Drift av hanene fra 30 uker til slakt.
Hanene vi har i dag er mere stedbundne når det gjelder parring. Derfor må
man ta ut haner jevnt fordelt gjennom hele huset. For å unngå stress og bråk
i flokken er det også viktig å ikke ta ut for mange haner om gangen.
En gammel regel for å øke kraftfôr til hanene har vært å plukke ut en hane
hver virkedag i uka, ikke lørdag og søndag, uten å redusere kraftfôrmengde.
Med de aktive hanene vi har i dag, ser ikke dette ut til å være nok. Ny
anbefaling er derfor å prøve og gi 5 gram kraftfôr økning 2-3 dager i uka etter
passerte 35 uker. Hvis ikke hanenes vekt øker betydelig, fortsetter du med
nye 5 grams økning. Anbefalingen følges frem til slakt.
Vurder oppførselen til hanene under fôring. Rabiate haner som kjemper for å
få tak i kraftfôret og søler mye fôr i strøet, tyder på at kraftfôrmengden er for
lav. Hanene skal stå rolig på samme plass til de har spist opp kraftfôret. Haner
som løper mellom koppene er også et tegn på at noe er galt. Sjekk høyde fra
gulvet og opp i koppen/renna, eller om det har blitt feil med fôringsplassen
hanen har i koppen/renna. Juster slik at det er 8 haner pr. kopp og 18 cm
foringsplass ved renneforing hele veien til slakt. Dette er viktig!
Hvis hanene får for lite kraftfôr/energi går dette først ut over galingsaktivitet.
Videre begynner hanene å ta seg mange pauser i parringa. Dette ser du ved
at mange haner sitter på rista eller i strøet mye av tiden i løpet av dagen.
Hanen sitter og sturer, er bleik rundt øynene, men rød rundt kloakkåpning og
rød rundt haser og bein. I slike tilfeller, vil hanen begynne å tære på protein i
brystmuskelen og gjøre det om til energi. Denne prosessen vil gå ut over
testikkelstørrelsen. Slanker du muskel, slanker du testikkel.

Utsortering av haner etter oppsatt plan.
Sorter ut daglig de hanene som ikke holder mål.
Haneandel av høner:
Innsett 7500 høner x 9%
=675 haner.
21 uker 7500høner x 8%
=600 haner.
55 uker:6900 høner x6,0% =414 haner.
Utsortert/døde
=186 haner.
Produksjonstid:21-60uker
= 39 uker.
Det vil si at du må ta ut 5 haner i uka fra 21til 60
Anbefalinger fra Ross stopper på 5,5-6,0%, men fortsett å ta ut haner som
ikke fungerer. Pass nøye på å ikke ha for mange haner gjennom hele
innsettet. Følg med på fjørdrakta til hønene og stressnivå i flokken.

Temperaturen i huset er viktig å tenke på. Hanene har ikke
fettreserver i det hele tatt, så hvis du har det for kaldt bruker
hanene energien i kraftfôret for å holde rett temperatur. Anbefalt
temperatur i huset er 21 til 23 grader. Vi ser at hus som har 22
grader i huset har bedre klekking enn hus som har 20-21 grader.
Forslag på bruk av hånd for å sammenligne rett spenst i
brystmuskel på hanene. Se på bildene under.
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