Checklist
Heeft u besloten om tamme ratjes aan te schaffen?
Hierbij een handige hulp bij het aanschaffen van de juiste spullen.
Zorg voor de juiste kooi, groot genoeg voor het aantal
Kooi
ratten.
Min: 80x50x60 cm
Goede ventilatie is ook erg belangrijk!
Voorbeelden : Ferplast Furat of de Ferplast jenny
Het is belangrijk het juiste voer uit te kiezen. Geen
Voer
knaagdierenvoer maar rattenvoer!
Rattenvoer
Voorbeelden: Versela Laga, Xtra Vital, Hope Farms, Beaphar,
Supreme Science Selective.

Bodembedekking
Stofvrij

Voerbak &
waterfles
Huisjes
Hangmatten
Speeltjes
Transportbox
Duna
Extra kooi

Plateaus




Bodembedekking moet stovrij zijn en fijn voor de ratten zelf.
Voorbeelden: Ecobed,geenmile,corbo,beukensnippers,
Aubiose No-smell.
In alle dierenspeciaal zaken te vinden!

In de dierenspeciaalzaak te vinden. Let op dat het groot
genoeg is voor ratten! Plastic en houten huisjes zijn zeer
geliefd! Let op dat ze genoeg plekjes hebben om zich terug
te trekken! Huisjes zijn dus zeer belangrijk om te hebben!
Vooral online webshops hebben veel keus! Ratten hun
favoriet om in te slapen! Kan niet ontbreken in de kooi!
Zelf hangmatten maken is ook zeker een optie.
In veel dierenspeciaalzaken te vinden.
Voorbeelden: Ballentjes,voerballen,hangbruggen en andere
kleine spullentjes! Loopmolens zijn ook erg geliefd. Let op
de juiste formaat. Diameter van 30 cm of groter
Altijd handig om te hebben. Bij het schoonmaken van de
kooi of een bezoekje aan de dierenarts. Zorg dat je wel een
bakje hebt die groot genoeg is voor volwassen ratten , vanaf
30 cm of groter.
Kan heel handig zijn om een kleine ziekenboeg te hebben.
Ook te gebruiken als koppel kooi of verschoonkooi
Heeft u een kooi zonder plateau en wil ze wel graag in de
kooi? Let op dat tralie plateaus niet geschikt zijn voor
rattenpootjes. Hout gaat snel stinken. Beste optie is de
ferplast plateaus, in leuke verschillende kleuren!

Rattenkooi Remy is niet geschikt als rattenkooi, ook al staan ze wel te koop als rattenkooi!
Wilt u de ratjes zindelijk maken? Denk dan ook aan wctjes voor in de kooi.

