1. Selectie van de boerderijdieren


Algemene kenmerken:




















Het dier is gezond (dit impliceert een maximale preventieve behandeling tegen
endo- en ectoparasieten en een maximaal vaccinatieschema om de levensduur
van het dier te verlengen, maar ook om het risico op ziekteoverdracht naar de cliënt
te beperken).
Het dier is volwassen.
Het dier wordt niet gebruikt voor reproductie en werd bij voorkeur gecastreerd of
gesteriliseerd.
Het dier is goed gekend (verblijft al geruime tijd bij de eigenaar of begeleider).
Het dier is tam en zoekt spontaan het contact met mensen op.
Het dier is voorspelbaar.
Het dier is betrouwbaar.
Het dier is controleerbaar.
Het dier laat zich vasthouden (immobiliseren) gedurende een korte periode.
Het dier laat zich strelen en geniet hier zichtbaar van.
Het dier is bestand tegen motorische onkunde, speciale geluiden, geroep of gegil
enz.
Het dier herstelt snel tijdens of na een stresserende situatie.
Het dier laat zich isoleren uit de groep of kudde.
Het dier kreeg een aangepaste training en kent enkele basiscommando’s.
Het dier kan gedurende een korte periode op commando stil zitten.
Een dier dat stress-signalen vertoont wordt best niet goedgekeurd voor AAI (Ng et
al., 2014; Fine et al., 2015).

Raskeuze en aanschaf:







Minimum drie kippen
Vermijd hanen (ook al is het voor kippen meer natuurlijk om in het
gezelschap van een haan te vertoeven)
Rassensuggestie:
 ‘Kleine rassen’ (krieltjes) (gemakkelijk te houden en goed
hanteerbaar):
o De zijdehoenkriel
o De sebright
o De serama
o De cochinkriel
 ‘Grote rassen’:

Bron: www.zorgbeest.be

o
o
o
o
o






















Cochin
Brahma
Amrock
Leghorn
Orpington

Vanaf 9 à 10 weken oud (indien ze gezond zijn en goed groeien)
kunnen de jonge konijnen van hun moeder weg genomen worden.
Ze worden het liefst in groep gehuisvest, met als voorwaarde dat ze
elkaar vanuit het nest kennen of met kunde gekoppeld werden.
1 gecastreerde rammelaar met 1 of 2 bij voorkeur gesteriliseerde
moertjes vormen een goede combinatie. Verschillende mannetjes
samen geven vaker problemen.
Rassensuggestie:
 Nederlandse hangoordwerg (1,5kg)
 Rus (2,5kg)
 Californian (4,5kg)
 Duitse hangoor (3kg)
 Wener (4kg)
 Franse hangoor (5kg)
 Vlaamse reus (7kg)
Grote rassen:
 Leven minder lang dan kleine rassen.
 Zijn in regel rustiger dan dwergrassen.

Schaf altijd minstens twee geiten aan.
Kies geitenlammeren op een plaats waar ze veel in interactie komen
met mensen.
Kies geitenlammeren van tamme ouderdieren.
Geef de voorkeur aan geitenlammeren die onbevangen naar u toe
komen en zich gemakkelijk laten aanraken.
Laat de geitjes minstens 3 maanden in de oorspronkelijke kudde
verblijven (op voorwaarde dat de moeder evenwichtig en aanhankelijk
op de mens reageert).
Geef de voorkeur aan ongehoornde geitenrassen, hoewel hoorns
gewoonlijk weinig problemen geven.
Rassensuggestie:
 West-Afrikaanse dwerggeit
 Saanengeit
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Toggenburger
Boergeit
Anglo-Nubische geit

Sociaal, aanhankelijk, zindelijk en zeer intelligent.
Schaf altijd minstens 2 biggen aan (een zeug en een gecastreerde
beer, 2 gecastreerde beren of 2 zeugen).
Het is van belang dat de ouders van de biggetjes goed gesocialiseerd
zijn.
Vanaf 8 weken oud (indien ze gezond zijn en goed groeien) kunnen de
jonge biggetjes van hun moeder weg genomen worden. Bij zeer tamme
ouderdieren of een goede socialisatie door de eigenaar, mag men wat
langer wachten.
Wegens de strenge wetgeving voor het houden van varkens, is het
sterk aangeraden het aantal varkens te beperken tot maximum drie.
Voorkeur voor kleine rassen aangezien het minder evident is om met
een volwassen varken van 300 kg te werken.
Rassensuggestie:
 Vietnamees hangbuikvarken
 Göttinger minivarken
 Münchener troll
 Indonesische minivarken
 Kune kune-varken
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