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Van onze Jeugdredactie. Kippen

Het begint met het kopen van eieren, van de uitgezochte soort kippen. die eieren doe je dan in de
broedmachine.
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Op internet hebben we alles opgezocht over het soort kippen en ook over het uitbroeden van de eieren. Op de
foto hierboven is het schema te zien hoe lang het duurt. Op dag 19 moeten de eieren op het uitkom net. De
dagen hier voor moeten de eieren gekeerd worden, dit gebeurt bij ons automatisch op een keermechaniek. Het
is belangrijk om de temperatuur en de luchtvochtigheid zo constant mogelijk op peil te houden, tot dag 19 dan
gaat de luchtvochtigheid omhoog.

Met een camera kunnen we mooi in de broedmachine kijken zonder hem open te maken.
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Zo kunnen we mooi zien hoe het eerste kuiken uit het ei komt.
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Van de 12 eieren zijn er 7 uitgekomen, tussen de eerste en de laatste zit 24 uur verschil.
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Nadat de kuikens opgedroogd zijn in de broedkast, kunnen zij lekker onder de warmtelamp.

Bakje met knikkers staat hier om te leren drinken, zonder dat ze hierin kunnen verdrinken. Een tip van de
buurman.
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De bak moet ook wel eens schoongemaakt worden, en dan moeten de kippen maar even los in de kamer.
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Ondertussen moet er gewerkt worden aan een kippenhok.
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Laat de klep maar open staan, kan het lekker drogen.

Dan na 4 weken binnen zitten kunnen de kippen eindelijk naar buiten.
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Hier gaan de kippen het nieuwe hok in.
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De trap naar het nacht verblijf.
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Nu lopen ze er zo bij, en we verwachten binnen twee weken de eerste eieren te kunnen vinden.
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Dat was ons kippen verhaal. Een hele belevenis!

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:
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