Výroba krmítka pro slepice zabere pár minut. Použít lze
trubky nebo dřevo

Chov slepic je sice užitečná věc, ale stojí hodně práce. Slepicím musíte vybavit kurník a pořídit
jim dostatečný výběh. Jednou z důležitých věcí je…

Chystáte se na chov slepic a zařizujete jim obydlí a výběh? Důležitou výbavou je krmítko
pro slepice. Slepice nepatří zrovna mezi nejčistotnější zvířata a ráda lezou do krmítka, kde
jídlo nejen znečišťují, ale také jej rozhazují všude kolem. Volba správného krmítka vám
ušetří mnoho nervů i práce. Víme, jak vyrobit krmítko pro slepice snadno a rychle.

Výroba krmítka pro slepice: ze dřeva i plastu
Chov slepic je sice užitečná věc, ale stojí hodně práce. Slepicím musíte vybavit kurník a pořídit jim
dostatečný výběh. Jednou z důležitých věcí je krmítko. Můžete si jej koupit, ale dost ušetříte, kdy si
jej sami vyrobíte. Pokud jste alespoň trochu zruční, krmítko máte za chvíli hotové.
Co k tomu budete potřebovat? Záleží na tom, co máte po ruce anebo jakému materiálu dáváte
přednost. Krmítko může být z plastu i ze dřeva. Přinášíme proto 2 tipy na výrobu krmítek.

Jak vyrobit krmítko pro slepice ze dřeva
Skvělou volbou jsou uzavíratelná nášlapná krmítka ze dřeva. Výhod je několik:
Ušetří peníze za rozházené krmení
Díky zásobníku můžete na několik dní pustit krmení z hlavy
Jiní opeřenci nebo hlodavci se ke krmení nedostanou

Jak vyrobit krmítko pro slepice:
Ze dřevěných desek sbijeme dostatečně velký zásobník, který opatříme 2 dřevěnými závěsy na
pantech. Pro 10 slepic stačí zásobník o velikosti cca 5 litrů.
Poté k zásobníku připevníme dřevěnou destičku na nášlap – když na ni slepice stoupne, víko
zásobníku se otevře a část suchého krmiva se přesype ke slepicím do korýtka, ke kterému mají
volný přístup.

Chov slepic - jak naučit slepice s nášlapným krmítkem
Ze začátku se možná budou slepice bát nového krmítka. První dva dny nechte krmítko otevřené,
aby zjistily, že v něm mají zob. Poté nechte krmítko pootevřené – slepice uvidí zrní, ale budou si
muset stoupnout na nášlapnou plochu a krmítko pořádně otevřít. Tak se slepice pomalu naučí
zacházet s novým krmítkem.

Jak vyrobit krmítko pro slepice z PVC trubky
Oblíbenou variantou u chovatelů slepic je krmítko z trubky. Co budete potřebovat?
2 PVC trubky o délce 60 cm a 40 cm
Koleno pro spojení

Výroba krmítka pro slepice: postup
Na trubce o délce 60 cm si nakreslíme kulaté otvory o průměru 7 cm a otvory vyřízneme
Na jeden konec trubky nasadíme víčko
Na druhý konec trubky nasadíme koleno a spojíme s trubkou o velikosti 40 cm
Krmení vložíme do svislé trubky a nasadíme víčko, aby se dovnitř nedostal odpad

Jak chovat slepice: co patří do krmítka
Slepice nejsou příliš vybíravé, ale i přes to musí dostávat kvalitní stravu. Slepice mají krátké trávicí
ústrojí, tudíž rychleji vstřebávají veškerou podávanou potravu. Preferují rostlinnou stravu.
Strava musí být vyvážená a zdravá.
Ideální je směs obilovin, jako jsou kukuřice, pšenice a sója. Pokud mají slepice volný výběh,
zpestří si stravu o zelenou trávu, žížaly nebo broučky. Díky tomu zajistíte pestrou stravu, kterou
slepice potřebují. Odvděčí se vám pak bohatou snáškou.

Přečtěte si dále v našem článku: Co dělat, když slepice nenesou?

