ęnfase de VITA em
preparar material que pode seja usada facilmente por trabalhadores de extensăo e
por fazer-isto-yourselfers embora contexto cultural ou local geográfico. O + autor e
ilustradores tudo săo os Voluntários de VITA com considerável habilidade nas áreas
deles/delas de perícias.

Harlan Attfield, o autor, é um Voluntário de VITA que é agora trabalhando em um
programa de agricultura integrado inovador em Bangladesh com Serviços
Voluntários Internacionais, Inc. que Ele tem mais de dez anos experimentam em
agricultura tropical e tęm servida na Nigéria, Etiópia e Maurício. açăo Pequena e
apicultura está entre as especialidades dele.

Attfield escreveu mais de 30 artigos e livros que detalham o seu experięncias, e
colocou ęnfase especial em efetivo comunicaçăo com trabalhadores de extensăo.
VITA distribuirá logo algum do material produzidas pelo programa de Bangladesh
como Boletins Técnicos.

Catharine S. Roache, Voluntário de VITA durante oito anos, é um + autor e
ilustrador dos livros de crianças, como também poeta. Além disso, ela tem interesse
especial e envolvimento trabalhando com cidadăos sęniors e com estudantes de
faculdade.

George R. O Clark é um instrutor traçando e projeta a Comunidade de Kellogg o
College. Clark foi um Voluntário de VITA durante mais de oito anos e contribuiu
desenhos técnicos e perícias para várias publicaçőes de VITA e projetos.
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Uma nota especial de obrigado vai para Jeff Cox, Editor Associado, Jardinagem
orgânica e Revista Cultivando que proveram editando apoio no papel dele como
um Voluntário de VITA e para Jerome D. Belanger, Editor e Publicador de Revista de
Zona rural que revisada este manual para conteúdo técnico.
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Part 1

<FIGURA; 1>

 

1 introduçăo

Criando coelhos é muito popular na Europa e Norte America. Na Inglaterra mais de
um milhăo de famílias tem rabbits. Na América, as pessoas comem 30 milhőes de
libras de carne de coelho cada ano.

Há várias razőes por que criando coelhos é se tornando uma atividade mais
importante ao longo do mundo:

* Coelhos de podem produzir quantias grandes de delicioso Carne de . Embora
carne de coelho é mais firme, prova contém muito como chicken. Coelho carne um
dividem de proteína e săo baixo em calorias e gordura. Assim carne de coelho é
ambos bom comer e é um mesmo comida saudável.
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* Coelhos de multiplicam depressa. que UM raiser de coelho podem começam com
duas fęmeas e um macho e produto cinqüenta, ou mais, coelhos em um year. Even
um pequeno quintal projeto em qual dois a tręs fęmeas Săo criados e um macho
pode fornecer carne para fortalecem o diet. familiar por outro lado, 50 a 150
fęmeas podem significar um negócio que provę emprego de meio período e talvez
extraordinariamente Renda de .

* Coelhos de săo fáceis de elevar em casa--se casa está na cidade ou o hutches de
Coelho de country: fazem năo levam muito espaço, e coelhos estăo limpos,
aquietam e fácil se preocupar para.

* Coelho peles também săo valiosas; eles podem ser feitos em chapéus, colarinhos
pele-aparados, chinelos, travesseiros, tapetes pequenos, etc.

Além destas razőes, jardineiros e fazendeiros freqüentemente use adubo de coelho
como um fertilizante. O adubo de wellfed coelhos contęm nitrogęnio e fósforo. Este
adubo pode ser misturada diretamente na terra para ajudar o crescimento de os
crops. Outros de fazendeiros adubos, como adubo de galinha, năo pode ser usada
este way. Isto é especialmente importante para os fazendeiros e jardineiros que năo
podem dispor ou podem achar outro fertilizantes--e para esses que desejam fazer o
melhor possível uso de todos os recursos naturais das fazendas deles/delas.

Há só alguns regras simples para seguir em ordem para crie coelhos
prosperamente:

Build um hutch bom.
Begin com animais saudáveis.
Give coelhos cuidado bom.

Por que năo tente coelhos de aumento? sorte e agricultura boa!

HARLAN H. D. Attfield

<FIGURA; 2>

2 que preparam Criar Coelhos

A maioria das pessoas que decidem criar coelhos quer produzir meat. E eles
querem produzir esta carne como depressa, e barato, como possible. Therefore,
antes de começar qualquer parte, do projeto, é muito importante decidir:

* que quantos se alojam há por elevar rabbits. Se há só quarto para alguns hutches,
há um limitam no número de coelhos que podem ser criados.

* que tipos de raças de coelho estăo disponíveis. Um pouco de raças de coelhos
crescem mais depressa; alguns săo em outro palavra melhores para eating., é
necessário conferir as fontes de coelhos para ver se uma raça boa é que available.
E a raça văo determinam o tamanho do hutch.

* que comidas estăo disponíveis para alimentar os coelhos. Coelhos de comerăo
uma variedade de comidas, mas alguns săo mais importante para coelhos que
others. Algum vá conduzem a crescimento mais rápido; alguns săo mais caros; etc.
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Sempre é melhor para começar qualquer projeto estudando e entendendo todas
as partes disto. Therefore, é um bem idéia para um raiser de coelho previdente para
ler do princípio ao fim tudo a informaçăo neste manual antes de dar qualquer
passo. Coelho elevando próspero depende de montar o é provável que esforço de
forma que poucos problemas aconteça, e em administrando o projeto de forma
que qualquer problema para cima o qual vem pode ser controlada depressa e
facilmente.

Escolhendo a Raça de Coelho

Há mais de sessenta raças e variedades de coelhos dentro o world. Estas raças, ou
tipos diferentes de coelhos, pode ser ponha em tręs grupos principais, de acordo
com tamanho,:

raças Pequenas O coelho polonęs, por exemplo, pesa um pequeno mais de 1 kg
como um adulto.

Médio raças O Nova Zelândia, Califórnia e raças de Palomino tęm um peso de
adulto comum de 4 1/2 KG.

raças Pesadas A lata Gigantesca flamenga pesa em cima de 6 1/2 kg como um
adulto.

Este manual focaliza em ensinar coelhos para produzir carne para a mesa, ou até
mesmo para lucro. Para este propósito, coelhos de médio-raça que crescem
rapidamente săo o melhor escolha--eles renderăo mais carne da quantia de comida
os alimentou.

<FIGURA; 3>

O Hutch

O hutch que é detalhado neste manual (Parte B, Construçăo " de " Hutch) é ideal
para coelhos de médio-raça. Foi projetado e usou prosperamente pelo autor. A
discussăo seguinte apresenta alguns dos fatores principais se lembrar de enquanto
construindo um hutch; por exemplo, proteçăo de vento, chuva e sol.

Hutches pode e parece muito diferente de uma área para o next. There săo
nenhuma medida crítica que diz isso um hutch há pouco deve ser tăo alto ou tăo
longo ou năo trabalhará. Há gamas de tamanho das quais săo com certeza melhor
tipos rabbits. E há desígnio por exemplo differences., um hutch em um clima frio
pode ter fechado lados completamente; um clima úmido quente pode sugestionar
lados mais abertos e maior penda no telhado para aumentar ventilaçăo. Todo o
hutches, năo importa como eles săo diferentes ou semelhantes, deva proveja:

bastante ar
luz solar de para o dentro de gaiolas de thi
proteçăo de de chuva e ventos
uma casa quieta (imperturbado por cachorros)
um chăo de ego-limpeza
um telhado bom que năo escoa
uma gaiola para cada coelho de médio-raça
um recipiente de água para cada coelho
um manger(s) para grama
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A maioria das pessoas prefere construir um hutch para um macho e dois fęmeas,
mas algum hutches de dois-coelho (um macho e um feminino) também é
construída.

Vale só um pequeno mais para construir um hutch para tręs coelhos que construir
um hutch para dois. que Duas fęmeas văo produza mais jovem (e entăo aumentou
rendimento de carne), e o macho năo ficará preguiçoso.

Cada coelho de adulto tem que ter sua própria gaiola. Isto é mesmo important.
Cada compartimento (gaiola) para uma médio-raça coelho deveria medir
aproximadamente 75cm (2 1/2 ft) largo, 1m (3 ft) fundo, e 60cm (2 ft) alto.

Materiais

Podem ser usados muitos tipos diferentes de materiais para construir um hutch.
que O hutch se imaginado na próxima página foi feito usando:

* que empacota casos

* quatro postes de eucalipto

* 14 tiras de anseie

* 1 cm (1/2 em) tela de arame quadrada

* uma folha plana de ferro galvanizado

* arame que liga

Hutches pode ser feito de muitos outros bosques e materiais, bambu incluindo
(veja Parte B).

<FIGURA; 4>

Proteçăo de tempo

As condiçőes de tempo que mais mais afete coelhos săo chuva, sol e Coelhos de
heat. gostam freqüentemente de sentar ao sol, mas eles sempre devem poder
adquirir fora dos raios diretos de + sun. muito sol pode matar coelhos. Coelhos
toleram frio nos casacos " de pele deles/delas melhor que calor extremo.

