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Kuikenkruim 1

Opfokken kuikens van 0 tot circa 6 weken

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit
Ruw vet
Het is een opfokmeel, maar dan in kruimelvorm. Dit houdt in dat een geperste korrel verkruimeld wordt.
Ruwe celstof
Om een vitale kip te krijgen moet er eerst een opfokvoer verstrekt worden. Men dient de dieren niet te
Ruw as
beperken in de voeropname om o.a. een goed ontwikkeld skelet te verkrijgen. SPORTFOKKERS: onze
Calcium
Kuikenkruim 1 bevat een speciale toevoeging om een mooie kleur poten te verkrijgen.
Fosfor
Natrium
Netto inhoud: Zakgoed 25 kg of 10 kg
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E

Kuikenkruim 1 is een volledig diervoeder voor het opfokken van kuikens tot circa 6 weken.

Tips en aandachtspunten
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Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit
Ruw vet
kuikens van 6 tot 15 weken. In deze fase kan men beperkt gaan voeren, afhankelijk van het
Ruwe celstof
gewicht van de hen.
Ruw as
Calcium
Netto inhoud: Zakgoed 25 kg
Fosfor
Natrium
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E

Kuikenkruim 2 Dit volledige voeder is speciaal ontwikkeld voor het opfokken van

Apart bakje
Kippengrit bestaat uit kalksteen en vermalen oesterschelpen. Doe het grit en de maagkiezel in een apart bakje. Strooi het liever
niet op de grond. Zo voorkom je dat het grit en de kiezel vies wordt. Ververs minstens een keer per maand het grit, ook als er nog
grit in zit. Je kip is heel kritisch en weigert gritsteentjes te eten als deze niet naar zijn zin zijn. Kippengrit en maagkiezel eet je kip
naar behoefte voor de vorming van het ei.
Voerbak
Koop een stevige voerbak die niet omvalt. Zet de voerbak hoger neer of hang hem op. Anders gaan ze er middenin staan en
krabben of poepen er in. Neem een voerbak die groot genoeg is voor alle kippen. Reken per kip 15 centimeter. Dus voor tien
kippen heb je een voerbak van 1,5 meter nodig. Dat mag ook een ronde bak zijn, die neemt minder ruimte in beslag. Heb je veel
kippen? Zet dan meerdere voerbakken neer.

Kuikenkruim 2
Opfokken kuikens van 6 tot 18 weken

Kippengrit en kiezel
Een kip heeft net als andere vogels twee magen, een kliermaag en een spiermaag. De zaden die opgegeten worden, komen
in de kliermaag en worden week. Daarna komt het voer in de spiermaag. In de spiermaag worden de zaden fijngemalen zodat
de voedingsstoffen in de darmen opgenomen worden. Dat fijnmalen gaat met hulp van kleine steentjes die permanent in de
spiermaag zitten. Geef je kip daarom maagkiezel. Kippengrit bevat alle mineralen en kalk die je kip nodig heeft. Kalk is nodig voor
de eierschaalvorming, een goed beendergestel en een goede gezondheid.

Water
Voor de drinkbak geldt hetzelfde. Koop een zware, stevige drinkbak. Een goede drinkbak bestaat uit een schotel met in het midden een waterreservoir. Plaats de drinkbak op een verhoging zodat er geen stof of zand in komt. Zorg dat de bak groot genoeg
is en er per kip een halve liter water in zit. Voor tien kippen heb je een drinkbak van 5 liter nodig. Een dag geen water, is twee
dagen geen eieren.
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Eieren leggen
Kippen leggen eieren in alle maten en kleuren. Geef je kip goed voer en houd het nest schoon, dan krijg je mooie, gezonde
eieren. Hoe ouder de kip, hoe groter het ei.
Soorten eieren
Kleuren: Kippen leggen verschillende kleuren eieren. Aan de oorlellen van de kip zie je vaak welke kleur eieren ze legt. Dat zijn
niet de lelletjes onder aan haar snavel, maar aan de zijkant van haar kop. Een oorlel is wit of rood. Kippen met witte oorlellen
leggen meestal witte eieren en kippen met rode oorlellen meestal bruine. De apart gekleurde eieren, zoals blauwe, groene of
donkerbruine worden meestal gelegd door hennen met rode lellen.
Een mooie dooier
De kleur van de eidooier wordt bepaald door het voer. Geef je de kippen veel voer dat veel kleurstof bevat, zoals gras en maïs,
dan wordt de kleur van de dooier donkergeel tot oranje.
Grit voor een stevige schaal
Het grit dat de kip eet zorgt voor genoeg kalk om een goede schaal te vormen. Krijgt je kip te weinig kalk binnen, dan legt ze een
ei met een slap velletje als schaal: een windei.

