SÅ HÄR TAR DU HAND OM DINa KYCKLINGar
bur

När ni kommer hem så montera ihop buren om ni har en sådan med, annars sätt upp staketet så att
kycklingarna vet vart de bor någonstans. Sått in en bolåda i buren.
Efter någon dag kan ni släppa ut kycklingarna löst på gården när ni är hemma och de stannar oftast
på gården. Ta för vana att stänga in dem om ni ska iväg.
Täck halva buren med en plastsäck med en trasmatta över (eller annat som håller tätt) så att det blir
skugga och regnskydd. Ungarna är känsliga för regn eftersom dom inte har fått några kloka fjädrar
ännu så regnar det mycket kan man täcka hela buren så att de inte blir blöta.
Skulle det vara så att de fryser mycket och är blöta får ni ta in dem i en kartong och låta dem värma
sej inomhus.
Glöm inte att stänga in kycklingarna på kvällen när solen börjar gå ner för katter, hundar och rävar
tycker mycket om kycklingar. De kan bo i en låda på natten om ni har ett uthus som går att stänga
till. När de blir äldre och det är varmt om natten kan man ha dem ute.

FODER

Ni har fått med säd till kycklingarna som skall räcka till att börja med. Ni kan köpa mer av mig eller
kornkross vid Granngården, eller någon kvarn.
Kycklingarna skall ha fri tillgång på kornkross och man kan också erbjuda matrester som frukt och
brödkanter. Prova er fram vad de gillar.
Nytt vatten vill de ha varje dag och ett bra tips är att lägg en sten i botten på vattenskålen så att de
inte välter ut den och för att de enkelt skall ta sej upp om dom trillar i.
Ha det nu så trevligt med dina kycklingar i sommar.
Jag finns alltid dygnet runt på min mobiltelefon 073-184 09 22.

Kickan

