Mi van ha...?

Avagy a csincsillákkal kapcsolatos GYakran Ismételt Kérdések.
Ha a kérdésre kattintasz, megkapod a választ, majd a válaszra kattintva visszakerülsz a
kérdések közé :)

1. Mi az a Csincsilla?
2. Vannak különböző csincsilla fajták?
3. Honnan származik a csincsilla?
4. Mennyi ideig él egy csincsilla?
5. Vannak különböző színek?
6. Mit eszik-iszik a csincsilla?
7. Mit adhatok neki nasit, és mennyit?
8. Mi a megfelelő súly egy átlagos állatnál?
9. Fiú vagy lány csincsillát válasszak?
10. Honnan tudom fiú-e vagy lány?
11. Mi a jó csincsilla név?
12. Hogyan fogjam meg a csincsillámat?
13. Milyen ketrec a legmegfelelőbb neki?
14. Hova tegyem a ketrecet?
15. Utazhatok a csincsillámmal?
16. Honnan tudom, hogy egészséges?
17. Mik azok, amire figyelnem kell, az egészsége érdekében?
18. Betaníthatom a csincsillámat trükkökre?
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19. Tarthatok egynél több csincsillát egy ketrecben?
20. Szabad ?rokon? csineket pároztatni?
21. Azonos színű csincsillákat pároztathatok?
22. Mikor szabad pároztatni a csincsilláimat?
23. Mennyi idő, míg a csincsilla bébik megszületnek?
24. Ha megszülettek a kicsik, az apuka velük maradhat?
25. Kell szünet két szülés között?
26. Milyen legyen a terhes anyuka gondozása, és utógondozása?
27. Mikor választhatom el a bébi csincsillát?
28. Tarthatom a csincsillámat más fajta állatokkal?
29. Harapnak?
30. Van szaguk?
31. Zajosak?
32. Okos állat a csincsilla?
33. Hagyhatom a csincsillámat kutyámmal vagy macskámmal játszani?
34. Szabadon engedhetem a házban?
35. Szeretnek játékokkal játszani?
36. Milyen anyagok biztonságosak?
37. Miért szalad el a csincsillám, amikor meg akarom fogni?
38. Hogyan hűtsem nyáron a csincsillát?
39. Honnan ismerem fel, ha hőgutát kapott, és mit tegyek ellene?
40. Mit tegyek, ha hasmenése van?
41. Mit tegyek, ha váladékozik a szeme?
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42. Mennyi idő alatt és hogyan szoktathatok össze két csincsillát?
43. Miért, mikor és milyen hangokat ad ki?
44. Hullik a csinem szőre, mit tegyek, mi az oka?
45. Honnan tudom, hogy vemhes a nőstényem?

Mi az a Csincsilla?
A csincsilla egy imádnivaló rágcsáló, akinek szinte semmi köze nincsen a nyúlhoz :)
Éjszakai állat, növényekkel táplálkozik.
Sajnos sokáig kizárólag gyönyörű bundájáért tenyésztették, manapság azonban egyre
elterjedtebb házikedvenc. Bővebben az Amerikából jöttem menüpontban.

Vannak különböző csincsilla fajták?
2 faja ismert:
Chinchilla lanigera - ez az általunk tartott kiskedvenc
Chinchilla brevicaudata, ezt nem szokás háziállatként tartani (volt még pár egyéb Chinchilla faj
is, de azok kipusztultak)
A brevicaudatának kisebb és szőrös (!) fülei vannak, az egész állat viszont nagyobb, mint a
lanigera.
A két fajt lehet keresztezni, mint pl. a lovat meg a szamarat - az eredmény is ugyanaz: tovább
nem szaporítható egyedek.
A Chinchilla lanigerának két alfaja, inkább típusa ismert a tenyésztésben:
A La Plata és a Costina. Előbbi Dél-Amerika belsejében élt, és "kerekebb" (pisze orrú csinikJ)
az utóbbi a part mentén, és karcsúbb az állat (hegyes orrú).
Bővebben a Biológia óra menüpontban.

