Innsett av høner i rugeeggproduksjon.
Få oversikt på høneflokken som mottas. Det er bedre å få hønene på 17 uker enn å få de på 19
uker. Når du får dem på 17-18 uker, har du tid til å få nok fettreserver på alle hønene i forkant av
lysopptrapping. Får du hønene på 19 uker, har du for liten tid på deg.
Du må veie 200 høner for å få en god snittvekt som du kan sortere ut fra. Dette gjøres på følgende
måte: Bruk gjennomsnittsvekt pluss/minus 20% av idealvekt. Eksempel: Hønevekt 2000 gram x
20% + -= nedrevektgrense 1600 gram og øvre vektgrense 2400 gram. Du kan da sette inn høner
som har en vekt på 1600 gram til 2400 gram.
Hvis du har lite høner å velge mellom, kan du tøye vektgrensa med 100 gram i begge ender.
Skadde høner tas ut med en gang. I tillegg til vekt skal du vurdere bein og beinstilling, beinlengde,
beintykkelse og hønas utseende; kam, nebb, øyne og fjørdrakt.
Når du får vognene med dyr, kjør vognene inntil rista jevnt fordelt gjennom hele huset. Heng opp
en manuell vekt slik at du kan kontrollere vekt hele tiden. Sorter ut skadde høner, høner med
dårlige bein, undervektige/overvektige høner og uklipte haner.
De hønene du setter inn, settes ved en drikkenippelrekke. Følg med på fôr- og vannopptak de trefire første dagene etter innsett. Om nødvendig, flytt dyr mot vann-nipler og øk trykket på
vannrekkene. Ha vannrekkene lavt slik at dyra kan se vanndråpen på niplene. Det er viktig at
ingen dyr taper i vannopptak. Dersom det er mange tapere i starten, må lysopptrapping utsettes.

Sett hønene mot drikkerekkene slik at de
finner vannet raskt.

Bildet til venstre viser ei høne som ikke har kraftfôr og vann i kroa, høna til
høyre har kraftfôr og vann i kroa. Grafen til venstre viser to høneflokker og
CV-utvikling ved ujevn(rød) og jevn(blå) tilgang på kraftfôr og vann. Legg
merke til CV-utvikling etter 21 uker.
Alle hønene skal ha tilgang til kraftfôr samtidig. Derfor er det viktig med jevn
fordeling. Gi hønene kraftfôr så raskt som mulig etter at du er ferdig med
innsett. Hønene skal ha 50% mer kraftfôr dagen etter innsett i rugeegg hus.
Noen produsenter har strødd hel havre i strøet i nærheten av
hønefôringsrennene før foring de første 14 dager, og erfarer at dette har gitt
roligere dyr under fôring. De erfarer også at hønene bruker hele huset når de
får tilgang til hel hvete/havre i starten av innsette. Utfôring av kraftfôret må
skje i mørket slik at ingen høner kan spise før det er jevnt fordelt i renna. Når
kraftfôret er jevnt fordelt, settes lyset på. På denne måten får alle dyra mat
samtidig. Kjenn på kroa til 50 høner i forskjellige deler av huset 30 min. etter
innsett. Gjenta dette etter 24 timer. Da skal alle 50 høner ha kraftfôr og vann
i kroa. Ved mangelfull krofylling må du sette inn tiltak, som å sette hønene
mot drikkeniplene. Sjekk vanntrykk og vannmengde.

Kilde bilder og tabeller Aviagen. Forfattet av BGS Mars 2017

