Van kuiken tot kip.
Wie met het houden van kippen begint, kan deze bij een goede fokker kopen, maar ook zelf
eieren uitbroeden met een kipje of met een broedmachine. Het broeden met een kipje is
gemakkelijker, maar gaat niet zo snel als je meer kuikens wilt hebben. Vandaar dat de meeste
fokkers broeden met een broedmachine.
Kuikens hebben de eerste weken veel warmte nodig. Dit kan onder een gloeilamp van 60 of
70 Watt in een grote doos of enigszins afgesloten ruimte. Door de lamp of hoger of lager te
hangen kun je de warmte bij de kuikens regelen. Als de kuikens het te warm hebben, dan gaan
ze wel wat uit het lamplicht liggen.
Als ze het te koud hebben, staan ze hoog op de pootjes luid piepend onder de lamp. De lamp
wat rood spuiten met een lak, want dit geeft minder beschadigingen aan kammetjes en tenen
door het elkaar pikken.

De eerste twee dagen is het beter om de kuikens geen voer te geven, omdat ze in de resten van
de meegekregen dooierzak nog wel wat voer hebben.
Dit moet eerst op, want anders heb je kans dat het embryonale darmpje van de dooierzak
infecties veroorzaakt. Om dit tegen te gaan geven we altijd medicinale houtskool ( vroeger
norit genoemd). Te koop bij de
dierenspeciaalzaak.
Na enkele dagen geven we ook wat fijn
maagkiezel voor het vermalen van het
voedsel, zodat alle bestanddelen van het
voedsel, zoals fermenten, vitaminen,
mineralen en enzymen afgebroken of
omgevormd worden tot opneembare
bestanddelen en niet onnodig afgevoerd
met de mest. Kruimel of Opfokvoer no. 1
kan tot 6 of 8 weken gevoerd worden.
Jonge dieren groeien snel en hebben veel eiwitten en vitaminen nodig. Daarna gaan we over
op Opfokvoer no. 2 totdat de kippen aan de leg gaan, en dat is als ze 4 of 5 maanden oud zijn.
Daarna geven we de dieren volledig legvoer.
Voor dieren die bijzondere eisen stellen bij de opfok, is Startvoer in de handel gebracht met
hogere waarden aan eiwitten en aminozuren. Dit rijker voer voor de eerste 4 weken geeft een
snelle groei en bevedering.
Bij voer hebben we de keus tussen korrel en meel. De jongste kuikens krijgen dus meel of
kruimel, wat gemakkelijk voor ze op te nemen is, maar bij oudere dieren verdient het
voorkeur om korrel te gebruiken.
Bij meel wordt er meer door de dieren gemorst, omdat ze altijd proberen de grootste stukjes
eruit te pikken, en er meel buiten de voerbak gaat vallen.
In een vochtige omgeving geeft dit verzuring en darmziekten.
Tot voor enkele jaren werden synthetische medicijnen tegen bepaalde ziekten, zoals
coccidiose door het voer gemengd. Dit is nu verboden. Wel mogen er natuurlijke of
homeopathische middelen in worden gedaan.

Er zijn enkele voerfabrikanten die hier mee bezig
zijn, bijvoorbeeld Teurlings . Dit zijn middelen
die in het voer zitten of door het drinkwater
kunnen worden gedaan. Laat u hierover
informeren of lees in de fokkersbladen.

Er zijn fokkers die een druppeltje chloor in het
drinkwater doen om coccidiose tegen te gaan.
Anderen zeggen, dat het ook zou helpen tegen
wormen. Met chloor heeft men wel minder
aanslag van algen en bacterieleven in het water.
Maar gloor is een vergift en bederft de smaak, waardoor de dieren minder drinken.
Synthetische middelen hebben ook bijwerkingen. Wij geven tegenwoordig de voorkeur aan
natuurlijke middelen in het voer of drinkwater.
Elke dag vers en fris water geven. Na enkele weken kunnen de kuikens muur, andere
onkruiden, fijn gesneden gras, en jonge brandnetel goed verdragen. Het gaat hierbij vooral om
de vele vitaminen, eiwitten, enzymen en mineralen.
Kort gras is hiervoor prima, of een grasplag in de ren gooien. Ze hebben dan wat te doen en
dit voorkomt het verenpikken. Oudere kippen zijn gek op etensresten, maar wel voorzichtig
zijn met gekookte resten, want daarin zitten vaak zout en kruiden.
Ze worden dan te vet en geven minder eieren en de leverfunctie gaat achteruit. Bovendien
vermindert de weerstand tegen ziekten. Vooral de eileider en de lever gaan dan vervetten.
Resten van bladgroenten zijn prima.

