
Høner og haner fra 20 uker til topproduksjon. 
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Fordel kraftfôr etter hvor hanene spiser (høne- eller hane fôrlinje). Åpning fra rennekant 

til topprør i grillen bør ikke overstige 54 mm. Se på økning av snittvekter minst en gang 

i uka.  

Kraftfôrmengde 120 til 130 gram ved 5-10% verping. Nå toppfôring ved 70 til 80(100) % 

verping. Bruk små, men hyppige fôr økninger (2% verping- 1 gram fôr). Toppfôring ifølge 

Ross manualen er 165 g (norsk norm er 163-166g) ved 86,2% verping.  

Hvis hønene bruker mer enn 3 timer på å spise opp kraftfôret ved 28 uker har du høy 

nok fôrmengde. Hvis hønene på samme tidspunkt spiser opp kraftfôret på under en halv 

time, må du vurdere om du fôrer nok.  

Hønene er utvokst ved 31 uker (3500g). Etter det skal tilvekst være 15 gram pr uke. 

Hanene er utvokst ved 30 uker(3800-4200g). Tilvekst etter det skal være 30 gram pr uke. 

Hane fôrlinje må være rett og riktig høyde i forhold til høgde på hanene. Hønene skal 

ikke nå opp i haneforing. Fordel hanefôret jevnt i alle fôr koppene slik at du er sikker på 

at alle hanene får i seg det kraftforet de skal ha. 

Pass på å styre hane- og hønevekt slik at de blir kjønnsmodne samtidig. Ut fra vekt og 

CV bestemmes lys- og fôrprogram. Se på vingefjører, her kan en se om høna har hatt 

riktig vektutvikling hele veien. Vurder også kam og kinnleppe. 

Utsett lysopptrapping ved ujevn flokk. Flokken er ujevn hvis CV overstiger 10%. 

Gjennomsnittsvekt på hønene bør være over 2300 gram før en starter lysprogram. Det 

bør være minimalt med høner under 2100gram. Umodne unghøner vil bygge 

kroppsmasse. Dette gir dobbelplomme ved verpestart (På grunn av overfôring) 

Overvektige høner gir også dobbelplomme. Modne høner vil utvikle seksualitet og 

korrekt eggevekt. 

 

 


