Pasningsvejledning

Høns i haven

Vi tilbyder:

Hønsehuse, hønsefoder, spåner, halm, redekasser, 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

Kom godt fra start...
Du har netop hentet dine nye høns til haven. Hønsene er typisk imellem 16-18
uger, og er klar til at starte deres liv i hønsegården. Afhængig af hvilke høns du
har med hjem, vil æglægning typisk starte når hønsene er 20-26 uger gamle.
Når du kommer hjem med dine høns, lukker du dem ind i hønsehuset, så de kan
vende sig til sine nye omgivelser. Du kan evt. åbne hønselemmen - når hønsene
er klar, vil de søge ud i hønsegården.
Har du høns i forvejen, er det en god idé, at lukke de gamle høns i hønsegården.
Luk for adgangen til hønsehuset, og luk de nye høns ind i hønsehuset.
Sengetid
I starten - typisk de første par aftner, skal du sætte dine nye høns på pind. Har
du høns i forvejen, vil du opleve, at de i starten foretrækker at sidde opdelt. Kan
du blande de nye blandt de gamle, er det en fordel.
Fodring
Det er vigtigt, at høns får en proteinrig foder i starten, for at komme godt igang
med æglægningen. Forkæl derfor ikke dine høns med grønt indefra, korn og
majs, før dine høns er kommet godt i gang, med at lægge æg. Proteindelen i
fodret danner basis for en god æglægning, og for den bedste start. Alt grønt,
majs og korn er meget stivelsesholdigt, og kan ved forkert fodring, give dine
høns proteinmangel, hvilket er direkte målbart på æglægningen. Når dine høns
er kommet i gang med æglægningen, og æggene er stabile i størrelsen, kan du
begynde at forkæle dine høns med grønt fra husholdningen eller majs, korn og
hønseguf.
Høns spiser ca. 140 g. foder pr. dag. Når æglægningen er i gang, kan du supplere æglægningsfodret med korn eller majs i blandingsforholdet 1 del korn/
majs til 3 dele æglægningsfoder.
Det er vigtigt, at dine høns har adgang til skaller. Høns har behov for kalk til
æggeskallen. De spiser typisk 2-3 g. pr. dag pr. høne. Dem stiller du i en skål for
sig - de spiser det de har behov for.

Trivsel
Proteinmangel
Det første tegn på proteinmangel, er at æggene bliver
mindre i størrelsen. Herefter vi de gå ned i æglægning, og
er det rigtig grælt, ophører æglægningen. Så et godt råd: Hold øje med dine æg.
Ændre størrelsen sig på æggene, skal du i en periode tage ‘det lækre’ fra dem,
og igen kun fodre med æglægningsfoder og skaller, indtil æglægningen vender
tilbage.
Foder og vand
Det er en god idé, at have foder og vand tilgængeligt udendørs. Udendørs fodring
kræver dog, at du har et overdækket område i hønsegården. Foder kan dog også
sagtens tilbydes i hønsehuset. Det er altid en god idé, at have foder- og vandautomaten hængende i højde med hønens ryg, da det giver mindre spild fra
automaterne. En høne drikker ca. 200 ml. vand pr. dag.
Rengøring af hønsehuset
Det kræver ikke meget tid i hverdagen, at passe sine høns. Dog er det vigtigt for
deres trivsel, at hønsehuset holdes rent. Et rent hønsehus er også medvirkende
til at mindske risikoen for utøj på den lange bane.
Hvor længe lægger en høne æg?
En høne kan producere x-antal æg. Typisk lægger æglægningshøns æg i en periode på 1½-2 år, og så må man ikke forvente så meget mere af dem. Dog er det
meget afhængig af fodringsforhold, og nogen vil opleve, at deres høns strækker
deres æglægning over en længere periode.
Høns om vinteren
Det er ikke noget problem, at holde høns om vinteren. Høns kan klarer ned til 20
graders frost - dog er det vigtigt, at der ikke er træk i hønsehuset, og at de har
adgang til tøet vand, idet, at det er mængen af vand, som er afgørende for, hvor
meget en høne kan spise. Og først spiser de for at holde varmen - dernæst for at
opretholde æglægningen. Ønsker du at opretholdæglægningen igennem vinteren,
vil det typisk være nødvendigt med kunstigt lys i hønsehuset. Høns stimuleres af
lys, og lyset giver dem samtidig mulighed for, at finde føde igennem en længere
tidsperiode i døgnet. Høns skal have 12-14 timers lys i døgnet - dette styres nemmest med en timer.

Hos Bangs tilbyder vi...
Kyllinger

Hønsehuse

Ænder & Gæs

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.

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

Se mere på
bangs.dk/kyllinger

Se mere på
bangs.dk/hoensehus

Se mere på
bangs.dk/aellinger-til-salg

Butik

Vareture

Landkylling & Juleænder

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.

Salg af egne opfostret landkyllinger
og juleænder. Nyhed 2017: Også ØKO

Se mere på
bangs.dk/foder

Find datoer for vareture på
bangs.dk/levering

Se mere på
bangs.dk/juleand

Vi håber, at du med disse råd føler dig godt klædt på som hønseejer.
Du kan finde mere information om hønsehold på vores hjemmeside www.bangs.
dk.
Like os evt. på Facebook - og få jævnligt relevant råd og vejledning om hønsehold i forhold til årstiden.
Har du spørgsmål undervejs, er du naturligvis altid meget velkommen til at ringe
eller skrive til os.