Honnan származik a csincsilla?
Dél-Amerikából, az Andokból származik. Csapatokba verődve, a hegyekben bujkálva élték
éjszakai életüket. Nevüket a CHINCHA indiánokról kapták, akik vadásztak rájuk, húsukat
megették, bundájukat pedig ruhaként használták.
1918-ban egy bányamérnök, Mathias F. Chapman, megvásárolt egy befogott példányt, és ezzel
útjának indult a csincsillatenyésztés.
Bővebben az Amerikából jöttem menüpontban.
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Mennyi ideig él egy csincsilla?
A csincsilla helyes tartás mellett 15, extrém esetben 20 évig is elélhet.

Vannak különböző színek?
A szürke (standard) csincsillák szőre, mint a ?vadas? állatoknak általában, a hátukon ?3
színű?, a hasukon pedig hófehér. A háton pehelyszőrök a következőképpen néznek ki: a
bőrhöz közel található az alsó zóna, ez szürke. A következő a szalag, ez fehér, majd a fátyol, ez
megint szürke, de néha olyan sötét, hogy feketének tűnik. Ezen kívül van még ú.n.
koronaszőrük, ez picit hosszabb, és keményebb, mint a pehelyszőr.
A pár évtizedes tenyésztés alatt kialakultak azonban különböző színváltozatok, ezek között
akad, amelyiknek nem fehér a hasa, és/vagy nem 3színű a szőre.
Bővebben a Biológia óra menüpontban.

Mit eszik-iszik a csincsilla?
Mindig legyen a csininél friss ivóvíz!
Mindig kell: széna és megfelelő, speciális csincsilla táp! (Nem nyúl, vagy rágcsáló eledel!)
Változatos étrend, amihez nálunk a legjobban bevált, ha három etetőtálból kettőben van táp, a
harmadikban a vegyes nasi.
Bővebben a Gasztronómia menüpontban.

Mit adhatok neki nasit, és mennyit?
Elvileg(!) szeretik a szárított répát, almát., banán csipszet. Szárított - vegyszermentesrózsabimbó, és bármilyen szárított zöldséget, gyümölcsöt. A mazsola szinte mindig beválik,
mint kényeztetés. Egy nagyon fontos dolog:
Frissen maximum napi 1/8-ad alma/csincsilla!
Bővebben a Gasztronómia menüpontban.

Mi a megfelelő súly egy átlagos állatnál?
Felnőtt csincsillák 400 grammtól felfele bármekkorák lehetnek szinte :) Egy 3 hónapos állat nem
szabad, hogy kevesebb legyen 200 grammnál! Az újszülöttek pedig 35-60 gramm között
vannak.

Fiú vagy lány csincsillát válasszak?
Minden csincsilla külön egyéniség, így nem lehet behatárolni, hogy a lányok nyűgösebbek, vagy
a fiúat könnyebb kézhez szoktatni. Mi gyakran tapasztaljuk, hogy a fiúk azért nyugisabb,
lassabb típusok :)
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Bővebben az Egyedül nem megy menüpontban.

Honnan tudom fiú-e vagy lány?
Tapasztalatlan szemnek elsőre nehézkes lehet a nem megállapítása, de ha egyszer közelről
láttál csincsillát alulnézetből, valószínűleg többé nem kevered össze őket:)
Miért nehéz megkülönböztetni? A nőstényeknek is van egy, álhímvesszőnek nevezett
szarucsapjuk, ami közvetlenül a végbélnyílás előtt helyezkedik el.
A hímek hímvesszője a végbélnyílástól legalább 1 cm-re van a kifejlett egyedeknél. Ez pedig
határozottan megtévesztő lehet!
Bővebben a Biológia óra menüpontban.

Mi a jó csincsilla név?
Erre lehetetlen tippet adni. Egy biztos, a legtalálóbb nevek a tulajdonságok alapján születnek:)

Hogyan fogjam meg a csincsillámat?
A csincsillát két kézzel fogd meg, főleg ha felnőtt állat.
Egyik kezeddel nyúlj a hasa alá, másikkal pedig stabilan markold meg a farkincája tövét.
Vigyázz, tényleg a tövét fog, úgy nem törheted el. Másik kezeddel pedig igyekezz
megtámasztani a lábait!

Milyen ketrec a legmegfelelőbb neki?
Min. 60*40*80 cm - minél magasabb, annál jobb! Tilosak a létrák, és a rácspolc! Inkább
használj tömör fa, vagy nagyon sűrű (6*6 mm) rácsos polcot.
Bővebben a Fészekrakó menüpontban.

