5. Voeding
Uw dieren hebben voer en water nodig.

Voer
Het voeren van uw kippen is niet ingewikkeld.
Kippen houden niet van plotselinge veranderingen en dit geldt
ook voor het voer.
Vraag daarom de fokker bij wie u de dieren kocht welk voer
wordt gebruikt en blijf dit voer nog een tijdje gebruiken.
Later van voer veranderen kan altijd, als het maar geleidelijk
gebeurt.
Het voer voor kippen kan gekocht worden in de vorm van meel
of korrel. Kippen eten beide vormen goed. Een korrel is
gemakkelijk te voeren en de dieren nemen de korrel ook goed
op en niet onbelangrijk, zij vermorsen ook weinig voer.
Met meelvoer zijn de dieren veel langer bezig om dezelfde hoeveelheid binnen te krijgen en dat is
gunstig om eventueel verveling tegen te gaan. De kans is groot dat er van meel wel meer wordt
vermorst dan van korrelvoer.
Voor de verzorger is het voeren van korrel verreweg de gemakkelijkste voermethode.

Voerbak met beugel, geschikt voor krielkippen. Er zijn ook grotere maten te koop
Kippen waarmee gefokt gaat worden hebben niet voldoende aan volledig onderhouds- of legvoeder,
dat meestal wordt gebruikt. Voor de fokperiode wordt een foktoomvoeder aanbevolen, ook weer
verkrijgbaar in korrel- of meelvorm.
Dit voer is speciaal aangepast om de dieren in een optimale fokconditie te krijgen en te houden.
Het resultaat is dan ook een goede conditie, goed bevruchtende hanen en kwaliteitseieren als een
goede basis om gezonde jonge dieren te krijgen.
Let er op dat het voer vers is en de houdbaarheidsdatum niet verstreken is tegen de tijd dat het voer
bijna op is. Elke dierenspeciaalzaak of voederleverancier kan deze kippenvoeders leveren.
Elke fabrikant heeft een eigen voederprogramma, maar feitelijk is er geen groot verschil tussen de
merken.
Kippen zijn ook dol op groenvoer, zoals gras, andijvie, boerenkool, witlof, vogelmuur en wortels.
Keukenafval is minder geschikt omdat er vaak te veel zout en/of kruiden in voorkomen.
Tip: hang als het kan het groenvoer in het hok zodat de dieren er net bij kunnen komen. Zij zijn langer
bezig om het groenvoer te pakken te krijgen en zijn meer in beweging. Dit voorkomt ook verveling bij
de dieren.

Als extra mag naast dit volledige voer dagelijks een kleine hoeveelheid gemengde granen bijgevoerd
worden. Kippen zijn er gek op en leren dat zij dit graan krijgen en worden er ook tammer van.
Te veel granen geeft snel vervetting van de dieren. De legkracht neemt af en vette hanen bevruchten
minder goed.
Bedenk dat sommige rassen krielkippen zo klein zijn dat u moet vragen naar de fijnste korrels (d.i. de
kleinste diameter) en het fijnste graan (het zogenaamde gebroken graan).

Water
Kippen drinken veel water.
Zorg er dus voor dat er altijd schoon vers drinkwater in de hokken staat, ook bij vorstig weer en in een
hete zomer.
De keuze aan drinkbakken is groot.
Goede dierenspeciaalzaken hebben een ruime keuze.
U kunt ook bij de fokker waar u de dieren koopt kijken welke drinkbakken worden gebruikt.
Belangrijk is dat de drinkbakken niet vervuild of verstopt raken door strooisel dat in de waterbakken
terecht komt.
Plaats daarom de staande drinkbakken op een verhoging of gebruik hangende drinkbakken of –
flessen, eventueel met een drinknippel. Het gebruik van een drinknippel is geen probleem, kippen zijn
zeer nieuwsgierige dieren en leren snel hoe ze de nippel moeten gebruiken.

Drinkbak die geschikt is voor
krielkippen.
Er zijn grotere maten voor grote
kippen

Kleine drinkbak voor jonge
kuikens.

Extra
Een bakje met maagkiezel gemengd met wat grit (of een apart bakje met grit) mag nooit ontbreken.
Kippen hebben geen tanden en vermalen met de maagkiezel het voedsel in hun maag. Zonder
maagkiezel wordt het voedsel minder goed verteerd en dat is nadelig voor de dieren.
Er is ook fijne maagkiezel te koop die geschikt is voor kleine kuikens.
Grit bevat veel kalk en leggende hennen hebben veel kalk nodig voor de vorming van een stevige
eierschaal. Een bakje met grit mag bij leggende hennen nooit ontbreken. Grit mag het hele jaar door
beschikbaar zijn. De dieren weten zelf precies hoeveel kalk zij moeten opnemen.
Deze bakjes moeten ook op een verhoging staan of op enige hoogte aan de wand van het hok worden
geschroefd. De dieren moeten er wel goed bij kunnen komen zonder beschadiging van de halsveren.
Uw dierenspeciaalzaak heeft maagkiezel en grit in verschillende soorten en maten.

