
Van kuiken tot kip

Scholenproject



Ouders uitkiezen

 Selecteren van ouder dieren
– Zorgen dat ouders geen erfelijke gebreken 
– Gezonde dieren selecteren
– Zorgen dat dieren elkaar aanvullen 

 Eieren rapen 
– Na 1 week na samenstellen 
– Eieren bij ongeveer 12 ºC bewaren
– Eieren elke dag keren 



Broeden

 Broedmachine
– Voordelen:

 Elk moment starten met broeden
 Kan veel meer eieren uitbroeden dan onder de kip
 Kan de eieren goed in de gaten houden

 Broedse kip
– Voordelen:

 Is veel leuker
 De kip past op de eieren en later op de kuikens
 De kip doet al het werk



De kuikens zijn uit het ei en nu???

 Warmte (warmte lamp of moeder kloek)

 Water
– In ondiepe waterbak

 Voer (pas na 1 of 2 dagen)
– Ondiepe voerbak



Voer

 Eerste zes weken kuikenmeel 

 6-12 weken kuikenkorrel

 Vanaf 12 weken jonge hennen of jonge hanen korrel

 Na 5 – 6 maanden legkorrel 



De eerste 6 weken

 Kuikens kunnen nog niet zonder warmte
– Moeten bij de moeder blijven of
– Moeten onder warmtelamp en/of warmteplaat blijven 

 Kuikens krijgen steeds meer veren 



6 – 12 weken

 Kuikens kunnen onder warmtelamp weg

 Kuikens mogen naar buiten 

 Kuikens moeten geringd worden rond 6 – 8 weken

 Verschil zichtbaar tussen haantjes en hennetjes 



12 weken en verder

 Haantjes en hennetjes scheiden

 Haantjes zijn met zekerheid te herkennen door 
sierveren

 Dieren voor shows selecteren 



Selecteren van jonge dieren

 Let op uitsluit fouten zoals: 
– Kam
– Verkeerde pootstand
– Krom borstbeen



Vragen?????
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