
 
  

KANINI SAA POIKASIA  
  
Kanille poikasia?  
Poikasten teettäminen on aina mielenkiintoista 
puuhaa, mutta tuo samalla suuren vastuun.  
Ennen kuin harkitsee poikasten teettämistä, on 
selvitettävä, mistä poikaset saavat hyvät kodit. 
Isot rodut saavat n. 6-13 poikasta ja kääpiörodut 
n. 1-7 poikasta kerrallaan. Rahallista voittoa ei 
poikasten teettämisellä tee.  
 

 
  
Kanin astuttaminen  
Toisin kuin yleinen käsitys antaa ymmärtää, kani 
ei välttämättä aina lisäänny hyvistä yrityksistä 
huolimatta. Naaraskanilla ei ole erityistä kiima-
aikaa vaan sillä ovulaatio tulee astuttamisen 
yhteydessä. Kaniuroksen tulisi mielellään olla yli 
kuuden kuukauden ikäinen ja naaraan tulisi olla 
vähintään seitsemän kuukauden, mutta ei yli 1½ 
vuoden ikäinen saadessaan ensimmäiset 
poikasensa. Kaneja, joilla on perinnöllisiä vikoja, 
ei tule käyttää jalostukseen. Kanien astutus tulee 
aina tapahtua niin, että naaras viedään uroksen 
häkkiin. Jotkut kaninaaraat vaativat seurustelua 
eli naaras on suostuvainen astumiseen vasta 
muutaman päivän yhdessäolon jälkeen. 
Onnistunut astutus ilmenee yleensä niin, että 
uroskani lennähtää selälleen / kyljelleen naaraan 
päältä ja samalla päästää äännähdyksen.  
  
Kun naaras on astutettu, tulee se siirtää omaan 
häkkiinsä. Nyt pitää huolehtia naaraan hyvästä 
ruokinnasta ja rajattomasta vedensaannista, sekä 
siitä, että sen asuinympäristö on rauhallinen. Kani 
kantaa keskimäärin 31 vuorokautta. Pari viikkoa 
ennen laskettua aikaa tulee naaraalle laittaa 
reilusti heinää pesäntekoa varten.  Voit myös 
tässä vaiheessa laittaa naaraalle pesäkopin.  
  
 

 
 
Kaninpoikasten kasvattaminen  
Kani synnyttää yksin.  Se ei kaipaa ihmisen 
läsnäoloa. Jotkut kanit saattavat siirtää 
synnytystään jopa vuorokaudella, mikäli niitä 
häiritään. Naaras nyppii itsestään karvoja 
tekemäänsä heinäpesään joskus jo pari viikkoa 
ennen synnytystä, mutta yleisimmin vasta 
synnytyspäivänä. Synnytyspäivien ollessa lähellä 
ja samoin kuin muutama päivä synnytyksen 
jälkeen ovat kaninaaraalle herkkää aikaa.  Älä 
tuolloin häiritse naarasta kuin aivan pakosta 
esimerkiksi ruokkiessasi.  
  
Poikaset syntyvät sokeina, karvattomina ja 
kuuroina. Mikäli naaraas on jättänyt jonkin 
poikasen pesän ulkopuolelle, hiero naaraan 
karvoja käsiisi ja siirrä poikanen pesään muiden 
joukkoon, jos poikanen on elossa. Poikanen voi 
paleltua kuoliaaksi pesän ulkopuolella. Muista 
huolehtia emon ruokinnasta ja juottamisesta!  
Naaras saattaa syödä jopa viisi kertaa enemmän 
ruokaa kuin normaalisti ja vettäkin kuluu 
melkoisesti maidontuottamiseen.  Naaras ruokkii 
poikasia 1-2 kertaa vuorokaudessa noin viisi 
minuuttia kerrallaan, joten ei ole ihme, jos et näe 
emoa ruokkimassa poikasia.   
  
Poikasille tulee silkinohut karvapeite noin neljän 
päivän ikäisenä. Tarkista pesä silloin ja poista 
sieltä mahdollisesti kuolleet poikaset. Poikaset 
avaavat silmänsä n.10–12  päivän ikäisinä ja 
lähtevät pesästä liikkeelle jo pariviikkoisina.      
Kolmiviikkoiset poikaset maistelevat jo heinää ja 
muuta ruokaa.  
  
Kaninpoikasten vieroitus ja luovutus  
Poikaset on hyvä vieroittaa emostaan noin 6 
viikon iässä. Sen jälkeen poikaset saavat olla 
keskenään vielä parin viikon ajan ennen kuin ne 
luovutetaan uusiin koteihin. Näin poikanen ehtii 
hieman itsenäistyä. Puhdasrotuiset kanit 
luovutetaan yleensä sukutaulun ja vasemman 
korvan tunnistetatuoinnin kanssa. Mukaan voi 
antaa myös hoito-ohjeen sekä pussillisen tuttua 
ruokaa poikasen ensimmäisten päivien tarpeiksi.  
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