Também, proteja coelhos de chuva e vento. Se os lados, frente ou atrás do hutch só
está coberto com arame enredando, folhas de declive de plástico ou aniagem
ensacam em cima destes espaços durante chuvas para proteger os coelhos. Always
colocam a parte de trás inclusa do hutch para o vento. Coelhos de

sofra quando exposto a desenhos. Em inverno severo que é melhor trazer o hutch
debaixo do abrigo de um telhado (um canto do celeiro) ou debaixo dos beirado da
casa.

Chăos ego-limpando
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<FIGURA; 6>

 

 

 

O chăo do hutch deveria ser nenhum mais alto que a cintura e é ego-cleaning. UM
chăo de ego-limpeza é feito por estirando 1 cm (1/2 em) tela de arame quadrada
em uma armaçăo. Ajuda de chăos de arame impede para coelhos de ficar doente e
morrendo porque adubo e passagem de urina pelos buracos de + arame e derruba
ao chăo. O dentro do hutch entăo fica limpo, seque e sanitário.

O adubo debaixo do hutches deveria ser juntado todo poucos meses e usado em
jardins de legume. Coelho adubo é melhor que o adubo de porcos, galinhas ou
vacas para legumes crescentes.

<FIGURA; 7>

Preparaçőes por Alimentar

A manjedoura

Coelhos comem muitos grama e folhas. Mas grama devem nunca se espalhe no
chăo do hutch. Grass em + chăo do hutch se pőe sujo com adubo e urina, e esta
grama suja pode fazer coelhos doente. é fácil prevenir este problema construindo
uma manjedoura simples, ou lugar alimentando, de arame que enreda ou planks.
que Isto pode ser firmada o fora do hutch. Os coelhos entăo se livre a grama pela
malha de arame e alimente eles como eles săo hunqry. que A manjedoura deveria
ser bastante grande segurar bastante grama e folhas.

<FIGURA; 8>

Ŕs vezes coelhos de bebę rastejam fora da gaiola no manger. para lhes impedir de
cair ao chăo, faça uma cobertura para a manjedoura.

<FIGURA; 9>

Uma manjedoura pode ser colocada entre dois compartimentos em um hutch.

Năo é necessário construir uma manjedoura, mas é necessário fazer a comida
disponível de forma que isto năo está mentindo no hutch pavimentam para adquirir
dirty. Um modo para fazer isto é amarrar grama e folhas em pacotes com fio ou
arame e pendura isto no lado de dentro do hutch perto da frente. Este método
impeça para a grama e para folhas de ficar sujo ou deteriorada.

Á
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Água

Coelhos precisam de water. Eles obtęm um pouco de água de comer grama e
folhas, mas eles precisam de mais água que isto. Make seguro coelhos podem
adquirir água sempre que eles desejam beber.

Fazer isto, faça um recipiente de água automático:

* Turn uma garrafa grande em cima de e firma isto para o dentro do hutch assim o
lábio da garrafa está dentro de uma lata pequena can. Make seguro há nenhuma
extremidade afiada na lata pode.

* O lábio da garrafa é sobre lcm abaixo o tampam beira da lata.

* Remove a garrafa e enche a lata e garrafa com água.

* Replace a garrafa. Como o coelho bebe água da lata, mais água cairá do
engarrafam, enquanto provendo coelhos assim com bastante água limpa, fresca.

Encha tăo freqüentemente quanto necessário a garrafa para manter o provisăo de
água limpa e fresco--provavelmente pelo menos uma vez por dia.

<FIGURA; 10>

Sistemas molhando automáticos que usam tubo e mamilos săo um investimento
bom para o raiser de coelho que está elevando muitos coelhos.

Pratos de alimento

Se possível selecione um crock de barro pesado com aproximadamente 8cm (3
sides. in)-alto em cima dos que năo podem ser inclinados pratos Pesados pelos
coelhos.

Um café ou lata de manteiga podem ser usadas. Nail a lata para um board. pequeno
Está seguro năo há nenhuma extremidade afiada na lata.

Uma seçăo de bambu com um corte de abertura na lata lateral seja used. Fasten isto
para uma tábua pequena manter isto de rolando.

Qualquer tipo de recipiente que vocę usa, coelhos jovens văo escale em them.
Usually coelhos năo urinarăo no deles/delas comida mas poderia contaminar isto
com o droppings deles/delas. Isto tenha que ser assistida.

Se alimenta pelotas săo usadas, um saltador de alimento pode ser construído goste
+ um below. Isto tem a vantagem de sempre manter + alimento limpa.

<FIGURA; 11>
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3 que querem Coelhos

Quando o hutch estiver pronto, o raiser de coelho podem ser começados. Esta
seçăo apresenta diretrizes por selecionar, enquanto controlando e querendo
coelhos.

Confira Açăo Nova Cuidadosamente

A fonte de provisăo depende da área. Em alguns coelhos de lugares estăo
disponíveis no mercado, de outro, criador de coelho ou talvez de fontes de
governo. Onde quer que os coelhos venham de, eles devem ser conferidos muito
cuidadosamente antes de eles fossem levados casa. Remember isso năo é possível
criar e criar coelhos saudáveis a menos que os coelhos com os que vocę começa
sejam coelhos bons.

Vocę deve poder responder SIM a todos os seis do seguinte perguntas antes de
vocę levasse a casa de coelho:

o animal É ativo e alerta?
seus olhos Săo luminosos e claros?
É seu nariz limpe, năo runny?
Săo suas orelhas limpam e secam dentro?
É sua pele alise e limpe?
Săo seus pés secam e livre de feridas?

Se o coelho ajustar estas diretrizes, pergunte pelo lixo de qual o coelho came.
Choose coelhos que vieram de lixos grandes e de fęmeas que tiveram bem, litters.
grande năo selecionam o irmăo e irmăs para criando; eles năo produzirăo saudável
jovem.

Coelhos controlando

Há pouco uma palavra curta aqui nos próprios modos para controlar Coelhos de
rabbits. săo geralmente suaves e năo morderăo, mas eles săo amedrontados e
podem se ferir ou + manipulador se eles saltam de repente. sempre é melhor para
controle coelhos corretamente.

Nunca erga coelhos pelas orelhas deles/delas ou pernas: que eles podem ser doa
se ergueu deste modo.

Rabbits de adulto há bastante pele solta ŕ parte de trás de + pescoço em cima dos
ombros. Hold o coelho por este solto esfole com uma măo e apóie seu peso
colocando seu outra măo debaixo de sua anca (rabo). Está seguro segurar o os pés
de coelho longe de vocę para evitar arranhőes do dedo do pé-unha longos.

Rabbits pequeno Erguem e levam coelhos pequenos os segurando entre os
quadris e as costelas. que O salto de sapato da măo deve enfrente o rabo do
coelho; a cabeça do coelho deveria ser apontando para o chăo.
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<FIGURA; 12>

Rabbits pesado Agarram uma dobra de pele em cima do ombro e Cabo de lift.

coelho contra seu corpo com sua cabeça debaixo de seu arm. Seu
antebraço deva estender ao longo do lado de
animal, e sua măo deveria ser debaixo da anca do coelho apoiar
peso do coelho.

<FIGURA; 13>

Coelhos alimentando

Coelhos năo săo duros alimentar porque eles podem se manter vivo plantas e
outras comidas que săo fáceis achar. Coelhos de

adquira as vitaminas, minerais e fibra das que eles precisam comer as folhas de
Milho de plants., amendoins e outras sementes podem seja comida por coelhos e é
uma fonte boa de proteína.

É importante para alimentar bem coelhos. comida Bem escolhido possa ajudar
mantenha os coelhos livram de doença enquanto produzindo crescimento bom a
baixo cost. Breeding fęmeas, chamou faz, tenha que ser especialmente bem nutrido
para produzir saudável jovem coelhos e o leite para os alimentar.

Elementos em comidas

Proteína de protein. é uma substância que ajuda coelhos cresça e fica Proteína de
healthy. é contida em carne de coelho e é uma razăo por que carne de coelho é tăo
saudável. Coelhos de devem seja alimentada proteína para produzir proteína.

Proteínas de plantas săo melhores para coelhos. Coelhos de podem coma
amendoins (groundnuts), soyabeans, gergelim, linhaça, cânhamo e cottonseed.
que Estas sementes normalmente săo moidas e acrescentou a coelho tritura e
pelotas. soyabeans Inteiro tenha aproximadamente 36 proteína de por cento mas
năo é desfrutada por coelhos a menos que os grăos de café sejam moidos em uma
refeiçăo ou pelleted.

Lubrifique bolo de soyabean, amendoim, gergelim, linho e cottonseed é uma fonte
boa de proteína.

Salt

There é uma diferença notável na quantia de salgue cada coelho consome
diariamente. por isto é um idéia boa para colocar um bloco ou carretel de sal em
cada gaiola. Cada coelho levará o que precisa lamber o sal.

Sal năo deveria entrar em contato com partes de gaiola de metal, tal, como pode ser
acrescentado Sal de screening. diretamente ŕ comida dentro um quantidade de 1/2
por cento.
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Vitamins

Muito pouco é conhecido sobre a exigęncia de um coelho para quaisquer das
vitaminas, mas coelhos precisam de vitaminas UM e D. Freshly cortou plantas
verdes, alguma raiz semeia e alto feno de qualidade é fontes excelentes de vitamina
UM. O melhor fonte de vitamina que D é achado em roughages curado,
especialmente, luzerne. campo-curado que verdes cortados Frescos também
proverăo vitamina B e vitamina E. Quando trabalha e licença de despesa, deveriam
ser dados coelhos para qualidade boa plantas verdes como parte da dieta
deles/delas.

minerals. plantas verdes Todo secas e frescas conterăo alguns ou todos os minerais
precisaram por coelhos. Se o coelho alimento é corretamente equilibrado, haverá
bastantes minerais para o coelho.

