VEJLEDNING TIL UDSÆTNING AF AGERHØNS FAMILIER
– med daggamle kyllinger

Her ser du kyllingerne sammen med
forældreparret.

Her ser du kyllingerne sammen med
forældreparret.

Her er volieren gjort klar til familie udsætning.

Du har nu modtaget en kasse med 1 par agerhøns
og 20 daggamle kyllinger.
Inden udsætningen er det vigtigt, at buret er gjort
klar.
1.

Volieren skal være overdækket i forhold til vejr og
vind. Dæk med plastik over den åbne ende, – og
siderne hvis vejret er ustabilt med regn og blæst.
Plastiken kan fjernes efter nogle dage.

2.

Buret skal placeres på lav vegetation / nyslået græs.

3.

Den overdækkede ende af buret skal altid vende
mod vest i forhold til vind og regn.

4.

Foder anbringes så tæt ved den bagerste låge som
muligt, gerne i en lille foderautomat.

5.

Vandbeholder og vandflaske skal monteres. Husk at
vandflasken skal op og stå på den lille tap
i vandskålen ellers kan vandet ikke komme ud.

6.

7.

Foderrøret med spiralen monteres og rørret fyldes
med ca. 1 kg blandet korn og startfoder. Brug ikke
mere ad gangen i starten, da det da det ellers godt
kan stoppe til – det er kun for at kyllingerne skal lære
at spise fra spiralen senere.
Nu er du klar til at lukke dine fugle ind i volieren.
Kun Parhønsene. Lad derefter fuglene få ro, i mindst
6 til 8 dage.

8.

Du skal tilse dem mindst hver fjerde dag og vandflasken skiftes.

9.

Ca. 6 til 8 dage efter, sætter du de 20 daggamle
kyllinger ind til de gamle fugle.

10. Sørg for at det fin malet foder som du har fået medfra os, er placeret på en bakke, så de små kyllinger
nemt kan nå det.
11. Nu tilser du dem mindst hver anden dag med foder
og frisk vand.
12. Inden udslusningen begynder, anbringer du et et
foderrør eller en fodertønde uden for volieren, så
du kan fodre de udslusede fugle her. Det skal være
med start foder de første 2 uger derefter kan der
iblandes ca. en 1/3 hvede i nogle uger, hvorefter de
går over til ren hvede. En blanding af hvede, raps og
knust majs er også super godt.
13. Udslusningen kan begynde efter ca. 4-5 uger. – eller
efter din fornemmelse. Først kyllinger og til sidst de
gamle.
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