Snotverdikkie, hebben de kippen weer het snot (verkoudheidje bij kippen)?
Vaak wordt het snot veroorzaakt door een luchtweginfectie. Ga naar de dierenarts en je krijgt vast
en zeker een antibiotica kuurtje mee. Maar moet je dat wel willen? Antibiotica bij kippen kan leiden
tot resistentie en een bijkomend nadeel is ook dat je de eieren een aantal weken niet mag
consumeren. En voor de mensen die zelfvoorzienend zijn is het vlees is ongeschikt voor consumptie
de eerste 6 maanden.
Ervaring deskundige Melanie heeft een recept ontwikkeld dat op natuurlijke basis is. Hierdoor
bouwen kippen geen resistentie op, en is ook nog eens gezonder dan medicatie.
Wat ook van belang is zijn de onderstaande punten:
➢
➢
➢
➢

Frisse lucht (geen tocht of regen)
Maak minimaal twee keer per dag de ogen open
Verwijder minimaal twee keer per dag het slijm uit de bek en neus
Hang de waterbakken en voerbakken op borsthoogte. Kippen bukken niet graag wanneer ze
ziek zijn.
➢ Geef kippen geweekte kippenkorrels, droogvoer kan irriteren aan de keel.
➢ Gepureerde mensenvoeding met een gekookt ei lusten ze ook graag (geen zout toevoegen)
Ingrediënten:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 eetlepel groene thee
1 theelepel kurkumapoeder
1 theelepel gemberpoeder
½ theelepel knoflookpoeder
1 theelepel cayennepeper
1 eetlepel rauwe (imker) honing (belangrijk geen gepasteuriseerde honing)

Hier het recept:
Meng de thee door één liter water (maximaal 80 graden)
Laat het langzaam afkoelen.
Wanneer de thee lauw is geworden voeg je de kurkuma, gember, knoflook en cayenne er doorheen
Laat het afkoelen tot het koud is (kippen kunnen slecht tegen warm water en voer)
Doe in een aparte beker 100ML warm water en voeg hier 1 eetlepel honing aan toe (niet warmer dan
45 graden, anders verliest honing zijn werking)
Meng de thee met kruiden samen met honing
Geef dit nu drie dagen als enige drinkwater. Denk je dat de kippen te weinig drinken, leng de thee
dan aan met water om het minder sterk te maken. De meeste kippen vinden het erg lekker.
Thee mag buiten de koelkast worden bewaard
Deze thee mag ook gegeven worden ter preventie af en toe.

BELANGRIJK!!!!
➢ Kurkuma mag je niet geven bij bloedarmoede door bv bloedluis of kippen waarvan je een
hart probleem vermoedt. Bij bloedarmoede ook geen knoflook geven
➢ Niet voor kuikens onder de vier weken
➢ Niet gelijktijdig met antibiotica
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