Comidas

cereal Coelhos de grains. comerăo aveias, trigo, cevada e sorgo de grăo (milo, kafir,
feterito, hegari, darso e sagrain) . que Estes grăos podem ser alimentados inteiro
assim que o coelhos jovens vęm fora da caixa de ninho a tręs semanas de Grăos de
age. alimentados a coelhos deveriam ser rechonchudos e deteriorados ou moldy.
variedades Macias de milho (milho) pode ser comida por coelhos, mas os tipos mais
duros, mais pedregosos devem ser esmagados ou Coelhos de ground. desfrutam
sementes de girassol mas estas sementes normalmente é avaliada mais para outros
propósitos.

Quando săo permitidos coelhos escolher de vários tipos de granule, a primeira
escolha deles/delas será aveias, seguidas por macio, variedades de trigo, sorgo de
grăo e cevada.

Normalmente, é uma idéia boa para preparar uma mistura de alimento que contém
vários grăos. Here é uma sugestăo para um mistura de grăo (as quantidades săo
para um número pequeno de coelhos):

1kg aveias inteiras

1kg trigo

1/2kg milho esmagado (variedades macias)

1kg refeiçăo de soyabean em forma de pelota

Alimentando faz deveria ser cheio-alimentada (comida continuamente disponível) +
grăo mix. Dry faz e agrupa corços deveriam ser dada tanto quanto eles consumirem
em 20-30 minutos.

Grăos que săo moidos e fizeram em um triture deveria ser umedecida com água
antes de servir. Otherwise, pó vai entre no nariz do coelho e irritaçăo de causa.
Quando possível, alimento deveria ser pelleted: há menos desperdício quando
pelotas săo usadas.

alimentos verdes e Coelhos de roots. desfrutam plantas verdes; oferta topos de
cana também foram usados com sucesso. Coelhos de também goste de batata-
doce, cenouras, beterrabas de açúcar, nabos, e batatas brancas.
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Plantas verdes e colheitas de raiz contęm proteína, minerais, e vitaminas; elas săo
quase 90 água de por cento. Estes conteúdos lhes faça comida muito importante
para coelhos.

Porém, se coelhos comem muitos verdes entăo que eles văo năo coma bastante de
concentrado alimenta (como misturas de grăo). E estas comidas concentradas
produzem ganho de peso mais rápido.

NUNCA PERMITA ALIMENTO VERDE PARA SE LEVANTAR EM PILHAS E É
AQUECIDA ANTES DE ALIMENTAR A RABBITS. alimento Verde que foi de pé muito
longo pode causar problemas digestivos sérios dentro + herd. Also, NUNCA
LUGAR VERDE $no chăo DO GAIOLA onde eles ficarăo sujos. Doença de é
esparramada quando verdes năo săo desligados ou colocaram em uma
manjedoura.

plantas secadas (fenos) . Luzerne; trevo, amendoim, lespedeza, vetch e fenos de
kudzu săo excelentes para coelhos. Feno de deve seja de quality: bom deveria ser
copado, pequeno originada de, verde em cor, free de pó e molda, com um cheiro
agradável. Podem ser alimentadas grama de elefante tenra e grama de Sudăo a
coelhos mas contém menos proteína que as plantas listaram primeiro.
Freqüentemente condiçőes de tempo năo permitem a fabricaçăo ou armazenando
de hay. Quando feno estiver disponível, pode ser colocado antes dos coelhos a
toda hora. sobre o que Eles comerăo 55 - 85 gm (2 - 3 oz), diariamente.

Feeds

 comercial Muitos raisers de coelho preferem comprar um Alimento COMPLETO
para os coelhos deles/delas. que Os pacotes devem indique a quantia de proteína,
engorde, etc. que eles contain. Os espetáculos de quadro seguintes quanto de
cada do coelhos de substâncias listados requerem. Se o concentre contém estes
ingredientes dentro sobre a mesma porcentagem quantias, é um alimento
completo.

Suggested Alimento de Coelho Concentra Análise

Proteína de 15 - 20%

engordam 3 - 5.5%

Fibra de 14 - 20%

nitrogęnio-livre 44 - 50% extraem

Cinza de ou mineral 4.5 - 6.5%

coccidiostats. Estas săo profilaxias para coccidiosis (Veja Seçăo 6) . Se disponível, é
sábio somar alguma medicina para o alimento para proteger coelhos disto disease.
UMA raçăo que contém 0.025 por cento de sulfaquinoxaline é efetivo para reduzir
o infestaçăo de tipos intestinais e mais ao vivo de coccidiosis no rebanho. O uso de
medicamento năo deveria acontecer de bem management. é mais econômico
prevenir que curar.

Coelhos jovens nascem livre desta doença mas podem depressa é infetada
lambendo os pés sujos deles/delas, forre com pele, ou equipamento de hutch, ou
comendo alimento ou bebendo água que é contaminada com os " ovos " (oocysts)
da doença organismo (protozoans).
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Quando săo criados coelhos em áreas onde hăo consideráveis umidade ou
períodos longos de chuva ou enevoa, o infestaçăo de coccidia possa construir até
isto causa grandes perdas. Pelotas de adubo năo causam perigo enquanto eles
estăo inteiros, mas uma vez eles começam a demolir ou săo triturados a doença
organismo é released. Hutches com ego-limpar chăos, manjedouras e própria
comida, e administraçăo boa pratica tudo ajuda reduz as possibilidades de
infecçăo. Autoridades de

em coelho que eleva tato que é impossível adquirir liberte de a doença
completamente, mas eles sentem aquelas práticas de bem como esses
mencionadas que aqui pode reduzir o problema consideravelmente.

outra Cozinha de foods. esmaga, exclua gorduroso e deteriorada comida, é
desfrutada por coelhos. Através de peso, seque ou passado păo tem sobre o
mesmo valor de alimentaçăo como os grăos de cereal. Păo pode ajudar reduza o
custo de alimentar coelhos. O frutas e cascas de laranjas e qrapefruits e
passamanarias de legumes pode ser alimentada a coelhos. Vaca de ou cabra leite é
bom para rabbits. Embora avícula tritura (formulou para growers e camadas) é
geralmente mais caro que alimento de coelho, é nutritionally adequado para
coelhos de domicílio.

Uma nota em armazenamento de alimento

Mantenha alimento seque e proteja contra insetos e roedores. Mantenha alimento
longe de cachorros e gatos; eles podem ser uma fonte de infestaçăo de solitária.

Próprias quantias e combinaçőes de comidas

Podem ser dados coelhos uma combinaçăo de comidas contanto que o entrada de
comida total está aproximadamente o mesmo. em geral, rebanho corços (machos)
e seca faz (fęmeas que năo criam) necessidade só 1/2 xícara de triture cada dia;
grávida ou alimentando fęmeas requeira 3/4 - 1 xícara por dia.

Coelhos de bucks

Podem ser cheio-alimentados deixando comida dentro o hutch a todos os Coelhos
de times. alimentados por este método comem pequeno quantias de comida mais
freqüentemente e ganha peso mais depressa. Porém, corços de rebanho deveriam
ser măo alimentada. que Isto significa só os provendo com tanta comida quanto
eles podem comer dentro 20 - 30 minutes. Se săo permitidos corços de rebanho
comer todos o tempo, eles ficam gordos e preguiçosos. Dois possível diariamente
planos alimentando para corços săo:

125 - 185gm (4 1/2 - 6 1/2 oz) concentre (dependendo de peso), mais 15-minuto
que alimenta de verdes.

ou

85gm (3oz) de mistura de grăo e todos o feno de qualidade bom ou verdes que
eles comerăo.

Please note: Todas as conversőes de peso, aqui e seguindo, é determinado em
figuras aproximadas.
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does. UMA corça a seis meses de idade comerá ŕ taxa de 3.8 por cento do peso ao
vivo dela, diariamente. por exemplo, um 4.5kg (aproximadamente 10 lb) corça
comerá .038 x 4.5 = .17kg = 170gm (ou .038 x 10 = .38 lb = aproximadamente
6oz), diariamente. Se feno e săo alimentados grăos, ela consumirá 70gm (2 1/2 oz)
de um grăo mistura e aproximadamente 100gm (3 1/2 oz) de feno, fazer 170gm
(6oz).

O quadro seguinte é um guia bom ao alimentar uma combinaçăo de concentre e
verdes:

Concentrar-verdes de que Alimentam Quadro

Peso de de Doe Raçăo Diária 45gm (1.6oz) ou mais verdes, VANTAGEM de
concentra raçăo de:

2 1/4 kg (aproximadamente 5 lb) 70-85gm (2 1/2 - 3oz)

4 1/2 kg (aproximadamente 10 lb) 125-140gm (4 1/2 - 5oz)

6 3/4 kg (aproximadamente 15 lb) 185-200gm (6 1/2 - 7oz)

Note: As quantias de concentra pode ser reduzida aumentando as quantias de
verdes alimentadas.

