
Alder Høner
Uke (dag) Gram fôr gram Norsk gram Tilv.pr.uke 1) CV

18uke (126) 86-88 2070 2140 2170 130 2) Riktig kroppsvekt

19uke (133) 90 2200 2270 2305 135 3) Bekkebein plass

20uke (140) 98 2340 2402 2445 140 4)  Fett på bekkenbein

21uke (147) 106 2495 2532 2585 140 5) Stå refleks

22uke (154) 115 2655 2672 2742 157
23uker (161) 127 2810 2834 2904 162 ALDER Bekkenbein åpning Bekkenbein åpning 
24uker (168) 141 2955 2991 3061 157 18-20 1,50 finger 1,5-2,5 cm
25uker (175) 157 3093 3123 3193 132 20-21,5 2-2,5 fingre 3,8-4,2 cm

26uker (182) 167 3223 3253 3323 130 22-26 3-4,0 fingre 5,0-6,0 cm

27uker (189) 169 3333 3363 3433 110
28uker (196) 169-170 3428 3458 3528 95
29uker (203) 169-173 3478 3508 3578 50

Spise plass skal være 15 cm pr høne og 18 cm pr hane.

 Ross sin anbefaling oktober 2019: Ved 5 % verping 130-135 gram

Verpe % kraftfor gram Verpe % kraftfor gram Verpe % kraftfor gram
5 135 40 148 65 165 2% verpeøkning, gi 1 gram økt mengde kraftfôr dette er minimum.
20 138 50 153 70 169-170 Overgang til kraftfor 2 bør ikke skje før hønene har toppet i produksjon.
30 143 60 159

 Fra 5% verping gi 1-3 gram kraftfor minimum økning pr dag.

 Fra 45%-50% produksjon øk kraftformengde med 2-3 gram pr dag.

 Hønevekt utvikling må følge den treden den har ved innsett . 

 En tommelfingerregel er at hvis du tar verp % pluss alder og du får over 120 er dette kjempebra en produksjon. Dette gjelder fra dyra har toppet i produksjon til slakt.

 Aviagen forsøk viser at du kan ta av opptil  8-10 gram kraftfor fra toppforing og til 60 uker.

 Gå over på 2er når eggevekt passerer 60 gram (32 uker)

 Gå over på 3er når eggevekt passerer 65 gram (45 uker)

 Steg 3: Nedtrapping etter at flokken har toppet. Uke 28-35.                                                                   Nå kan du gå over til 2-er kraftfor, hvis kraftfor leverandør er enig.

 Styr etter eggevekt utvikling de tre siste dagene. Du må være sikker flokken har toppet i produksjon.

 Hvis eggevekt stiger mindre enn 0,1 gram pr dag de 3 siste dagene stå i ro på kraftfor mengde.

 Hvis eggevekt stiger mer enn 0,1 g på de 3 siste dagene ta av 0,5 gram, pr høne hver 5-6 dag.

  Foropptrapping høner fra 18 uker og fram til 5% verping uke 23 - 24. Nortura 26.01.2021.BGS.

Vekt høner Ross Vekt høner Ross (140-klubben)

 Steg 1: Fra 18 uker(126 dager) til 5 % verping 23-24 uker.                                                                     Kraftfor mengde ved 5% produksjon 130- 135 gram.

 Ved 5% verping 130-135 gram.                          Toppforing 65-70 % produksjon 166-170 gram pr høne   

Lyopptrapping starter tidligst 22 uker (dag 154)  og seinest 23 uker (dag 161)

 Er hønene 100-300 gram for tunge må de være det fram til de har toppet i produksjon. Må ikke slanke høne i denne perioden.

Når du har alle måla over på plass kan du starte lysopptrapping. 

Hvis de ikke har likt innhold i kroa må du gjøre tiltak med kraftfor tildeling. Gjelder også hanene.

NB! dette er bare en anbefaling ikke fasit

 Kraftfor opptrapping i dette steget er helst 1-2 gram pr dag fra 18 uker til 5% verping. 

Kjenn på kroa til alle høner og haner du veier. De skal ha likt innhols av vann og kraftfor.

Hvis hønene er 100 gr for tunge på 20 uker skal de være 100 gr for tunge på 30 uker.
 Etter 80% verping gi 6% julebord en gang i uka  hvis ikke eggevekt øker som plan

NB! Viktig at du får hønene til å fordele seg jevnt utover i huset slik at du ikke får Trengsel i foringlinjene. Hvis dyra klatrer på hverandre under foring oppstår det skader på hønene.

NB! For å starte lysstimulering må de 5 måla under være på plass. 

Bekken bein åpning høner

Under 8 %

89-90% av hønene plass til to fingre(3,8-4,2)

2400-2800 gram

Hvis hønene klater på hverandre må du gjøre tiltak med en gang, se etter at kraftfor er jevnt fordelt i alle forlinjene og at høner og haner er godt fordelt i huset dag og natt. Søk råd hvis nødvendig

 Etter 80% verping: Hvis eggevekt ikke øker som den skal start å gi julebord til hønene 6% hver 4-5 dag. Intil eggevekt øker som den skal.

89-90% av hønene bekkenbein er avrundet og ikke spisst

30-40% av hønene stå og dirrer når du beveger deg i huset

 Steg 2: Fra 5 % verping 24-25uker  70 % produksjon                                                                    Toppforing 169-170 gram . Bruk 1-er kraftfor til flokken har toppet.


