Redemateriale

Valg af strøelse

Førstevalget er simpelt: Toiletpapir!
Det er blødt og sikkert for
hamsteren at bruge.
Har man lyst til at give
hamsteren lidt ekstra at hygge
sig i kan man fx vælge
Carefresh Crinkles eller
Nestables, som er et farverigt
redemateriale i papir

En ting skal man holde sig langt væk fra:
Hamstervat!
Det ser dejligt blød ud
og ligner noget, enhver
hamster ville elske at
putte sig i – og det ville
de sikkert også!
MEN der er stor risiko
for ulykker med
hamstervat, da det ikke
kan fordøjes og vikle sig fast om ben med amputation til
følge. Så lad dig IKKE friste til at købe dette produkt!

www.lindes-hamsteri.dk

Når man tænker strøelse til sin hamster falder tanken oftest
først på almindelig savsmuldsstrøelse. Det er billigt og let
tilgængeligt i de fleste butikker og det kan såmænd også
godt bruges som strøelse til hamstere.
MEN
MEN det støver meget! Og det kan være en gene både for
hamster og mennesker – og udløse allergi.
Derfor er det en god ide at overveje de andre former for
strøelse, der findes på markedet. Både fordi det støver
mindre, men også fordi hamsteren har meget større glæde
af strøelse, som er blød og lækkert og som den kan bruge
til at gemme sig i.

Papirstrøelse

Langhårede guldhamstere

Papirstrøelse er lavet af genbrugspapir og er et dejligt let og
luftigt materiale, som hamsterne elsker at bygge rede i og
gemme sig i.

De langhårede guldhamsterhanner er lidt besværlige at
vælge strøelse til. De har en tendens til at få alt til at sidde
fast i pelsen, så man desværre må klippe klumperne af.

Derudover støver det mindre end almindelig
savsmuldsstrøelse.
Det er dyrt i indkøb, men det er
min erfaring at det er
langtidsholdbart. Savsmuld
holder ofte kun 1-2, hvor
papirstrøelse holder omkring 6
uger. Så de ekstra penge er
hurtigt tjent ind igen.

Jeg har afprøvet flere forskellige
former for strøelse og er kommet
frem til at det bedste valg til
pelstotterne er bøgeflis.
Det er desværre et meget hårdt
produkt, som ikke indbyder til
hygge for hamsteren – men det
afhjælper pelsproblemerne.
Og så plejer jeg at give ham
masser af toiletpapir også, så der
er mulighed for at bygge en dejlig
rede.

De to
produkter,
som
findes på
markedet,
hedder Carefresh og Boxo Comfort.

Andre typer strøelse

De ligner hinanden meget, dog er
det min erfaring at Boxo er lidt mere
luftigt og lækkert end Carefresh. Til
gengæld kan Carefresh købes i
flere spændende farver.

Der findes også andre typer strøelse på markedet, som er
udemærkede at bruge. Produkter som Minihemp,
Hemparade minder meget om savsmuld i struktur, men er
lavet af hemp, som er et meget mere naturvenligt materiale.
Og så er det drøjt i brug.