Hova tegyem a ketrecet?
A csincsilla két dologra igazán érzékeny, a hőmérsékletre és a huzatra!
Szabályok a ketrec elhelyezéséhez:
- NE kerüljön fűtőtest közvetlen közelébe
- NE tegyük közvetlen napfényre
- NE legyen huzatos helyen
- Az ideális hőmérséklet 15-20 fok
- Olyan helyen legyen, ahol gyakran lát téged ? de ő is tudjon napközben aludni!
- Zajos (rág, ugrabugrál stb.) ? tudj tőle aludni
Bővebben a Fészekrakó menüpontban.
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Utazhatok a csincsillámmal?
Természetesen megfelelő körülmények között utazhatsz vele.
A csincsilláknak az utazás hatalmas stressz és egészségi veszélyforrás.
Tele van a kinti környezet olyan bacilusokkal, veszélyekkel, amik ellen nem biztos, hogy képes
védekezni a szervezetük.
Ha 1-2-3 napra utazol el, hagyj neki(k) dupla itatót, dupla adag szenat tapot, es hagyd őket
otthon, kibirjak.
Persze legjobb, ha meg tudod oldani, jobb ha családot, barátot kérsz meg a gondoskodásra,
hosszú távon mindenképpen!
Ha mindenképpen magaddal szeretnéd vinni, egy macskahordozó szükséges, illetve az, hogy
útközben is biztosítani tudd neki a megfelelő hőmérsékletet, ételt ?italt.
IC-re állatot felvinni tilos, személy és gyors vonatra hordozónként (szállítási egységenként)
állatjegyet kell vásárolnod.
Külföldre pedig különböző papírok szükségesek, ezeknek érdemes utána járni!

Honnan tudom, hogy egészséges?
Élénken reagál mindenre, fényes, nem váladékos a szeme, bundája sűrű, nem tapad össze, és
a ?végtermékei? sötétek, hosszúkásak, és nem ragacsosak.
Bővebben az Egészségére menüpontban.

Mik azok, amire figyelnem kell, az egészsége érdekében?
A csincsilla két dologra igazán érzékeny, a hőmérsékletre és a huzatra! Ne tedd ki huzatnak, ne
érje közvetlenül tűző nap, illetve az ideális hőmérséklet számára 15-20 celsius.
Speciális csincsilla tápot, szénát és friss vizet kapjon rendszeresen, emellett gyógynövényeket,
zöldségeket is kaphat de csak mértékkel. A sok lédús táplálék hasmenést okozhat!
Bővebben az Egészségére menüpontban.

Betaníthatom a csincsillámat trükkökre?
A csincsilla az egyik legokosabb rágcsáló, trükkök betanítására azonban nem alkalmas.
Nagyon önfejű, csak akkor reagál, ha ő is akarja :)

Tarthatok egynél több csincsillát egy ketrecben?
Sőt! Kötelezően ajánlott :) A csincsilla társas lény, de sajnos akármilyen jó gazdi, az ember
mégsem megfelelő társ a csin számára. Akár azonos nemű csincsillákat is tarthatsz együtt kellő
összeszoktatás után.
Bővebben az Egyedül nem megy menüpontban.
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Szabad ?rokon? csineket pároztatni?
Kifejezetten tilos! Beltenyésztés a csincsilláknál is veszélyes a mamára és az utódokra nézve
is!

Azonos színű csincsillákat pároztathatok?
Két standard, azaz szürke csincsillát minden további nélkül, de bizonyos színmutációkat, pl
black-velvetet másik black-velvettel tilos!

Mikor szabad pároztatni a csincsilláimat?
A csinik 4-6 hónapos korukban válnak ivaréretté, és a lány csinik 28-35 naponta tüzelnek.
Nagyon figyelni kell arra, hogy a lány csini minimum 8-9 hónapos legyen, amikor ivarérett fiúval
találkozik, ugyanis 1 éves kor előtti szülés a bébik, a mama, vagy mindannyiuk életébe is
kerülhet.
Bővebben a Ha jön a gyerek menüpontban.

Mennyi idő, míg a csincsilla bébik megszületnek?
A terhesség 109 ? 120 napig tart, átlagosan 114 nap szokott lenni, azaz 3 hónap, 3 hét és 3
nap. Bővebben a Ha jön a gyerek menüpontban.