Na 3 of 4 weken kan de lamp overdag wel uit. Na 5 of 6 weken moet de lamp helemaal weg,
maar dat is ook afhankelijk van de buitentemperatuur.
Veel groen, bijvoorbeeld uit de tuin, is goed voor de groei van de diertjes en later voor de
smaak van de eitjes. Daarom geven wij alle dieren in de avond geen gemengd graan, maar wat
fazanten- of sierhoender graan.
Dit is een heel rijk samengesteld mengsel van granen, oliehoudende zaden en onkruidzaden.
Het is wel duur, maar ze eten het graag, en door de ruime sortering een voedsel met rijke
bestanddelen en dit versnelt de groei en later de smaak van het eitje, en de kwaliteit van het
broedei.
Kuikens in geen geval zogenaamd piekenzaad geven. Dit is gemalen gemengd graan, met
scherpe kantjes en dit kan darmbeschadiging geven. De voederhandelaar wil het u altijd
verkopen. Niet doen.
Fazantengraan heeft allerlei soorten
ronde zaadjes. Dit voeren wij al vanaf
twee weken ouderdom.Eerst een klein
beetje door het kruimelvoer heen en
later in het strooisel of in de ren.
En als u fazantengraan koopt, kan dit
best met 25 kg. tegelijk, als u het maar
bewaart in een droge afgesloten( tegen
muizen en vocht) trommel of emmer.
Het korrelvoer kan niet zo lang
bewaard worden want 3 maanden na

aflevering van de fabriek worden de vitaminen niet meer gegarandeerd en dan gaat de
kwaliteit achteruit
( meelmijt).
Na verloop van tijd is het verstandig eens per 3 maanden een wormkuurtje te geven tegen
haarwormen, spoelwormen, longwormen, lintwormen en gaapwormen (dierenspeciaalzaak).
Bij dieren met wormen is de mest dun en waterig en het gezicht bleek.
Bij gezonde dieren is de mest meestal vrij rond en hard. Van de 7 of 8 maal per dag
ontlasting, is er éénmaal een dunne vaak bruinachtige ontlastingvorm.
Niet schrikken, dit is heel gewoon, want deze komt regelrecht uit de dunne darm.Bij ziekte
niet naar een dierenarts gaan. Het dier wel isoleren.
Er zijn maar enkele dierenartsen die verstand van kippen hebben. Dus alleen naar de
dierenarts voor medicijnen.
Het consult is te duur tegenover de waarde van de kip. Het verdient aanbeveling 2 maal per
jaar wat poederkalk (dolokal) door de ren te strooien, bijvoorbeeld in de avond en bij droog
weer.
Kalk geeft ontsmetting van ziektekiemen en de bodem wordt er meer basisch van, ruller of
losser, dus minder zuurvorming en weinig stank. Bovendien verteert de organische stof en
gaat niet stinken. Kalk strooien is beter dan spitten, want dan komt later de oude zure grond
weer boven.
Het beste is een laagje kalk in te harken, want dan vermengt het zich met de grond. Dit in
verband met de ontsmettende werking.
Weinig fokkers doen dit, maar hygiëne voor
alles.
In de zomer de dieren regelmatig behandelen
tegen luis en ander ongedierte met birdspray of
duivenspray. Een puf onder de anus en onder
de vleugels( luis en neten).
Men kan ook in het donker langs de
zitstokken gaan, en dan wat puffen van
onderen en over de rug geven. Dan behoeft
men ze niet allemaal te pakken. Wel na enkele dagen herhalen, want dan kunnen de neten
uitgekomen zijn.
Bij ziekte of verkoudheden, de dieren zijn dan vaak snotterig, hebben tranige ogen en maken
gekke geluiden, bij de dierenarts een antibioticumkuur halen. Elke dag vers water geven en
nieuwe medicijn, want het middel ondergaat in de zon vaak kleur- en smaakverandering.
Meestal knappen ze na enkele dagen op, zoniet dan nog een wormkuur er achteraan en helpt
dit ook niet, dan helaas opruimen.
Bij verenpikken, een veel voorkomend euvel, behandelen met antipik of iets dergelijks,
verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak. Beter is een biologisch middel te kopen met
voedingssupplementen tegen verenpikken.
(Teurlings).
Tracht van uw dieren geen kleine mensjes te maken, want zij kennen alleen gevoelens van
honger en dorst. Als ze u zien, komen ze op u afrennen, niet met aanhankelijke gevoelens,
maar in de hoop een lekker hapje te krijgen. Bij vragen altijd even een ervaren fokker bellen
en na korte tijd ben je zelf een specialist.
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