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Vlees
Verbetering bladvertering (nov/dec)
Opeten schadelijke insecten.
Opeten muizen
Bemesting
25 ha. Gras => Relatief goedkoop voer
Cirkel
Demeter / dier element
Maakt de opleiding ( Warmonderhof) breder
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1e jaar:
2e jaar:
3e jaar:
4e jaar:
5e jaar
6e jaar
7e jaar



8e jaar



Uitval vlees kippen, haantjes niet.
6 weken langer dan normaal, haantjes 8 weken
Buiten geen krachtvoer, actie radius groot
Gewicht tussen de 1,2 en de 2 kg

















Veel genoten
Lucratief ?
Veel uitval
Slachtproblemen / transport
Vogelgriep!!
Appels
Aardbeien
Technisch voor elkaar

















Orchard eggs
6 jaar
Op Bramletye fruitfarm
Biologisch Dynamisch
Nu 4000 Lohmann Browns






50 kalkoenen
300 kalkoenen
500 kalkoenen
2000 kalkoenen ( studenten)
1500 kalkoenen
160 mestkippen ( studenten)
80 mestkippen (studenten)
80 dubbeldoel ( studenten)
Start Amsterdam

Geen eigenvermogen, wonen in een caravan.
Lage start investering ( 1 euro per kip)
16 ha BD boomgaard
Elke week hok verplaatsen
1500 kippen
Hoog hek met schrikdraad. Vos vrij !!
Zomer, winter, sneeuw, storm, regen: kippen
lopen van zonsopgang tot zonsondergang altijd
buiten.
Pionieren. Heel veel leergeld maar ook heel veel
verwondering.
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4000 kippen, 50 % eigen opfok
Altijd buiten
Deze winter 16 ha schoon op gegeten
120 gram, 50 % graan ( 13% eiwit) 50 % voer
met 16 % eiwit,
Nul problemen ( elke 6 weken wormen)
Altijd 52 weken cyclus gehad, 92% leg
Nu ook 2 jaars cyclus, nog twee weken, nog
60% leg, zeer grote eieren

Overbemesting : Schurft, stip, kanker, luizen
Gezelligheidsdieren
Bloei 1000 dode bomen??
Zitten in de bomen
Rekening houden met alle werkzaamheden
Uitbreken
Vos/Roofvogel
Muizen / insecten??
Brandnetel, distel, weegbree en zuring eten ze
niet.
Het onbekende ??

Iets meer kippen: max 400 per ha
Bedrijfseigen ras
Buurman gekocht, schuur en huis bouwen
Nieuwe inpakruimte
Eigen opfok op nieuw land
Is er meer te halen uit de boomgaard?












500 tot 2500 kippen.
Altijd buiten, verplaatsbaar met de hand, een
“bushokje” met stokken als nachtplek.
Rondom water en schrikdraad.
Slapen gescheiden van leggen en eten.
Gemengde vegetatie als grasstrook en
ondergroei .
Jaar rond bijvoeren alleen naar eigenbehoefte .
Ideeën Joel Salatin
Andere ideeën zijn van harte welkom !!!
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