Ha megszülettek a kicsik, az apuka velük maradhat?
A csincsilla apukák nagyon jó szülők, ezért nem kell elválasztani őket a családtól! Kivéve, ha
bántja a bébit, vagy egymást tépik az anyával. Ennek a valószínűsége viszont nagyon kicsi.
Bővebben a Ha jön a gyerek menüpontban.

Kell szünet két szülés között?
A szabály a következő. Mindig figyelj arra, hogy egymás után maximum 2 alkalommal szüljön a
csincsillád! A második ellés után, kb. 1 hónap szünetet adj a mamának pihenésre!

Milyen legyen a terhes anyuka gondozása, és utógondozása?
A kismamáknál a legfontosabb a sok vitamin, kalcium, hogy a kicsiknek erős legyen a
csontozatuk, illetve némi óvatosság. Pl.: az utolsó hetekben ne legyen bent futó kerék stb.
Szülés után pedig minimum 1 hétig nem kaphat a mama fürdőhomokot, nehogy összeszedjen
valami fertőzést! Bővebben a Ha jön a gyerek menüpontban.
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Mikor választhatom el a bébi csincsillát?
A növendék csineszeket 10-12 hetesen, legoptimálisabb 3 hónaposan lehet elválasztani a
szülőktől. Ekkor kerülhetnek az új gazdihoz. Ekkora már többnyire száraz tápon élnek.
Bővebben a Ha jön a gyerek menüpontban.

Tarthatom a csincsillámat más fajta állatokkal?
Az biztos, hogy ha van a közelben csincsilla, akkor nem fog ráfanyalodni például egy nyuszira
vagy degura. Hallottunk már olyanról, hogy egy degu-klánból kivertek egy kisfiú degut, és végül
egy fiúcsincsillával osztotta meg ketrecét, a legnagyobb békességben. Persze ellenpélda is
akad: egy pár csin és egy pár degu összeeresztve egyenlő kitépett szőrcsomók?
Különböző fajtájú állatoknál nagyon fontos, hogy még kölyökkorban kerüljenek össze ? azonos
fajtájúaknál is jobb, könnyebb kölyköket összeszoktatni, mint felnőtteket, de különböző fajoknál
ez még fokozottabban érvényes.
Természetesen a kutya, a macska, a görény, a piton vagy a varánusz nem megfelelő társ egy
csininek, leginkább csak növényevő állatokkal próbálkozzatok?(nem, az elefánt sem megfelelő
társ). Hasonló méretű és hasonló táplálkozási szokásokkal rendelkező társat keress a
csinidnek!
Bővebben az Egyedül nem megy menüpontban.

Harapnak?
Általában nem. Persze előfordul, hogy a bedugott ujjakat finom falatnak gondolja, de ha nem
zargatják, böködik, ő sem bánt senkit.

Van szaguk?
A szag általában nem okoz sok problémát. A csincsilla nagyon tiszta állat, elég lehet 2-3
hetente almot cserélni, attól függ, mit használunk alomnak. Amennyiben az alomnak már
kezdjük erőteljesebben érezni a szagát, mindenképp ki kell cserélni.

Zajosak?
Nappal alszanak, olyankor nem. Éjszaka azonban a csincsillák nagy zajt tudnak kelteni. Rázzák
vagy rágják a rácsot, rohangálnak a ketrecben. A csincsillakerék is hangos tud lenni.

Okos állat a csincsilla?
Igen.:) A csincsilla pontosan tudja, hogy mit nem szabad csinálni, és azzal fog próbálkozni,
ahányszor elfordítod róla a tekinteted. A csincsilla ketrecet mindenképp ajánlatos lakatta, vagy
karabinerrel zárni, mert az egyszerű ?benyomós? zárú ketreceket nagyon hamar megtanulják
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kinyitni.
Ennek ellenére a csincsillát nem lehet idomítani. Lehet, hogy megtanulja a nevét, de ez nagyon
ritka.

Hagyhatom a csincsillámat kutyámmal vagy macskámmal játszani?
Nem. A kutya és a macska is könnyen kárt tehet a csincsillában.