Alimentar uma corça corretamente o raiser de coelho tęm que saber quando ela é
pregnant. que Um raiser de coelho experiente podem sentir para os bebęs dentro
da măe a 14 dias depois de acasalar (vę Seçăo 4, enquanto " Criando Coelhos ").
que UMA corça deve ser dada todos o concentra ela comerá sem desperdício
enquanto pregnant. Depois que os coelhos jovens nascerem, continue alimente a
corça e os coelhos jovens todos o concentra eles comerăo sem desperdício. que a
dieta de A corça deveria ser só reduziu quando os coelhos jovens săo afastados e
até gravidez é novamente notável.

Produzindo uns 1.8kg (4 lb) frigideira Geralmente, leva 7kg (15.4 lb) de complete
concentre (pelotas săo melhores) para produza uns 1.8kg (4 lb) frigideira em 8
semanas. O seguinte quadro mostra quatro planos de alimentaçăo diferentes. que
Isto deve ajude para o raiser de coelho a decidir qual plano é melhor para seu
situaçăo.

Concentrates Luzerne Hay Verde Alimento Tempo de

PLANEJE A 7kg (15.4 lb) ---- 8 semanas

PLANEJE B 4kg (8.8 lb) 1.5kg (3.2 lb) ---- 8 semanas

PLANEJE C 4.5 - 5kg (10-11 lb) ---- .5-lkg (1-2 lb) 8 semanas

PLANEJE D 3.6 - 4KG (8-9 LB) ---- 1.4-1.8KG (3-4 LB) 10-11 Semanas de

Note: Amount de comida para produzir 1.8kg (4 lb) frigideira também inclui uma
porçăo requerida para corça de que cria por desmamar.
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4 Coelhos de procriaçăo

Quando comprando coelhos descobrem como velho eles săo. O idade mínima por
criar depende de tipo: tipos pesados leve 9-12 meses antes de eles fossem velhos
bastante criar; Brancos de Nova Zelândia estăo prontos para criar a 6-9 meses de
idade.

Năo crie fęmeas até que eles săo velhos bastante controlar a tensăo de nursing. Um
macho, ou resiste, pode consertar como muitas como dez fęmeas mas ele năo
deveria ser usado mais que dois ou tręs vezes um week. UM uso de máximo para
curto períodos semanalmente seriam cinco vezes.

Como Acasalar Coelhos

A fęmea, ou corça, provavelmente contestará a ter o corço colocou na gaiola dela e
poderia atacar ou o prejudica. Entăo sempre lugar a corça na gaiola do corço para
mating. năo perturbam os animais e fazem as pessoas seguras e cachorros năo săo
as Pessoas de around. e cachorros podem amedrontar o coelhos e eles năo
acasalarăo.

<FIGURA; 14>

Quando a corça é colocada na gaiola do corço, ele provavelmente vai monte o
quickly. dela Se depois de alguns segundos o corço quedas em cima de no lado
dele ou de repente cai para trás, enquanto acasalando levou place. Often quando o
corço cai que ele olhará como se o corpo inteiro dele apertou de repente. Allow só
um ou two falls. Then removem a corça e colocam o dela atrás na gaiola de own
dela.

NĂO DEIXE A CORÇA FICAR O DIA TODO COM O CORÇO. Se acasalando năo
aconteceu dentro dos primeiros minutos, remova a corça e prova novamente
depois de alguns horas.

Assim que a corça fosse acasalada e foi voltada ŕ gaiola dela, ESCREVA ABAIXO A
DATA DE ACASALAR em um cartăo pequeno prendida alto no lado de dentro do
hutch. Se vocę năo escreve abaixo a data vocę năo saberá quando sentir para o
jovem dentro da corça a 14 dias ou pôs uma caixa de ninho na gaiola dela antes de
ela desse ŕ luz.

Segurando a Corça por Acasalar

Ŕs vezes uma corça esconderá no canto do corço engaiole, e ele năo possa a
montar. Se isto acontece, ajude o corço segurando a corça por acasalar. Isto é
muito fácil fazer.

<FIGURA; 15>

Use qualquer dę para agüentar as orelhas e uma dobra de pele + shoulders. Place
da corça sua outra măo debaixo do corpo dela e entre o hind dela legs. Place um
de seus dedos em cada lateral do rabo e empurra suavemente para trás. Isto açăo
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lançará o rabo da corça. para cima em cima da parte de trás dela, de forma que +
corço pode montar depressa e pode a acasalar. Se a corça rabo tem abaixo, o
corço năo poderá a acasalar.

Sentindo para Coelhos Jovens

É possível sentir os bebęs pequenos, redondos dentro o corça duas semanas
depois que criando acontecesse. Keep a corça no cage. Hold dela as orelhas dela e
uma dobra de pele em cima do ombros como se segurando a corça por acasalar.
Slide a outra măo debaixo do estômago dela com seu dedo polegar aceso lado do
estômago e seus dedos no outro. Gently aperte dentro na parede de estômago
com seu dedo polegar e dedos e desliza sua măo para trás e adiante. Se a corça é
grávida, vocę poderá sentir pequeno, duro, marbleshaped, caroços como vocę
deslizam seus dedos de um lado para outro com + estômago apertou suavemente
entre eles. que Este "teste" é um bom, mas deve ser praticada freqüentemente para
ter ęxito.

Acendendo

Acender é o ato de dar ŕ luz. que A corça acenderá 31-32 dias depois que mating.
UMA corça comerá menos provavelmente comida dois ou tręs dias antes de
acender. Cinco a sete dias antes da data acendendo, ponha uma caixa pequena,
chamou um caixa de ninho, dentro da gaiola da corça. no que Ela dará ŕ luz este
box. é normalmente possível achar caixas que trabalhe muito bem, mas se vocę tem
que construir uma caixa que deva ser de peso leve e mede aproximadamente 30cm
x fundo 35cm x largo 20-30cm alto (12 " x 14 " x 8-12 ").

Lugar nada na caixa de ninho ou o hutch se o tempo é warm. A corça puxará pele
do estômago dela fazer a caixa comfortable. Se o tempo estiver frio, lugar seca
grama ou palha no hutch tręs dias antes de acender, e a corça preparará próprio
ninho para ela.

Normalmente acenda ŕ noite. Como cada bebę nasce, o corça lamberá isto e dará
isto leite. normalmente dá nascimento para 4 ou 6 bebęs a primeira vez. Depois de
que uma corça normalmente produz 6-8 bebęs a cada acendendo.

Um ou dois dias depois que os coelhos nascem, cuidadosamente olhar dentro da
caixa para qualquer bebę morto. Move a pele para um apóie com uma vara
pequena ou lápis. Remove qualquer que vocę achado.

Quando a corça estiver com os bebęs dela, é importante manter as crianças e
cachorros da aborrecer. Se a corça se torna amedrontada ela poderia a prejudicar
jovem saltando no encaixote depressa e os esmagando. Ou, amedrontou coma +
babies. deles/delas Faz também comerá o jovem deles/delas se eles fazem năo
tenha bastante comida de proteína. Se uma corça continua fazendo isto depois de
um segundo ou terceira vez, porém, que ela deveria ser substituída.

Seguir săo alguns exemplos de caixas de ninho que vocę pode fazer.
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<FIGURA; 16>

<FIGURA; 17>

Esta fechado-topo inverno ninho caixa segurará o calor de corpo do bebę rabbits.
que Estas caixas de ninho podem ser feitas de 1cm (1/2 ") ou até mesmo 2 1/2cm
(1 ") madeira. Um 4 x 8 ' (sobre 1.2 x 2.4m) folha de plywood fará quatro destas
caixas, com só um pouco partiu em cima de. Use madeira para estas caixas. Se
metal é usado que a caixa suará " e criará uma saúde problema para os coelhos
jovens.

A corça usará o topo da caixa para sentar em. que Isto permite + dela adquirir
longe dos bebęs dela e mantém os pés dela esquentam. Quando o jovem é alguns
semanas velho eles começarăo o partidário a corça até o top. năo deixa a caixa de
ninho dentro a gaiola também long. Os coelhos sujarăo a madeira depressa
superfícies e problemas com coccidiosis (veja página 40) possa resultar.

Uma caixa de ninho pode ser feita de um barril de unha virado em seu lado e firmou
com um pedaço de madeira pregado pela frente.

<FIGURA; 18>

Desmamando

Meios desmamando que removem os bebęs da măe deles/delas. Coelhos jovens
abrem os olhos deles/delas 10-11 dias depois de nascimento. Eles sairăo da caixa
de ninho a aproximadamente tręs semanas de idade, e neste momento eles
começam comendo comida diferente de + milk. da măe deles/delas Eles deveriam
ser separados do deles/delas măe a semanas de eiqht (nenhum mais cedo) e
colocou em outro gaiola para fattening. Se o jovem está separado antes eles săo
oito semanas velhos eles deixarăo de ganhar peso para alguns dias, e poderia
perder peso até mesmo.

