Sortering av haner i oppalet
fram til 6 uker og ved 15 uker.
Sortering av haner 15 uker

Sortering av haner fram til 6 uker.

Ved 15 uker er skjelettet på hanene ferdig utvikla. Det er derfor veldig viktig at sortering ikke
gjøres før 15 uker. Bestem snittvekt ved veiing av 50 haner. Pluss/minus 20% av snittvekt er OK.
Det er ikke alltid slik at en hane er god fordi han har korrekt vekt. Derfor skal hele dyret vurderes
før en velger det videre inn i produksjonen.

Ta ut alle små og puslete haner, samt haner med dårlige bein og/eller skjeve
tær.

Først måles beinlengde fra bak haseledd og fram til klipte tå. Beinlengde skal minimum være 1012cm. Deretter kontrolleres det at tær og tråputer ser fine ut. Sjekk at klipte tær har grodd fint.

Ta også ut alle haner med korte bein og stort bryst der brystmuskelen dekker
hele brystbeinet. Dette er som regel høner som er feil sortert inn som
daggamle. Det er som regel 20-50 stk i hvert kull. Disse hønene forstyrrer
vektutvikling og dermed kraftfôrmengde til hanene.

Kontroller muskel som dekker brystbeinet. Overvektige haner tas ut. Tunge haner som ikke har
overvokst brystbein, vurderes å settes inn på grunn av godt skjelett. Tynne, undervektige haner
med dårlig skjelett tas ut. Undervektige haner med veldig god kvalitet på skjelett vurderes å
settes inn.
Til slutt vurderes hele hanen i forhold til utseende. Hanene skal være høyreiste/langstrakte og ha
passe stor kam i forhold til alder. Du bør sitte igjen med 8,5-9,5% haner når du er ferdig.
Haner og høner skal alltid avlives ved bedøving og nakketrekk. Sjekk at du kjenner kun hud når
du klemmer halsen mellom to fingre i området hvor virvelsøylen og blodkar har vært.
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Ved 6 uker skal alle små haner med korte bein tas ut.

Det er ingen direkte sammenheng i utvikling av testikler mellom 6 ukers
alder og til lysstimulering ved 21 uker.
Beina på hanene er 90% utvokste ved 15 uker og skal da være 10-12 cm.

Det er viktig at hanene ikke får for stor muskel. Haner med stor muskel blir
framtunge og faller av høna før han får spermen på rett plass. Haner med
krokete tær og dårlige bein klarer heller ikke å legge spermen på rett plass,
og må derfor tas ut i oppalet.

Som du ser av første blide skal hane være
langstrakt med lange bein se ut som en sjiraff.
Lengden på bein skal være 12 cm ved 12 uker.
Bilde til venstre viser hvordan du praktisk kan
måle beinlengde. Bruk en tommestokk og mål
lengden på pekefingeren din og så bruker du den
til å måle beinlengde når du sorterer.
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