Nøkkelpunkter for lysopptrapping i rugeeggproduksjon.
Tommelfingerregler for å begynne lysopptrapping av hønene.
Riktig lysstimulering av rugeegghøner må være basert på en vurdering av fire
viktige faktorer for å oppnå optimal ytelse. (Se tabell til høgre). Lys opptrapping
startes med to timers økning når 2 av de 4 målene for lysstimulering er oppnådd
(8 til 10 timer lys dag). Deretter 1 time i uka til 13 timer. Du bør vente til hønene
er 147 dager før du begynner å lys stimulere. Når du har oppnådd 3 av målene i
tabell for lysstimulering, økes daglengde med 3 timer(8-11timer). Deretter 1 time
i uka til 13 timer. Lux styrke 25 uker-25 lux. 30 uker-30 lux. Hvis 90% av hønene
har plass til to fingre i bekkenet ved 147 dager, øk daglengde med to timer, og
deretter økes det med en time pr uke til 13 timer er oppnådd. Hvis 90% av hønene
har plass til to fingre i bekkenet ved dag 154-161, økes daglengde med 3 timer,
og deretter 1 time i uka til 13 timer er oppnådd. Lux styrke 25uker-25 lux. 30 uker30 lux.
Hvis du har mye gulv egg kan lysdagen forlenges til 14 timer, ta økningen på
morgenen. Maks dobbelplommer 3% gjennom hele oppverpinga. En høneflokk
som er jevn ved lysopptrapping gir færre dobbelplommer.
Bildet til venstre er fra en høneflokk som
har vært jevn ved verpestart og med riktig
kraftfôr økning. De største hønene i denne
flokken vil gi oss dobbelplommer ved
verpestart og fram til 26 uker. Det bør
maksimalt være 3% dobbelplommer.

Mål for lysstimulering: 2 av de fire måla må være på plass
før du kan starte lysopptrapping. For å øke med 3 timer må
3 av måla være på plass.
Faktorer:
Mål for lysstimulering.
Riktig kroppsvekt.

Minimum 2,5-2,6 kg

Bekkenbeinplass.

89-90% plass til to fingre.

CV.

Under 8%.

Fett på bekkenbein.

Kjenne at bekkenbein er avrundet
ikke spisse.

Hvis hønene er 100 gram for tunge på 18-20 uker, la de være det til flokken
har toppet på 29-31 uker.

Ei høne med nok fettreserver
og avrundet bekkenbein.
Bildet til venstre er fra en høneflokk
klumperved
seg sammen.
som har Kylling
vært ujevn
verpestart og

Vil
bli
stress
og
bråkete
fått feil kraftfôr økning. Her vil både de
største og de minste hønene gi oss
dobbelplommer fra verpestart og fram
til verpetopp.

Kilde bilder og tabeller Aviagen. Forfattet av BGS Mars 2017