Depois de desmamar, crie a corça novamente. Wean e cria o corça no mesmo day.
Se a corça fica grávida cada tempo que ela é criada, ela pode produzir quatro lixos
em 12 months. Mas năo espera alcançar esta meta no princípio; ŕs vezes é até
mesmo difícil para coelho experiente raisers

Porém, especialmente forte faz pode ser criada a 7 semanas ou até mesmo 6
semanas depois de acender. Quando isto é terminado, o jovem deva continuar
ficando com a măe deles/delas para o cheio 8 semanas antes de weaning. Se o faz
é alimentada corretamente assim eles podem estar de pé a tensăo, este é um
sistema muito bom de breeding. A corça está só na gaiola dela para só um curto
tempo antes de o próximo lixo ser acendido, e o hutch é usado equipamento ŕ
melhor vantagem.
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Sexo determinando

Isto pode ser feita a desmamar tempo (8 semanas) ou mais cedo, depois que vocę
ganhe experience. Hold o coelho jovem como mostrada aqui ou coloca isto em sua
parte de trás em uma mesa. There săo duas aberturas perto do tail. A abertura mais
próximo o rabo é onde o droppings (adubo) saia. Sobre isto é a abertura externa
dos órgăos de sexo. Place seu dedo polegar debaixo desta abertura e seu dedo
sobre isto. Press abaixo gently. Vocę verá a carne vermelha, úmida inside. Como
vocę aperta abaixo vocę verá uma racha ou um círculo com um buraco pequeno
no middle. Se vocę vę uma racha, o coelho, é um female. Se vocę ver um círculo, o
coelho é um macho.

<FIGURA; 19>

Lixos de órfăo

Ŕs vezes uma corça morre a acender ou brevemente posteriormente. Muitos
criadores de coelho năo levarăo tempo para criar o órfăo podem ser alimentados
coelhos jovens, mas jovens partidos sem uma corça vaca inteira ou leite de cabra
de uma garrafa até capaz comer grăos e grama a duas semanas de idade. Ao criar
o órfăo deve ser tomado cuidado de lixos para manter todo o equipamento de
alimentaçăo sanitário.

Tamanho de Lixo equilibrando

Alguns criadores acasalam vários faz uma vez assim eles văo tudo acendem dentro
de um dia ou dois de um ao outro. Se uma corça tem um lixo excepcionalmente
grande (10-16) e outra corça tem um lixo pequeno (2-4), alguns dos coelhos do
lixo grande pode ser transferido ao menor. UM lixo de oito é um tamanho ideal.

Manivela coelhos jovens o menos possível, mas năo faz preocupe sobre destruir o
cheiro da măo humana. Como logo como os coelhos săo colocados na caixa de
ninho qualquer odor os agarrando é destruída depressa.

Fracassos para Conceber

A corça pode ser estéril, năo capaz produzir jovem, se o raçăo de comida está
desequilibrada ou o tempo está muito quente ou também cold. procriaçăo
Comercial encurtou o estéril tendęncia de forma que isto é possível alcançar quatro
ou mais lixos em um year. However, uma dieta balanceada é mesma importante se
faz e corços săo perceber esta taxa alta de produçăo.

Corços e faz isso é muito velho pode responder por concepçăo misses. Com
cuidado excelente e alimentando um coelho văo permaneça lucrativo a raça
durante 3-4 anos. Depois deste tempo tenda a dar ŕ luz lixos pequenos de 2 ou 3
jovem.

Animais que foram conhecidos para produzir bem para vários anos săo de
interesse especial ao raiser de coelho. Keep registros de bem fazem e selecionam
coelhos dos lixos deste excelente faz para manter aparte para substituiçăo açăo.

Jarretes doloridos ou outros danos podem causar uma perda de vitalidade em
ambos faz e Coelhos de bucks. tęm que receber excelente cuidado combinou com
administraçăo boa para alcançar lucrativo resultados.
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5 Registros mantendo

Se vocę está criando só coelhos em seu quintal, vocę, provavelmente năo precise
manter registros extensos. O formas seguintes deveriam provar suficiente. However,
uma vez, vocę entra em um coelho que eleva negócio onde mantendo um horário
de produçăo fica extremamente importante, mais, registros detalhados podem ser
necessários.

Registros básicos

<FIGURA; 20>

Estes provam registra (na página antes de, e debaixo de) contenha informaçăo
essencial para o raiser de coelho cuidadoso. Registros bons exceto tempo e
permite planejamento de produçăo anual. Registros săo a chave a procriaçăo
próspera e controlando do litter. Make um registro individual para cada animal de
procriaçăo e alinhava isto em algum lugar na gaiola onde permanecerá seco e năo
será mastigado em pelo coelho.

<FIGURA; 21>

Registro Mantendo completo

Sra. Anne Faunce, um raiser de coelho comercial no Unido Estados escreveram em
Zona rural e Diário Acionário Pequeno, (*) janeiro 1974, aquele bem registra
conduza a prazer aumentado,

(*) Agora simplesmente conhecida como Zona rural, publicada mensalmente a, 312
Estrada de Portland, Rodovia 19 Leste, Waterloo, Wisconsin, 53594 E.U.A.

Satisfaçăo, e renda líquida em um coelho que eleva operaçăo. O resto desta seçăo
é livremente tirado dela artigo:

Registro bem-organizado, simples que mantém sistemas năo leva muito tempo para
mantenha em dia e deveria ser mantida diário. O tempo está bem-gasto. Registros
bons ajudam reduzir mortalidade (índice de mortalidade) e aumentar procriaçăo
regular e taxas de concepçăo. Eles ajudam o raiser de coelho manter uniforme de
lixos em número e tamanho do young. Tudo de estes fatores podem conduzir a
lucros aumentados.

Nosso sistema de registro desenvolveu como nós aprendemos o que nós quisemos
e precisamos saber, e como registrar isto simplesmente. Todo pedaço é essencial
para própria avaliaçăo de faz e resiste. Os registros de desempenho de corço
aumentou nossos lucros líquidos continuamente.

O ponto de manter registros é os usar, assim nós mantemos permanente
desempenho individual registra em nossa casa e em cada porta de hutch.

Nós pudemos testar tais coisas como controlar-alimentar e criar horários com a
ajuda de nosso corço individual e corça registram, mais os registros de
desempenho de rebanho. Here săo algumas das coisas que nós achamos:
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* Para nosso rebanho, controlar-alimentando produziram o mesmo ou melhor
Pesos de ŕ mesma dia-idade como livre-alimentando, um mais baixo Taxa de
mortalidade de , como também o custo de alimento reduzido.

* UM 38-39 horário de rebreed de dia era o mais prático e lucrativo provendo
nosso processador com um mínimo frigideira peso de 4.5 lb (2kg) . Nós adquirimos
5 1/4 lixos por Ano de . Nós também envelhecemos faz produzindo lucrativo cobre
de lixo.

* Nosso rebanho na verdade nos ganhou mais dinheiro se nós limitássemos lixo
classificam segundo o tamanho a 7 ou 8 jovem, enquanto dependendo da corça.

Nós usamos os mesmos títulos para corça e desempenho de corço registra e os
cartőes de hutch de does'; isto simplifica gravaçăo e entendendo. Nós achamos
que tudo que nós precisamos saber sobre os corços enquanto trabalhando no
rabbitry está a data criada e o número da corça.

Nós fazemos entradas em toda coluna no hutch de does' cards. Quando
trabalhando com lixos de caixa de ninho, a informaçăo é ŕ măo certa para decida
quanto jovem partir com ela, ou como próspero um adotivo măe que ela é.

Nós projetamos nossos próprios cartőes de hutch--de acordo com nosso próprio
needs. Em as páginas seguintes săo cartőes de amostra e explicaçőes de como nós
os monte:

PLEASE NOTE: Nas " colunas de peso " no hutch cartőes, figuras săo determinadas
em libras. Um quilograma = 2.2 libras.

Faz

<FIGURA; 22>

Coluna 1: Corço que Identificaçăo de do corço usada em qualquer acasalamento é
precisada comparar lixos fora de companheiros diferentes, ou lixos diferentes fora
do mesmo mates. Vocę pode planejar acasalamentos futuros e açăo seleçăo.

Coluna 2: bred de Data que Esta data lhe mostra quando a corça deve acenda, e
quando pôr na caixa de ninho. Um " L " (tarde) nisto coluna mostraria que a corça
năo fez rebreed em horário. It muito importante saber isto: se ela sempre é recente
criadora, refugo, + dela (a separe fora) . que Nós aprendemos economizar só
provęem fora de faz que criou e concebeu regularmente, ano ao redor (além de
outro características desejáveis) . Isto inclui corços como bem.

Usando a informaçăo nesta coluna paga em concepçăo aumentada taxas--e
produçăo global: em 1965 nossa taxa de concepçăo anual era 82 por cento, e
nossa Queda (agosto a dezembro) procriaçőes taxa de concepçăo era 70 por
cento. Antes das 1971 taxa de concepçăo anual era 95 por cento e a taxa de
Outono eram 93 por cento. O faz criada em programe, e concebeu.

Coluna 3: kindled de Data Isto lhe dá um ponto de referęncia para idade exata
registrando em dias do jovem mais tarde. Shows se o corça sempre está atrasada,
cedo ou na hora certa. năo precisou em registros de corço.

Coluna 4: Número de jovem
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Espetáculos acendidos o número total de jovem nascido. Se alguns nascessem
morto, ou morreu nascimento em seguida, nós indicamos isto como uma dois parte
figure: 14/10--14 o número total nascido, e 10 o número vivo e well. Esta coluna é
útil em corça e avaliaçăo de corço.

número de jovem a 1 week achamos freqüentemente Nós leva 4-7 dias adquirir
todos os lixos se estabelecida o número exato que nós esperamos a corça para
elevar; assim nós decidimos aquele que semana era uma data prática. Esta figura é
usada como a referęncia por conferir alguma mortalidade depois on. Se é um bem,
ruim até mesmo ou desigual (em qualidade--năo número) cubra de lixo, a carta
apropriada é somada.

