Tips bij het houden van legkippen
Kippenhok
• (Leg)kippen moeten steeds binnen gaan slapen in een kippenhok met legnest en ev. slaapstok (5 à 7 cm dik en
op 20-40cm hoogte).
• In het kippenhok leg je best houtkrullen, het legnest (om de eieren te leggen) voorzie je van stro en ev. een kalkei.
• Bij aankoop van nieuwe kippen sluit je deze best minimum 1 dag én nacht op in het kippenhok.
Zo leren ze het hok kennen en de gewoonte nemen om ‘s nachts binnen te gaan slapen.
• Nieuwe kippen bij kippen steken die er al waren doe je best ’s avonds bij donker (bijsteken in het kippenhok).
Kippenren - afsluiting
• De afsluiting rond het hok heeft best een hoogte van 1 - 1m20.
• De buitenren heeft een oppervlakte van MINIMUM 1 à 2m²/kip.
• Onze legkippen zijn allemaal gelewiekt zodat ze nooit meer kunnen vliegen.
(U hoeft ze niet meer te knippen).
Voeding
• Starten doe je best met meel en dan geleidelijk mengen met gebroken graanmengeling met legkorrel.
• Een kip eet dagelijks ongeveer 100-120 gram meel/graan per dag, exclusief keukenafval.
• Keukenafval begin je best te geven 2 weken na aankoop, wanneer de kippen goed aangepast zijn aan hun
nieuwe omgeving.
• Zeker geen eierschalen (anders pikken ze hun eigen eieren), citrusaardappelschillen of grasmaaisel geven.
• Voederen doe je best in een aangepaste voederbak die je binnen in het hok plaatst; zo vermijd je mee-eters
zoals vogels en ongedierte en blijft het voeder droog. Ideaal is een automatische, regenbestendige voedertrapbak die zichzelf afsluit wanneer de kippen de voederplaats verlaten, deze mag je buiten plaatsen en kan
je met 12 kg voeder vullen, makkelijk als je er enkele dagen niet bent om de kippen te voederen.
• Kippen moeten altijd water hebben om te drinken.
Kippen en eieren
• Kippen beginnen te leggen als ze ongeveer 5 maand oud zijn.
       In de winterperiode kunnen ze tijdelijk stoppen met leggen.
• Kippen leggen het best de eerste 2 levensjaren, vanaf het derde jaar verminderen ze.
• Bij zwakke, minder sterke eierschalen kan u legkorrels en eventueel oestergrit aan de voeding toevoegen.
Nooit geen gemalen eierschalen!
• Een kip wordt gemiddeld 5 jaar oud, er zijn steeds uitzonderingen!
• Onze kippen zijn legklaar en ingeënt!
U kan bij ons terecht voor alle benodigdheden (drink- en voederbakken, kippenhokken), aangepaste voeders, ...
PLUIMVEEKWEKERIJ BOKMOLENHOEVE
Bokslaarstraat 100 – 9160 Lokeren
website: www.bokmolenhoeve.be
gsm:
0492 75 80 50
email:
guy.staessens@skynet.be
OPEN OP MAANDAG, DINSDAG, VRIJDAG en ZATERDAG van 9u tot 12u en van 14u tot 18u.
In de winter van 2 november tot en met 28 februari zijn we open tot 17 u.
Gesloten op woensdag, donderdag, zondag en feestdagen.
Alvast bedankt en nog veel plezier met uw aankoop!
“Bent u tevreden: vertel het verder, niet tevreden: zeg het aan ons”.