Legmeel

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit
Ruw vet
en mineralen zodat u er niets anders bij hoeft te voeren. Met dit luxe voeder zult u zeer goede
Ruwe celstof
resultaten bereiken.
Ruw as
Calcium
Fosfor
Netto inhoud: Zakgoed 25 kg of 10 kg
Natrium
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E

Volledig diervoeder voor legkippen

Legmeel is speciaal samengesteld met veel granen en bevat alle noodzakelijke vitaminen

De grootte van het ei
Het eerste ei van een jonge kip is vaak heel klein. Oude leghennen leggen de grootste eieren. De kip legt in het eerste levensjaar
de meeste eieren. Daarna daalt de eiproductie met 20 procent per jaar. Wel worden de eieren iets groter. Gemiddeld legt een
kip in haar leven 320 eieren. De grootte van de kip zelf zegt eigenlijk niets, al zal een krielkip geen enorme eieren leggen. Een
gemiddeld ei weegt 60 gram.
15,50%
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Geen haan nodig
Een hen heeft geen haan nodig om eieren te leggen, maar zonder haan is het ei niet bevrucht. Er kan met deze eieren dus geen
nestje gefokt worden. Nadat het ei uit de eierstok in de eileider is gesprongen, duurt het 25 tot 26 uur voordat ze het legt. In deze
tijd wordt het eiwit, de schaalvliezen en de kalkschaal gevormd. De hennen zonderen zich af van de andere kippen en gaan op
het legnest zitten. Nadat het ei gelegd is, heeft ze binnen 2 uur de volgende eisprong. Een hen legt dus niet elke dag een ei, er zit
zo’n 28 uur tussen.
Schoon nest, lekker ei
Maak een aantrekkelijk legnest, zo voorkom je dat de kip de eieren door het hele nachthok legt. Maak in het legnest alvast een
begin van een fijn nestje met stro, haksel of vlasstrooisel. Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat het werkt, maar sommige
kippenhouders stimuleren de hennen met stenen namaakeieren in het nest. Ook al lijken alle nesten in een hok misschien hetzelfde, toch hebben veel hennen een uitgesproken voorkeur voor een nest en daarin worden dan ook de meeste eieren gelegd.
Houd het legnest schoon. Als de eieren vies worden omdat ze bijvoorbeeld in ontlasting liggen, komen de bacteriën uit de mest in
het ei terecht. Dat komt door de poreuze schaal van het ei. Het ei laat lucht door als er een kuikentje in zit. Was de eieren niet, je
haalt het beschermlaagje van het ei weg waardoor bacteriën nog makkelijker naar binnen kunnen.

Voeradvies

Legkorrels

( 3 of 4 mm )

Volledig diervoeder voor legkippen

Legkorrels Dit volledige voeder is speciaal ontwikkeld voor legkippen. Legkorrels

worden gevoerd daar waar vermorsing en verspilling van het meel een probleem is. (Zie
verder omschrijving legmeel).
Netto inhoud: Zakgoed 25 kg of 10 kg

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruw as
Calcium
Fosfor
Natrium
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E

15,00%
3,70%
2,90%
13,00%
3,90%
0,50%
0,10%
8500 IE
2500 IE
15 IE

Voeding voor je kippen
0-6 weken Kuikenkruim 1 | 7 - 18 weken Kuikenkruim 2 | hierna Legmeel of Legkorrels
Houd je kip gezond met goede voeding. Geef hem onbeperkt de beschikking over een volledig kippenvoer. (Dit is voor een grote legkip ±130 gram per dag.) Zorg elke dag voor onbeperkt vers water.
Gezonde voeding
Koop volledige voeding, dat bevat alle benodigde voedingsstoffen die je kip nodig heeft.
Het is te koop als korrel, meel en granenmix.
Kippen legkorrels
Onze kippen legkorrel is een samengeperste korrel. Elke korrel bevat dezelfde voedingsstoffen, waardoor
je kip gegarandeerd alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt. Het voorkomt selectief eten, kippen eten
eerst alle lekkere dingen op. Het voordeel van een korrel is dat de kip minder voer verspilt. Als de korrel
uit de voerbak valt blijft die herkenbaar en wordt alsnog opgegeten.
Kippen legmeel
Ons kippen legmeel heeft een goede voedingswaarde en houdt je kip bezig. Je kip is veel langer bezig
om een behoorlijke portie voedsel op te nemen. Koop een goede voerbak die verspilling van het meelvoer
beperkt.
Gemengd granenmix
Is een gemengd voer, dat allerlei granen bevat. De gemengde structuur van het voer stimuleert het
natuurlijke scharrelgedrag. Dit voer eet je kip selectief, hij eet eerst de lekkerste granen op. Let dus goed
op dat je kippen iedere dag de voerbak helemaal leeg eten, zodat ze alle voedingsstoffen binnenkrijgen.
Geef geen extra granen als aanvulling.
Kuikenvoer
Voor kuikens is er speciaal voer te koop. Als de kuikens uit het ei kruipen, hebben ze de hele dooierzak
via de navel opgenomen in hun lichaam. De eerste 24 tot 36 uur hebben ze daarom geen voer nodig.
Als de kuikens onder de hen geboren zijn, die nu kloek heet, zorgt ze zelf voor de kuikens. Zijn ze in
de broedmachine geboren, dan moet je de kuikens zelf leren eten en drinken. Stop af en toe de snavel
van een kuiken in een bakje met een klein laagje water of in een schaaltje met voer. Is er eenmaal een
kuiken die begrijpt wat hij moet doen, dan leert hij dat kunstje als het ware aan de anderen en volgt de
rest vanzelf. Geef ze de eerste 6 weken kuikenkruim 1. Zorg ervoor dat de kloek niet bij het kuikenvoer
komt, want ze eet alles op. Na zo’n achttien weken geef je de kuikens gewoon kippenvoer, waarvan ze
langzaam steeds meer gaan eten. Kuikens die eieren leggen, hoeven geen opgroeivoer meer. Geef ze
volledig kippenvoer.

