Pasningsvejledning

Daggamle ænder og gæs

Vi tilbyder:

Startfoder, korn, vitaminer, varmelamper, varmepærer, drikke- og foderautomater
Åbningstider:
Mandag kl. 10.00 – 12.00
Onsdag kl. 13.00 – 17.00
Fredag kl. 14.00 – 16.30
Lørdag kl. 09.00 – 12.00
Tingstedvej 38, 4350 Ugerløse. Tel. 59 17 92 92 www.bangs.dk bangs@bangs.dk

Plads og varme
Du behøver ikke at have de flotte stalde eller store forhold for at holde ænder.
De kræver blot et skur eller lignende, hvor der er tørt, lyst, ventileret og ingen
træk.
Du skal have adgang til strøm i de første uger, du har dine ænder.
Ænder og gæs er mest pasningskrævet i de første 3-4 uger. I denne periode er
det især vigtigt, at ænderne kan søge over, hvor underlaget er tørt, og derfor
kan det være nødvendigt, at strø med enten halm eller spåner et par gange om
dagen i den første tid.
I starten, når du har ænderne som helt små, kræver de ikke meget plads. De må
ikke have for meget plads, at bevæge sig rundt på, da det er afgørende i den
første tid, at de kan finde tilbage til varmelampen.
Beregn ca. 2-3 m2 i den første uge til 15-20 ænder / 10-15 gæslinger. Herefter
øger du pladsen, efterhånden som dine ænder / gæs vokser og bliver mere
pladskrævende.
Ænder og gæslinger har behov for varme i de første leveuger. Vi anbefaler, at
ænder og gæs har adgang til varmelampe i de første 3-4 uger af deres levetid.
Har du en varmelampe med 250W pære, kan du under denne varmekilde holde
ca. 20 gæslinger eller 40 ællinger. Hold øje med varmelampen, og hvordan dine
ællinger eller gæslinger trives under den. Det er vigtigt, at de har adgang til den
rette mængde varme – hverken for meget eller for lidt. Klumper de sig under
varmelampen, er det typisk et tegn på, at det er for koldt. Ligger dine ællinger
sig udenfor varmelampen, er det typisk et tegn på, at det er for varmt. Det er
vigtigt, at der er plads under varmelampen, sådan at ællingerne kan ligge i
lyskeglen, uden at de klumper sig sammen.
Er det mildt i vejret eller ligefrem sommervejr, kan du lukke dine ællinger på
friland når de er omkring 3 uger gamle. Dog er det vigtigt, at du holder øje med
vejret. De er endnu for unge til, at de kan tåle for meget regnvejr – og de finder
ikke selv ud af, at opsøge tørvejr. Når ællingerne er omkring 5-6 uger og de har
fået fjerdragt, kan de tåle regnvejret, og de er nu mindre pasningskrævet. Det er
også her, at de vil nyde, at have adgang til vand – evt. et nedgravet
badekar – fyld det dog ikke mere op end ca. 15-25 cm.

Foder og slagtning
Det er vigtigt, at dine ællinger og gæslinger
har adgang til vand og foder ad libitum.
Med en vandautomat, hvor de har mulighed for at få
næbet under vand, undgår du – sammenlignet med en balje, risikoen for at de
hopper op, bliver våde, kolde og evt. drukner, da de har svært ved at komme op
igen.
Vi anbefaler, at du giver dine ænder og gæs rent startfoder i de første
4-5 leveuger. Herefter kan du begynde at supplere startfoderet med korn. Når du
bruger halvt startfoder og halvt korn, fortsætter du med dette
blandingsforhold indtil de skal slagtes.
Hvornår skal jeg slagte mine ænder og gæs?
Slagtealderen er afhængig af hvilke ænder og gæs du har. Danske landænder og
mulardænder er typisk slagteklar omkring 14 ugers alderen. Moskusænder og
gæs er typisk slagteklar omkring 20 ugers alderen.
Nyhed - Slagtning hos Bangs
I 2016 forventer vi at være klar med vores eget mobile fjerkræsslagteri, hvor vi
tilbyder slagtning af kyllinger, ænder og gæs.
Booking til slagt foregår på telefon 59179292. Ring og hør nærmere.

Hos Bangs tilbyder vi...
Kyllinger

Hønsehuse

Rugeæg

Vi har et stort udvalg af kyllinger. Så har
du en drøm om at opfostre dine egne
kyllinger, starter drømmen her

Drømmen om høns i haven indfries hos
Bangs. Vi har mange forskellige
hønsehuse og startpakker.

Nyhed 2016: Nu har vi også rugeæg af
bl.a. Tværstribet Plymorock,
Wyandotter, Farvorolle og Maran.

Se mere på
bangs.dk/kyllinger

Se mere på
bangs.dk/hønsehus

Se mere på
bangs.dk/rugeæg

Ænder & Gæs

Butik

Vareture

Fra forår til sensommer har vi salg af
daggamle ænder og gæs. Vi har bl.a.
danske landænder og moskusænder.

I vores butik har vi alt hvad du har brug
for til dine fjerkræ. Stort sortiment af
foder og udstyr.

Mød os på vores vareture. Vi kører med
høns, ænder og gæs, foder og udstyr.

Se mere på
bangs.dk/ællinger-til-salg

Se mere på
bangs.dk/foder

Find datoer for vareture på
bangs.dk/levering

ØKO Landkyllinger

Økologiske Juleænder

Mobilt slagteri

Smag en ægte landkylling, som
smager af kylling. Så handler du
samme sted som Elmely Kro.

I november og december måned har vi
salg af vores egne opfostret økologiske
juleænder fra friland.

Nyhed 2016: Til maj forventer vi at
være klar med vores nyeste skud på
stammen: Bangs Mobile Slagteri

Se mere på
bangs.dk/landkyllinger

Se mere på
bangs.dk/juleand

Se mere på
bangs.dk/slagteri

