
Subject: Re: twee extra kippen voor het Elzenhof
From: Geert Gommers <geert@velt.nu>
Date: 02/08/18 10:11
To: Rik Fobelets <rik.fobelets@vgc.be>
CC: Amélia Luiza Ribeiro <aribeiro@ipecollectif.be>

Dag Rik,

Je kan hennen van verschillende rassen samen houden, dat is geen probleem. Enkele tips om het inbrengen van nieuwe kippen bij de Titi en Roussette
vlot te laten verlopen:

* Twee nieuwe hennen inbrengen kan voor de nodige schermutselingen zorgen. De nieuwelingen moet immers hun plek vinden binnen de gevestigde
hiërarchie. Hoe fel de dieren op elkaar reageren is ras- en karaktergebonden. Je kan ze bv. eerst wel in elkaars zicht zetten, apart eten en drinken geven,
zonder dat ze bij elkaar kunnen. Op het nieuw stukje ren bv. dat je een aantal dagen afgescheiden houdt van de bestaande plek van Titi en Roussette.
Na een paar dagen zijn ze de nieuwkomers al wat gewend en kan je ze los laten bij elkaar.

* De nieuwelingen bij Titi en Roussette plaatsen, doe je het best ’s avonds wanneer ze op hok gaan. In het donker zijn de kippen rustig en zullen ze
nieuwkomers gemakkelijker aanvaarden. Kippen herkennen hun toomgenoten aan hun geur. Na een tijdje vermengen hun geuren zich met elkaar. Tegen
zonsopgang zijn de dieren meestal geïntegreerd.

* Wanneer je problemen verwacht met slechte karakters of dominante hennen kan je de kippen ’s avonds misleiden door ze allemaal dezelfde geur te
geven. Benevel de dieren met wat water vermengd met een scheutje azijn of etherische olie, bijvoorbeeld van lavendel. Bij het gebruik van etherische
olie gebruik je 1 tot max. 3 druppels op 5 tot 10 liter water.

Blijf de eerste dagen wel een beetje waakzaam, zodat je snel kan ingrijpen bij plotse overdreven agressie van of tegen de nieuwkomers. Kleine
schermutselingen zijn haast onvermijdelijk; de sociale rangorde wordt overhoop gehaald en moet zich herstellen. Twee nieuwkomers binnenbrengen, is
altijd beter dan een enkele kip.

Fijn om te lezen dat de kippen een aantrekkingspool in jullie tuin zijn .

Groetjes, en nog veel kippenplezier,

Geert

--
Geert Gommers
Coördinator dienst kennis (tuin)
geert@velt.be
(+32) 03 287 80 95

Velt vzw, Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem - www.velt.nu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 6/07/2018 om 17:03 schreef Rik Fobelets:

Geert, vraagje, de kippen blijven een succes, en je weet naast is nog een stukje grond dat wat braak is , we zouden dat deel  laten worden van de kippenren. Maar 
vraag, is het mogelijk nog twee andere kippen er bij te zetten, maar wel een ander ras?

Mvg
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