Coluna 5: Jovem a 3 weeks UM resumo da caixa de ninho do lixo history. Useful em
estimativa cedo de número para vendas de futuro, e em avaliaçăo de antepassado e
represa.

Sobrevivęncia de Espetáculos de número e mortalidade. para taxar o lixo, some o
carta apropriada.

envelheça em Precisăo de dias em dias é necessário para própria avaliaçăo de a
taxa de ganho de peso na caixa de ninho.

peso de Espetáculos de lixo a corça está alimentando habilidade, e também o
antepassado capacidade para dar o jovem dele a habilidade para fazer o a maioria
da corça milk. que Vocę pode comparar com outros lixos no antepassado e represa
records. Ao criar para corços de rebanho, a corça está ordenhando habilidade é
de grande importância, porque ela passa isto em pelo filho dela para as filhas dele.

Coluna 6: Weaned Isto e a próxima coluna realmente soma isto para cima para o
raiser de coelho comercial.

Sobrevivęncia de Espetáculos de número e mortalidade no lixo. que Isto é
importante para vendas, e como parte do desempenho da corça e corço registros.

Envelheça em dias Desde que um lixo inteiro pode ganhar perto de uma libra por
dia a a idade de 8-9 semanas, exatidăo é essencial para julgamento efetivo.

Peso de lixo Nós pesamos o lixo inteiro imediatamente--é muito mais rapidamente e
mais fácil, e mais preciso que um por um e somando isto up. Desde que nós
olhamos de perto para o número total de libras produzido, é lógico.

Coluna 7: Número Comerciável na hora certa (MOT) Isto é o real chave para
ganhar e perda em um lixo, e reflete o desempenho --e rentabilidade--de uma corça
ou corço. Included nesta figura é qualquer jovem economizou por criar açăo:
embora eles sejam ser separada fora, eles seriam claro que comerciáveis. frigideiras
de Holdover ser usadas como criadores comem o lucro desses vendido, e leva para
cima valioso hutch espaçam--assim usa bem seus registros e toma cuidado dentro
açăo de procriaçăo selecionando.

Coluna 8: Nota Limited meios espaciais que limitam notas para importante coisas, e
abreviando legitimamente, como WNB para " caixa de ninho molhada," O.F. para "
fora alimento, " S4D para " economizou 4 faz " (para açăo de raça), etc.

Corços
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<FIGURA; 23>

Depois que nós começássemos mantendo os mesmos registros no desempenho
dos corços folhas, nós achamos que fez uma diferença útil julgando o +
performance. de corça Nós poderíamos estar agora seguros se algumas coisas
fossem o a falta de corça ou not. UM mortalidade-taxa alto entre frigideiras ou um
taxa de crescimento irregular seria razăo para conferir os registros do corços com
os que ela foi acasalada. Se esses corços se aparecem bem, entăo, ela pode ser
selecionada sem desperdiçar tempo, alimento e hutch espace em " outra chance ";
se os corços năo se aparecem bem, entăo a corça, serviço é continuado e nós
conferimos os corços. que Tem corça e resista registros faz muito isto mais fácil de
achar os artistas pobres mais rapidamente e sem perder mais algum dinheiro.
depois que os registros tenham em uso durante um ano ou assim, é provável que
estes problemas desapareçam.

Mantendo o corço registra e os usando realmente fez nosso rebanho mais
profitable. Nós pudemos trabalhar em fatos em vez de impressőes. Uma vez eu tive
que pôr nosso corço favorito na " lista de guisado. " Em despeito do corço está
sendo construído formosamente, trabalhador maravilhoso com até mesmo o
relutante faz, enquanto lançando bem, uniforme, facilmente identificável lixos, a
descendęncia dele há pouco năo cresceu bem fora. + equalled de MOT dele só 46
percent! Outras coisas das que se apareceram were: baixo número jovem acendeu,
mortalidade acendendo alta, mortalidade de frigideira alta, desigual, litters. Todas as
razőes selecionando boas, năo facilmente ache fora sem registros.
Aproximadamente tręs vezes por ano nós avaliamos o registro de desempenho de
todo corço e lhe dá um rebanho rating. que Isto está além de verificaçăo normal e
qualquer vigilância especial precisou entre. que corços Jovens săo primeiro taxou
depois que o décimo lixo de procriaçăo deles/delas vá comercializar. Foster lixos,
ou qualquer lixo onde mais que foram somadas dois, năo é included. ocupando os
números totais de jovem a uma semana, a desmamando e MOT nós podemos
calcular as taxas de porcentagem para mortalidade e comercialidade-em-tempo.

O rebanho resiste entăo é listada de acordo com porcentagem elevada e MOT do
litters. Esses ao fundo săo culled. em A primeira vez nós usamos esta avaliaçăo, 7
entre 28 corços foram selecionados para menos que um 65 por cento MOT rating.
Exactly um ano depois, 6 entre 28 com menos que uns 80 por cento MOT taxando
foram selecionadas. Quatro meses depois, nós selecionada dois corços; todo o
resto teve 85-95 por cento MOT. E junto com + aumento em MOT entrou um
aumento muito agradável em profits! Se algo indesejável se apareceu em um corço
entre avaliaçőes de rebanho, nós fizemos năo espere o selecionar.

Eu năo posso acentuar bastante quanta diferença pode fazer financeiramente
manter e usar registros de desempenho em ambos fazem e bucks. Eles dę a
informaçăo necessário tomar decisőes de administraçăo boas em criando, seleçăo
e selecionando.
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6 coelho Infecta e o Controle deles/delas

É melhor para prevenir doença; tratando doença é freqüentemente difficult.
Following estas regras simples podem fazer muito para coelhos mantendo livram de
doença:

* Keep hutch, caixas de ninho, latas de água e manjedouras CLEAN. Clean chăos
de arame com sabăo e água depois de cada lixo.

* Give coelhos comida verde fresca para comer. Remove comida passada de
manjedouras.

* Protect coelhos de intenso sol, chuva e desenhos.

* Keep cachorros hostis fora.

* Use tela de arame para chăos de hutch. chăos de Hutch deveria ser " cornerless ".

* Take coelhos doentes longe dos outros coelhos imediatamente.

* Watch para sinais das doenças seguintes.

Coccidiosis (intestinal)

Diarréia de Signs:, um Coelho de belly. inchado senta dentro um Hunched de
posicionam e năo văo eat. Often o Coelho de cambaleia ao redor e năo pode
manter seu balance. Esta doença ataca coelhos entre as idades de 2 e 10 weeks.
Coccidiosis pode causar morte.

Cause: UM um-celled parasita animal que vive dentro o que enfileira dos intestinos
do coelho.

Treatment: Mecryl Pó, Sulphamezathine, Amprol, Sulfaquinoxaline, ou Eimryl
Urgence săo usados previnem e tratam este disease. Follow o Direçőes de para
cada medicamento cuidadosamente.

coccidiosis (continuou)

do que Esta doença é esparramada pelo droppings infetou rabbits. Keep que o
hutch limpam nada Times: de um canto sujo no hutch pôde conduzem a esta
doença.

que chăos de Hutch deveriam ser de arame netting. Se the enredar está esticado
apertado, haverá pouca necessidade para supports. adicional Se vocę tem que usar
apoios de madeira os constroem como mostrada here. Vocę também pode usar
ferro de vara.

<FIGURA; 24>

Orelha Mange

Signs: Crostas de ears. Sujas em superfície interna de orelha. Often o coelho treme
sua cabeça ou arranhőes suas orelhas.



23 / 33

Cause: Mites. Estes insetos săo tăo pequenos vocę pode só os vęem com um glass.
aumentando Eles cavam no lado de dentro debaixo da pele do As orelhas de
coelho de e dor de causa.

Treatment: Remove as crostas com seu fingernail. Go para uma farmácia e pede
uma soluçăo de 0.25 Por cento de Lindane em óleo vegetal, ou uma mistura de 2
separa iodoform, 10 éter de partes e 25 separa oil. Swab vegetal qualquer um dos
dois destes Soluçőes de dentro da orelha com um pedaço de pano ou cotton.
Apply novamente depois de um Cheque de week.

As orelhas de todos os outros coelhos para este problema.

Remarks: Esta doença pode destruir os centros de equilíbrio no ear. interno do
coelho Se um coelho năo é tratou para esta doença resultará dentro um
condicionam conhecida como neck: torto que o coelho vai hold sua cabeça para
um lado ou cai over. Once que isto acontece a um coelho, năo pode ser tratado. A
melhor coisa para fazer é prevenir isto tratando + mange de orelha prontamente.

Resfriados

Signs: Sneezing e esfregando o nariz com a frente feet. Fluido mostrará ao redor do
nose. Isto Fluido de pode estar magro e pode clarear, ou pode ser grosso e
amarelo.

Cause: Vários tipos de bactéria e vírus.

Treatment: Reduce a quantia de concentra vocę é que dá seu coelho para alguns
days. Give o Coelho de toda a grama verde e folhas que quer.

Remarks: Esta doença ataca animais dentro em cima de-abarrotado, umedecem,
hutches. Protect sujo coelhos de . Always provęem muitos verdes frescos para
comem.