Szabad engedhetem a házban?
A megfelelő óvintézkedésekkel felügyelet mellett egy bezárt szobában szabadon lehet engedni
a csincsillánkat. Az egész házban nem ajánlatos, mert nem lehet megfogni. A csincsilla a
nagyon kicsi résekbe is be tudja préselni magát, hiszen az állat minimum ?-e a bundája.
Óvintézkedések:
-A vezetékek biztonságossá tétele
-kedvenc könyveink eldugása
-konvektor, fűtőtest lezárása
-megközelíthetetlen rések betakarása

Szeretnek játékokkal játszani?
Általában szeretnek. Jó játék lehet számukra egy papír zsebkendő, egy WC papír guriga.
Általában nagyon szeretik a csincsillakereket is. Ennek az átmérője minimum 30 cm legyen,
mert ennél kisebbe a felnőtt példányok beszorulhatnak.

Milyen anyagok biztonságosak?
Fafajták, amiket oda lehet nekik adni: (forgácsra is vonatkozik): Alma, Mandula, Feny?, Barack,
Cseresznye, Szilva
Fafajták, amiket nem szabad adni nekik: Cédrus (bár ez itt nem túl jellemz?, de azért jó tudni,
hogy mérgez?), Citrom, Friss (!) feny? (a sok illóolaj miatt)
A csincsilla mindent megrág. Beleértve ebbe a ruhákat, és akár az elektromos vezetékeket is.
Ha megrágnak egy kis tiszta papírt, az sem árt nekik, de a nyomtatott anyagokkal vigyázzunk,
nem lehet tudni, hogy nincs-e a nyomdafestékben az állatszámára ártalmas anyag.
Bővebben a Fészekrakó menüpontban.

Miért szalad el a csincsillám, amikor meg akarom fogni?
A csincsilla nem macska, és nem szereti, ha fogdossák. Ezért inkább elrohan. Ha éppen kint
van a ketrecéből, akkor sejti, hogy valószínűleg vissza akarod tenni, ő viszont nem akar
visszamenni:) Üldözni semmiképpen nem érdemes egy idő után. Jobb leülni egy kicsit, és várni,
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hátha odajön. Mindig csak akkora szobában tedd ki a csincsilládat, ahol meg is tudod fogni.

Hogyan hűtsem nyáron a csincsillát?
A nyári hűtést többféleképpen is meglehet oldani. Betehetsz nekik jégakkut. A jégakkut
mindenképp valamilyen fém dobozba kel tenni, hogy a csincsilla ne férjen hozzá, és ne tudja
szétrágni. Ha a jégakku felmelegedett, cserélni kell! Előfordulhat, hogy a jégakkus dobozt a
csini túl hidegnek találja. Ilyenkor akkor sem fog ráülni, ha az élete függ tőle. Ebben az esetben
próbálkozz egy nagyobb járólappal. Hűtőben vagy hideg vízben hűtsd le, de ne jéghidegre, és
tedd a csinek alá. Van, hogy csak az a célravezető módszer, ha a csint "erőszakkal" ráülteted,
máskülönben lehet, hogy az idegen tárgyat messziről elkerülik.
A másik módszer, hogy elindítsz a szobában egy ventillátort, de ezt nem szabad közvetlenül a
csincsillára irányítani, mert nagyon érzékenyek a huzatra.
Ha se jégakkud, se ventillátorod, akkor se add fel! Fogj egy nagy lepedőt, amit már nem
használsz, mosd ki hideg vízben, jól csavard ki, és terítsd a ketrecre. 30-40 percig hűti a benti
levegőt, utána cserélni kell.
Ha lepedőd sincs, megpróbálhatsz jégkockát adni a csinnek. Egyes csinik azonnal rárohannak,
és elkezdik nyalogatni.
Próbálkozhatsz még befőttesüvegnyi víz vagy jégkocka ketrecbe pakolásával is. A variációknak
gyakorlatilag csak a képzelet szab határt.
De a legfontosabb:
A csincsilla előtt nyáron mindig legyen friss tiszta víz!

Honnan ismerem fel, ha hőgutát kapott, és mit tegyek ellene?
A csincsillákat a hőség meg is ölheti! Ha a csincsilla elveszti az eszméletét, hideg helyre kell
tenni, és valahogy csökkenteni a testhőmérsékletét. Ha magához tér adjunk neki néhány korty
vizet. Várjuk meg, amíg teljesen magához nem tér, és csak utána tegyük vissza a ketrecébe,
nehogy félig eszméletlenül leessen egy felsőbb szintről!
Bővebben az Egészségére menüpontban.

