
  Hvordan velge ut rett haner. 

             Kilde: Aviagen, Forfattet av BGS. April 2017 

 
Bein og bein lengder Brystmuskel Testikkelstørrelser. 

 

 

Hane som er i bruk Hane som ikke er i bruk. I praksis 

Rød rundt kloakkåpning, lite eller ingen fjørdrakt 

på mage, rød rundt haseledd, rød nedover bein, 

rød rundt øynene, er hissig og galer ofte. Det skal 

være en sammenhengende gale lyd i huset. Dette 

er et godt tegn på at flokken er i god drift. 

Haner som ikke er i bruk har tett fjørdrakt på mage, 

er bleke og har mye fjør rundt kloakkåpningen. De 

er bleike rundt øynene, har bleik kam, er rolige og 

løper unna deg. Det kommer lite lyd fra disse 

hanene. Veldig stor muskel. 

 

 

Man må bruke alle disse styringsparameterne 

sammen med vekt og vektutvikling for å velge 

ut de hanene som ikke er i drift. Ha alltid i 

bakhodet at hvis brystmuskelen slankes fører 

det til reduksjon av parrings aktivitet og sperm 

produksjon. Hvis en slanker brystmuskelen, må 

en øke energiinntaket til hanene ved å øke 

kraftfôrmengden. Tommelfingerregel: Når 

hanene passerer 35 uker, gi 5 gram ekstra 2-3 

dager i uka. Hvis ikke hanevekt stiger mer enn 

ønskelig, la hanene få 5 gram kraftfôrøkning. 

Fortsett slik til slakt. 

Tabell over viser hvordan hanemuskel skal være på 

de forskjellige alderstrinn. Det en må ha med seg 

gjennom hele innsette, er at hvis en slanker 

brystmuskelen, slanker en også testikkelen. Her er 

det en sammenheng. Hvis hanen ikke får nok energi 

gjennom kraftfôr tar han det fra musklene. 

 

0-6 gram fungerer ikke 

6-10 gram fungerer dårlig 

10-15 gram fungerer greit 

15-20 gram fungerer bra 

20-30 gram fungerer kjempebra 

Oppgitt vekt er pr testikkel 
Testikkelen vokser ikke vesentlig før 

lysopptrapping starter. På dette stadiet er de 

0,5-5 gram. Det tar 4 uker før testikkelen er 

produktiv nok til å befrukte egget. Høna kan 

lagre spermiene i opptil 15 dager. 

  

Beinlengde skal 

være 10-12 cm som 

vist på bildet til 

venstre. Alle klør 

skal være rette og 

fine. Tråputene skal 

være glatte og ikke 

ha sår eller skader. 

Hanene skal være 

langstrakte og fine, 

uten pukkel på 

ryggen. 

 


