Sortering av høner 3,5-4 uker i oppalet.
Sortering gjøres for å få flest mulig høner med samme vekt i bingene. Hønene settes
inn i 2 binger (4050 høner i hver binge). Da har vi en tom binge ledig i midten av huset,
som vi kan bruke til å sortere ut små høner fra begge sider.
Sortering skjer fra 3,5 -4 uker. Du veier 200 høner og finner middelvekt på hønene. Så
flytter du hønene som har ei vekt som er minst 10% lavere enn snittet inn i
sorteringsbingen. Dette gjøres fra 3,5-4 uker og frem til du har 2500-2650 høner i hver
binge. Antall høner kommer an på dødeligheten frem til sortering. Denne jobben bør
gjøres i løpet av ei uke. Du må ha med deg ei manuell vekt for å ha kontroll på at du
flytter riktige høner inn i sorteringsbingen.
Hønene som du får i den midtre bingen, må du dra en ny vektgraf på. Sørg for at disse
har samme vekt som hønene i de to andre bingene, senest på 8 uker.
Du må løfte og veie alle høner som du flytter, ikke benytt plukkfangst.
CV på hønene i alle binger skal være på 8 % eller lavere etter sortering.
Videre sortering mellom bingene etter størrelse kan utføres frem til 8 ukers alder.
Etter 8 uker kan du ikke flytte hønene mellom bingene, grunnet fare for misvekst
mellom bein- og seneutvikling. Dette kan igjen føre til seneruptur i
rugeeggproduksjon.
Innsetts binge 1, alle bingene er like store.

Spinn feeder

Hva sier CV og jevnhet oss?
Variasjons-koeffisient (CV) er en matematisk måte å uttrykke jevnheten i
flokken på. CV=Standardavvik i prosent (forskjellen på den letteste og tyngste)
/(Gjennomsnittsvekt∗100).
Jevnhet er annen metode. Her finner en ut hvor mange dyr som ligger pluss
minus 10% av gjennomsnittsvekt. (Antall dyr ±10 % av snittvekt) / (F−verdi
∗100).
Matematikken bak å beregne standardavvik eksakt er litt komplisert, men
enhver større kalkulator eller PC gjør jobben for oss. Veiing av dyr skal skje 46 timer etter fôring ifølge Rossmanualen.
En stor andel av skjelettutviklingen skjer i løpet av de 3 første ukene av
kyllingens liv. 90% av skjelettet er ferdig utviklet ved 12 uker på høner og 15
uker på haner. Beinlengden er en god indikator på skjelettutvikling.
Skjelett- og beinlengde vokser i relasjon med hverandre, likeså vokser indre
organer i relasjon til hverandre. Derfor er det viktig at alle dyra blir drifta riktig
for god utvikling.

Sorterings binge 3, småhøner sorteres hit 3,5-4,5 uker gamle.

Spinn feeder

Innsetts binge 2, alle bingene er like store.

Spinn feeder
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