Jarretes doloridos

Signs: Rocking adiante em pés dianteiros; pés de hind espetáculo Feridas de no
Coelho de bottom. podem perder a pele acolchoam na sola do pé, com balanças e
irritation nesta área. Se permitiu adquirir pior, o pé sangra ou fica esponjoso com
Pus de que escoa disto.

Cause: Wet ou chăos ásperos que coelhos batem o deles/delas Pés de Chăos de
upon. que săo afiados, que cai muito, ou aquele é imundo, pode contribuir para
isto.

Treatment: Soak as partes afetadas em água morna, ensaboada até as crostas vęm
off. Rinse e secam thoroughly. Rub em ungüento mas năo usa assim much que o pé
fica pegajoso e apanha Sujeira de (use ungüento de zinco, geléia de petróleo,
sulfathiazole ungüento).

Remarks: Keep coelhos imperturbado assim eles năo batem + feet. Select
deles/delas açăo de substituiçăo de animais quietos.
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Olhos doloridos

Signs: Rubbing olhos com Fluido de feet. de olho ou emagrecem e clareiam, ou
grosso e amarelo.

Irritaçăo de Cause: de moscas ou dano de denteado telegrafam, etc.

Treatment: olhos Limpos com água de ácido bórica, ou há pouco limpo water.
Apply ungüento oftálmico (antibiótico, prateiam óxido, óxido amarelo de mercúrio,
Argyrol).

Remarks: Estes pode ser freqüentemente contagious. Isolate doente Animais de .

Esfole Mange

Signs: que O coelho mostra para um intenso coçando, a pele, é avermelhado e é
irritado, o cabelo vem fora, e crostas amarelas podem estar presentes.

Cause: Mites (semelhante a mange de orelha).

Treatment: Wash a área afetada com água ensaboada morna, enxaguam e secam
(coelhos de important: podem adquirir Pneumonia de se năo secou depressa) . Clip
o Cabelo de longe das extremidades da área dolorida. Rub flores secas de enxofre
na pele thoroughly. tratamento Repetido em quatro a seis Dias de .

Remarks: Contagious. Isolate animals. Clean infetado e desinfeta hutches pelo qual
foi usado infectou animais.

Mucoid Enteritis (Pole ou Incha)

Signs: Drinking mas nenhum Coelho de eating. sentam hunched para cima com
piscar olhos, moa os dentes deles/delas, tęm casacos sombrios, ásperos, e barrigas
inchadas. Eles podem ter diarréia.

Cause: A causa năo é conhecida, mas năo é pensado to é contagioso.

Treatment: Nenhum tratamento específico known. Take fora tudo Comida de e
molha durante 48 horas; entăo dę pequeno Quantidades de de comida verde
durante alguns dias. Let eles tęm quantias pequenas de água durante isto TIME.

Remarks: Usually afeta coelhos a aproximadamente seis semanas de envelhecem.
năo confundem isto com coccidiosis, que pode ser tratado.

Pneumonia

Signs: Coelho de breathing. Pesado inclina freqüentemente sua cabeça está atrás
de forma que o nariz no Coelho de air.

move muito pequeno e năo vai nenhum Corpo de eat.

Temperatura de , como mostrada por um termômetro colocado no reto, é alto (39.5
- 41 [graus] C--ou 103 - 106 [graus] F) . Como o animal se pőe pior os olhos e
orelhas podem mostrar uma cor azulada por causa de faltam de oxigęnio.

Cause: Bacteria. Usually vem com outras doenças, ou se animal está grávida,
enquanto alimentando jovem, ou esfriou e wet. Also ataca muito jovem Coelhos de .
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Injeçőes de Treatment: de antibióticos dadas antes o infectam progride far. também
O Veterinário normalmente dará 200,000 unidades mais 0.25gm
dihydroatreptomycin intra-muscularly (em um Músculo de ) no hind leg. Keep
animal morno e secam, reduza concentra e dá bastante alimento verde e e água
limpa.

Remarks: O tempo crítico para a corça é duas semanas antes de e duas semanas
depois que Relógio de kindling.

A corça de perto durante esta Pneumonia de times.

também pode seguir direito depois de muitos do outro diseases. Watch para isto.
Treat e isola infetou animais prontamente.

Caked Breast (Úbere de Caked)

Signs: Em casos cedo, os peitos (um ou mais) é Empresa de , cor-de-rosa e tato
quente ao touch. Later em, pouco amarra pode ser sentida nos peitos. Following
isto, os peitos podem escurecer e become secam e racharam.

Cause: Milk que năo é levado do jejum de peitos enough. Corça pode ter muito
pouco jovem, ou năo é que os deixam alimentam.

Treatment: Reduce concentra e provę bastante verde alimentam e water. Rub limpo
Lanolina (ou óleo ou algum amável de pele-amolecer o agente) bem em os peitos e
tenta adquirir leite para fluir por Massaging de e encorajando jovem a nurse. Se
enfrenta racha, amolece crostas e permite escoar, mas năo lanceia com uma faca.

Remarks: năo desmamam todos os coelhos jovens pesadamente de ordenhando
faz ao mesmo tempo; leve alguns

Caked enfrentam (continuou)

de cada vez de her. Breed ordenhador pesados um poucos dias antes de
desmamar o young. Se um pesado Ordenhador de perde um lixo, a crie novamente
a once. Criando ajuda reduzir o leite dentro os peitos.

Avoid perturbaçőes, particularmente ŕ noite.

Se começo de peitos que se pőe azul, a corça deve tęm injeçőes antibióticas
(Penicilina) a once. Isolate a corça e lava suas măos faz completamente antes de
levar ao cuidado de outro. 7 matança, Esfolando, e Bronzeando Coelhos

Săo matados animais quando eles chegarem ao mercado desejado weight. Em
muitos casos, adquirindo a carne é mais importante que preocupando sobre a
pele. Quando possível, coelhos săo mantida mais muito tempo, enquanto
ganhando peso a uma taxa mais lenta, de forma que eles, pode ser mantida até o
valor combinado da carne (carcaça) e pele (pele) trará o retorno mais alto.

Nos Estados Unidos, comercializaram 80 por cento dos coelhos é classificada
como " frigideiras ". que Isto significa eles săo tenros e satisfatório para mais
rapidamente métodos de arte culinária. ser classificada como frigideiras, médio e
raças pesadas de coelhos é desmamada e comercializou a dois meses de idade,
quando o peso deles/delas médias 1.7 - 2 kg (3 3/4 - 4 1/2 lb). A carne que vocę de
fato pode vestir " fora do animal--ou frigideira rendimento da carcaça--calculará a
média de 50 a 60 por cento do peso ao vivo.
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Na hora de matança deveria terminar um pouco de gordura o costelas, ao longo da
coluna vertebral, nos flancos, e ao redor do tailhead e os rins, aumentando o por
cento de penso, em cima do do coelho magro. para fazer isto, coelhos devem ser
corretamente fed. ossos Pequenos e qualidade de espetáculo de pele magra em um
animal. por causa disto, raças médias com ossos pequenos e pele magra dará por
cento de penso mais alto que ones com ossos grandes e peles grossas.

A quantia de comida no estômago e intestinos tęm um efeito em vestir percent. Se o
coelho é sem comida e molha durante alguns horas antes de matar, o penso, por
cento será mais baixo.

O lucro que vocę obtém de uma frigideira dependerá de quanto alimento e custo
de măo-de-obra vocę tem que subtrair da frigideira preço de mercado.

No seguinte duas seçőes săo passo por passo instruçőes em matar e esfolar, e
bronzeando as peles de coelhos.

<FIGURA; 25>

Matando e Esfolando um Coelho

Coelhos săo mais fáceis de matar e limpar que qualquer outra fazenda animals.
Com experięncia, o trabalho inteiro pode ser feito dentro dois ou tręs minutes!
Seguem estes passos:

Mate o coelho depressa e painlessly. Segure pelas pernas de hind, cabeça que
aponta down. Em alguns segundos ele deixará de lutar e pendure quietly. Com a
extremidade do palma de sua carta branca (ou com um tubo ou vara), dę um rápido
sopro " cortando " para a parte de trás de seu neck. Este sopro matará o coelho
depressa sem dor.

<FIGURA; 26>

Algumas pessoas preferem deslocar + pescoço para matar um rabbit. O operaçăo
é mais rápido que o sopre ao pescoço e bem vestiu para o raiser de coelho
comercial. Segure o coelho pelas pernas de hind com um hand. O dedo polegar do
outra măo é colocada no pescoço só atrás das orelhas, com o dedos que agarram
o pescoço. Apertando abaixo no dedo polegar enquanto puxando o coelho
depressa acima desloca o pescoço.

<FIGURA; 27>

Logo, pendure o coelho por um do hind pernas usar um pedaço de corda ou
entrelaça, ou pondo uma unha grande pela perna de hind.
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<FIGURA; 28>

Depois disto, corte fora a cabeça, pés dianteiros, e + um pé de hind năo prendida
por corda ou unha.

<FIGURA; 29>

Agora, corte a pele no lado de dentro do perna do pé prendida pela corda ou nail.
Continue que isto cortou ao rabo e para cima a outra perna.

<FIGURA; 30>

<FIGURA; 31>

Descasque a pele fora ambas as pernas de hind e cortou Começo de off. para o
rabo baixando a pele.

<FIGURA; 32>

Continue baixando a pele e completamente fora o corpo.

<FIGURA; 33>

<FIGURA; 34>

Agora, com sua faca, rache o corpo do coelho para cima o meio da barriga, mas
năo corta os intestinos.