4 mm

3 mm

Scharrel-legmeel
Volledig diervoeder voor legkippen

3

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit
Scharrel-legmeel is een volledig voeder voor legkippen. Deze samenstelling is geschikt voor
Ruw vet
legkippen die beschikken over bewegingsruimte (de zgn. scharrelkippen).
Ruwe celstof
Ruw as
Netto inhoud: Zakgoed 25 kg
Calcium
Fosfor
Natrium
Vitamine A
Vitamine D3
Vitamine E

15,00%
3,00%
3,30%
12,20%
3,70%
0,50%
0,10%
7650 IE
2250 IE
14 IE

Watervogelonderhoudkorrel
Voor alle watervogels (ganzen, zwanen en eendensoorten)

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit
watervogels, dus zowel voor de kleinere sierwatervogels als voor eenden, ganzen en zwanen. Het
Ruw vet
Ruwe celstof
voer is bedoeld voor de opfokperiode tot aan de eventuele legperiode. Te voeren vanaf 8 a 12 weken
Ruw as
leeftijd (afhankelijk van de diersoort) en/of als onderhoudsvoer. Vanaf de geboorte tot 8 weken kan
Calcium
Kuikenkruim 1 gevoerd worden. Voor dieren aan de leg is deze korrel ook te gebruiken, maar dan
Fosfor
moet wel extra grit worden verstrekt. Wanneer een goede productie
vereist is kan men ook
Natrium
voor Legkorrels kiezen.
Vitamine A
Vitamine D3
Netto inhoud: Zakgoed 25 kg
Vitamine E

Watervogelonderhoudkorrel is een volledig voer dat geschikt is voor alle

14,00%
2,70%
6,00%
5,90%
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Graan met gebroken mais
Aanvullend diervoeder voor pluimvee
Productgroepen: Tarwe, Maïs 30%, Gerst, Milo, Zonnepitten, Erwten
Netto inhoud: Zakgoed 25 kg

Analytische bestanddelen:
Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruw as
Calcium
Fosfor
Natrium

10,13%
2,45%
2,90%
1,48%
0,04%
0,30%
0,09%

Waarom kippen houden ?
Veel mensen houden van kippen, ook kinderen zijn dol op ze.
’s Ochtends je eigen verse eitjes rapen, de gezelligheid van
scharrelende, tokkende kipjes rond het huis, erg leuk om naar te
kijken.
Het zijn actieve en nuttige dieren, ze zijn dol op bijna al het
groenafval uit de keuken.

Huisvesting van je kippen
Kippen hebben een hok en ren nodig.
Bescherm ze tegen vocht en tocht.
De grootte van het hok hangt af van het ras en het aantal kippen.
Ze houden van zon en schaduw.
Kippenhok
Een kippenhok bestaat uit een buitenren en een nachthok. De buitenren is van boven
open of met gaas overspannen. Het voordeel van een dichte buitenren is dat er geen
andere vogels in het hok komen en dat de kippen er niet uitvliegen.
Maak het nachthok absoluut tochtvrij. Er mogen geen kieren of naden in de wanden
zitten. Zorg dat je het nachthok goed af kan sluiten.
Zo vang je de kippen makkelijker en krijgen roofdieren geen kans.
Bouw het kippenhok zelf of koop een kant-en-klaar hok, zie hiervoor:
www.dierenhandelhoogendoorn.nl of www.duurzamekippenhokken.nl

Kippen raken snel vertrouwd en herkennen hun verzorger binnen een paar dagen.
Een weekendje weg? Geen enkel probleem, kippen kunnen best
een dagje alleen zijn.
Ze zijn erg nieuwsgierig en vinden het leuk om bij je in
de buurt te zijn.
* wij kunnen u adviseren welke kippen je moet kopen en weten dikwijls wel een fokker voor je.

