Pasningsvejledning

Daggamle kyllinger

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

Varme og vitaminer
Varme
Det er meget vigtigt, at kyllingerne får nok varme, mens de er små.
Dette kan blandt andet gøres med en varmelampe. Under lampen skal der være
en temperatur på 35-36 grader.
Derudover er det vigtigt, at der er rigeligt med strøelse og lunt og godt for
kyllingerne.
Luften hos kyllingerne skal være stillestående i den første tid, altså ingen træk.
Efter 6 dage trappes varmen langsomt ned, og efter ca. 5-6 uger kan de klare
sig med en rumtemperatur på 20-22 grader.
Anbring i starten en afskærmning ca. 30 cm fra lampen, men husk at foder og
vand skal være inden for afskærmningen.

Vitaminer
Det er en god idé at give dine kyllinger vitaminer, så kyllingerne har, hvad
de behøver i den første tid, hvor de vokser meget hurtigt.
Vi anbefaler brug af Houvasan vitaminer, som er flydende, og tilsættes
vandet. Du skal bruge 1 ml. pr. 20 kyllinger 2 gange ugentlig.

Foder og slagtning
Slagtekyllinger
Det anbefaler at begynde med startfoder de
første 4-5 uger og derefter supplere med korn, indtil der bruges 50 %
startfoder og 50 % korn. Herefter fortsættes indtil kyllingerne skal slagtes.
Æglægningskyllinger
Vi anbefaler at begynde med startfoder de første 8-9 uger og derefter
supplere med korn, indtil der bruges 50 % startfoder og 50 % korn.
Herefter fortsættes indtil æglægningen begynder omkring 20 ugers
alderen. Når æglægning er startet fodres med æglægningsfoder med et
højt proteinindhold (19-25%)
Fodring
De første dage fodres der hele døgnet, men efter ca. 6 dage skal der ikke
fodres om natten.
Foder og vand anbringes hver for sig, så kyllingerne tvinges til at bevæge
sig.
Slagtning
Hos Bangs tilbyder vi i 2016 slagtning af kyllinger, ænder og gæs med
vores mobile slagteri.
Booking til slagt foregår på telefon 59 17 92 92. Ring og hør nærmere.

Hos Bangs tilbyder vi...
Høns

Hønsehuse

Rugeæg

Vi har et stort sortiment af 18 ugers
æglægende høns, bl.a. Isa Warren,
skovhøns, sussex og grünlegere.

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/høns-til-salg

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