Terminar, remova tudo dentro de menos os rins, fígado e coraçăo que é bom
comer. Pique a carcaça ou cozinheiro inteiro.

Bronzeando uma Pele de Coelho

A introduçăo para este manual disse que muitos poderiam ser feitos artigos bonitos
com peles de coelho. Coelho de

devem ser bronzeadas peles (tratou assim eles serăo macios e durável) antes de
eles pudessem ser usados fazer chapéus, tapetes, e outro articles. Isto năo é muito
difícil fazer e um método é determinado abaixo:

* Take a pele e racha isto para cima a Tacha de middle.

isto em uma tábua ou o lado da casa com o forram com pele lado abaixo e a pele
apóia para cima.

* O dia seguinte examina a pele para ver se isto é apartamento secante. Remove
qualquer remendo de gordura ou carne. Let a pele seca completamente.

depois que a pele estiver seca, sature em água limpa, fresca. Change a água
vários times. Quando a pele é macio, ponha em cima de um poste ou tábua e
trabalhe em cima de + lado de pele com um arquivo grosso ou faca sombria
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para removem qualquer tecido, carne ou fat. que Isto também vai removem
qualquer graxa ou oil. Todos o gordo e óleo deve estar fora da pele antes de
continuar.

* Now pôs a pele em água morna com 30gm (sobre 1oz) de refrigerante ou bórax
para o gallon. Get refrigerante ou Bórax de ao pharmacy. Add um pouco sabăo
para ajudar removem a graxa e limpam o skin. Wash o esfolam nesta mistura e
entăo removem a pele. Squeeze a água fora da pele lentamente e cuidadosamente.

* Wash a pele em uma pouca gasolina que vai removem os últimos pedaços de
sujeira e graxa.

* Now a pele está pronta para ser preservada com substâncias químicas
(bronzeado). Vocę precisará sobre .45kg (1 lb) de alume de amônia (sulfate de
alumínio de amônio) ou potassa alume (sulfate de alumínio de potássio) para
dissolvem em um galăo de water. Depois disto, somam aproximadamente 110gm
(4oz) lavando refrigerante e sobre 225gm (8oz) de sal em 1/2 galăo de água. Pour a
mistura de refrigerante-sal-água lentamente no alume-água mistura enquanto
mexendo bem.

* Take sobre uma xícara desta mistura e soma assando polvilham até que vocę
entende um paste. Tack magro a pele suavemente com o down. Put lateral de pele
the colam no lado de pele aproximadamente 1/2cm (1/4 em) grosso. Lay um
pedaço de papel ou pano em cima disto.

* O próximo rapapé de dia fora a maioria da pasta e pôs um pouco mais em again.
Repeat isto para dois mais dias (Repita para único mais dia se o Pele de é de um
coelho jovem).

Now vestiu outra camada de pasta e deixa isto durante quatro dias.

Finally, raspe a pasta e lave a pele dentro um galăo de água com aproximadamente
30gm (1oz) de refrigerante ou bórax. Rinse a pele em água fresca. Squeeze fora
toda a água e estira a pele em tudo directions. Pull o lado de pele de um lado para
outro em cima da extremidade de um board. Muito do sucesso fazendo uma pele
macia depende disto repetida trabalham. After vocę trabalhou a pele para um
tempo longo ficará macio e dry. que é agora pronto ser feita em tapetes bonitos,
chapéus, Bolsas de ou colarinhos para vestidos.

<FIGURA; 35>
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Part 2

 

<FIGURA; 36>

Construçăo de Hutch

Detalhada instruçőes passo por passo por construir uma madeira săo
apresentados hutch com um telhado de metal de folha primeiro. Seguir săo alguns
esboços e notas em uma variaçăo em este hutch básico projetam, fez com uma
armaçăo de madeira e bambu lados e roof. Ambos o hutches provęem bem que
vive e espaço criando para coelhos.

<FIGURA; 37>

Wood Hutch com Telhado de Metal

<FIGURA; 38>

VITA Volunteer George R. Clark preparou construçăo para estes passos de planos
providos por Harlan Attfield. Algum tips: de construçăo Está seguro todas as
extremidades em chăo é core, assim todos o droppings de coelho caem ao chăo.

Onde telegrafa tela é firmada a postes, extremidades de arame de volta, até evite
dano aos coelhos.
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<FIGURA; 39>

<FIGURA; 40>

<FIGURA; 41>

<FIGURA; 42>

<FIGURA; 43>

<FIGURA; 44>

<FIGURA; 45> <FIGURA; 46>

<FIGURA; 47>

<FIGURA; 48>

<FIGURA; 49>

<FIGURA; 50>

<FIGURA; 51>

<FIGURA; 52>

<FIGURA; 53> <FIGURA; 54>

<FIGURA; 55>

<FIGURA; 56>

<FIGURA; 57>
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<FIGURA; 58>

<FIGURA; 59>

O Wood e Bambu Hutch

 

<FIGURA; 60>

Ajunte uma teca frame. Attach uma malha de arame chăo (1 x 1cm / 1/2 x 1/2 "
quadrados).

<FIGURA; 61>

* Nail tiras de corpo inteiro de bambu ao longo da parte de trás Parede de .

* Nail paredes dobro de tiras de bambu para formar cada Divisor de entre gaiolas, e
únicas paredes de bambu tira a cada fim do hutch.

* Neste hutch, caixas de ninho fizeram de engradados de madeira Foram
construídos certo na parede externa de cada uma das gaiolas de fim. <FIGURA;
62>
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* para fazer um telhado,
comprimentos de bambu fendidos
em meio, fatia fora os " nodos " com
um martelo, pinte as superfícies
interiores com uma substância
impermeabilizando como creosoto
ou Solignum de , e prega abaixo
sobre o topo da armaçăo de hutch
em um padrăo engrenando

(mostrada acima) . Make o bambu comprimentos longo bastante sobrepor a frente
e atrás do hutch.

* Depois de pregar abaixo os pedaços de bambu de fundo do telham, vocę ou
pode pregar cada pedaço de topo ao fundo Ones de , ou pőe tudo. os pedaços de
topo em lugar sem pregando, e os segura permanentemente em lugar pregando
todo meio metro ou assim por dois ou tręs meio-seçőes de bambu se deitou ao
longo do comprimento do hutch em cima do tampam pedaços.

<FIGURA; 63>

Molde uma porta para cobrir a frente inteira de cada gaiola, e cobre com tiras de
bambu pregadas em cada armaçăo. Prenda as portas ao hutch com duas 4 "
dobradiças cada e um trinco para cada.

Livre de vermes Husbandry

Se transforme sua acumulaçăo de adubo de coelho em uma casa para um dos
amigos de maior do fazendeiro--a minhoca.

Lombrigas crescentes săo fáceis e as vantagens săo muitos. Coelho de

adubo e alimento desperdício que fracassam o arame fazem bom comida para
minhocas.

Covas de escavaçăo ou lugar caixas rasas debaixo dos chăos de hutch, e os proveja
com worms. As lombrigas consumirăo e composto as pelotas, criando fertilizante
de chăo finamente do mesmo qualidade mais alta.

Podem ser formadas caixas ou covas rasas de cimento, cinza, blocos, ou madeira (2
x 12 ") e é afundada alguns polegadas em o ground. Desde que lombrigas criam
melhor a temperaturas acima 4.5 [graus] C (40 [graus]), deveriam ser afundadas
covas bastante baixo para assegurar contra temperaturas de terra mais frio que isto
durante o outono. Durante inverno reduzirăo a velocidade as lombrigas ou ficarăo
dormente. A colônia re-ativará depressa durante a primavera quando as elevaçőes
de temperatura de terra.

Caixas ou covas deveriam ser alguns centímetros ou polegadas maior que o
tamanho atual do hutch assim eles pegarăo todo pelota.

" Cova-corra " lombrigas săo econômicas para começar com e săo alcançável de
growers de minhoca e muitos raisers de coelho. Começar uma " posiçăo de
fazenda " de lombriga abaixo uma mistura de autor de 50 por cento adubo de
coelho e 50 turfa de por cento ou composto bom. Se verrugas săo um problema,
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lcm (1/2 ") malha de arame quadrada pode ser revista o fundo e lados da cova.
alguns polegadas de pedra calcária esmagada pode ser colocada ao fundo da
cova corrigir acidez de adubo e prover uma base porosa para drenagem.

Mantenha as covas úmido borrificando com uma pouca água. Algum coelho e
growers de lombriga fazem um hábito de esvaziar o molhe crocks diretamente nas
caixas de lombriga ao refrescar a água dos coelhos supply. que O único outro
trabalho envolveu é nivelador as covas como o composto " cresce " e
aforquilhando em cima dos conteúdos de caixa cada 2 ou 3 semanas manter isto
solto.

Quando as caixas também adquirem cheio de lombrigas que alguns deles deveriam
ser aforquilhada fora (uma pá cortará as lombrigas), e depositou dentro + jardim,
camas de flor, ou estufa, ou eles podem ser vendidos.

Um livro excelente em minhocas que săo usado por coelho criadores nos Estados
Unidos săo:

Raising Minhocas para Lucro

através de Conde B. Proteçőes PÁG. DE O. Encaixote 472 Elgin, Illinois 60120, U S
UM

Cost: $2.00 (O EUA)

© 1977 ECHO Inc.