Mit tegyek, ha hasmenése van?
Ha a kaki puha, kenhető és világos valószínűleg kevés szénát, sok nedves táplálékot kap, ez
egy diétával könnyen helyrehozható. Egy darabig ne adj neki semmit csak szénát meg szárított
kamillát, és sok vizet, nehogy a csincsilla kiszáradjon! Ha nem javul a helyzet 1-2 napon belül,
mindenképp vidd orvoshoz. Ha híg, akkor már nagyobb baj van, ez esetben rögtön irány az
állatorvos. Bővebben az Egészségére menüpontban.

Mit tegyek, ha váladékozik a szeme?
Ha a csincsilla szeme váladékozik, óvatosan mosd le kamillás oldattal. Lehet, hogy csak a
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szemébe ment valami. Ha nem múlik el a váladékozás pár órán belül, mindenképp vidd
állatorvoshoz. Lehet, hogy megsérült a szeme, de az is előfordulhat, hogy be van gyulladva.
Bővebben az Egészségére menüpontban.

Mennyi idő alatt és hogyan szoktathatok össze két csincsillát?
Az idő 15 perc és akár két hónap között is mozoghat. Mindkettőre volt már példa.
Először: úgy kell a ketreceiket elhelyezni, hogy lássák egymást. Ne túl közel, mert eltűnhet
egy-két ujjacska!
Futtatásnál, felügyelet mellett lehet figyelni a reakciókat, ha úgy néz ki, minden rendben, jön a
következő lépés. Leendő (hatalmas) ketrecüket kettéosztani egy ráccsal, és a két fél-lakásba
költöztetni őket. Így már valamennyire meg van osztva a terület, mert hogy a csinek
területvédők, főleg a nőstények (a fiúk inkább a barátnőiket védik, mint a területüket:) ).
Eleinte a ketrec két végében alszanak majd, de egy-két héten belül összebújnak a rács két
oldalán. Ilyenkor lehet kiszedni az elválasztó rácsot. Fontos, hogy legyen elég búvóhely,
különben a vackon összeveszhetnek, etetőtál, itató és minden egyéb, tehát gyakorlatilag
minden maradjon bent a ketrecben, ami a kettéosztott helyzetben bent volt.
Bővebben az Egyedül nem megy menüpontban.

Miért, mikor és milyen hangokat ad ki?
A csincsilla ha egyedül van nagyon ritkán hallatja a hangjat. Minimum 2 csin, vagy nagyon jo
kapcsolat csinesz es gazdája között szükséges ahhoz, hogy rendszeresen ?beszélgessen?.
Bővebben az Egyedül nem megy menüpontban.

Hullik a csinem szőre, mit tegyek, mi az oka?
Több lehetőség áll fent. A csined valamitől megijedt, és ledobta a bundájának egy részét. Ez
esetben nem kell aggódnod, ez egy természetes reakció a csincsilláknál.
A másik lehetőség, hogy éppen vedlik. Nyárra a csininek is más bundája van, akárcsak a
legtöbb állatnak.
A harmadik lehetőség, hogy a csini összeszedett valamilyen gombásfertőzést. Nézd meg a
csini bőrét, ha ki van kipirulva, pikkelyes, akkor valószínűleg gombás. Ez esetben ajánlatos
megmutatni egy állatorvosnak, aki majd megmondja, hogy mi a teendő.

Honnan tudom, hogy vemhes a nőstényem?
Gyakran mondjuk, hogy érdemes rendszeresen, mondjuk 5-7 naponta lemérned csincsilláidat
egy gramm pontos mérlegen. Mondjuk egy konyhai mérlegen. A vemhesség megállapításánál
is ez a legjobb házi módszer. Ha vezeted a súlyát, észre fogod venni a gyarapodást is.
Egy egészséges felnőtt csincsilla súlya nemigen változik. A vemhes nőstények eleinte havi
30-50 grammot szednek fel, később - pláne ha nagy az alom, azaz több bébit vár - akár hetente
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híznak ennyit. Egy babával kb. 80-120 grammot híznak összesen. A bébi súlya 35-60 gramm,
plusz magzatvíz, plusz némi hízás. Ha nagyon muszáj tippelni, akkor babánkánt saccra száz
grammal lehet számolni.
Például: ha 300 gramm körül hízik, szinte biztos, hogy három gyerek lesz, mert a hármas
almokban már kisebbek a csemeték.
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