Best praksis for å unngå gulv egg innsetting av høner.
Hvorfor er gulv egg et problem?

Forebygge er beder enn å kurrere

Et egg som blir lagt på gulvet har høyere risiko for
å inneholde bakterier, og dermed gi en dårligere
kylling kvalitet. Hvis gulv-egg andelen er høyere
enn 2-3% har du et problem. Det er normalt med
en høyere andel av gulv egg helt i starten av
innsette, men når du er på toppen av produksjon
bør du ligge under 1-2%. Viktig å være på hugget
slik at hønene ikke får noen uvaner. Har de først
begynt å legge gulv-egg forsetter de med det
inntil du gjør tiltak i huset. Det er trygt å legge egg
under dagtanker og utstyr som skaper skygge.
Hønene har lært å få kraftfor fra en Spinner i
oppalet og den kan oppleves som mor.

Lær hønene opp til å bruke redene, og ha et miljø så
de blir der til de er ferdig med å legge egget sitt.
Reduser alternative redeplasser. Ha jevn lysstyrke
gjennom hele huset. Ikke legg inn mye strø, ved
innsett maks 1 cm, dette for å kunne fylle på flis på
28-29 uker for å få forandring i strøets utseende.
Med kun 1 cm strø blir det ingen trivelig redeplass.

Oppalet har også betydning.
Sett krakkene under ei drikkerekke. Bruk 3cm
eller 1m2 pr 500 dyr med krakke-areal. Ha det
samme forings- og drikke-systemet i oppal og
rugeegg. Ha et minimum av lux i oppalet fra 1020 lux. Dette vil oppmuntre hønene og hanene
til å bruke krakker og vagler.
Ikke bruk elektrisk wire over drikkenippel
rekkene, det fører til at hønene og hanene ikke
vil hoppe opp på krakker og vagler. Har nå prøvd
dette i to hus, på 10 uker hopper hønene opp og
sitter på den doble wiren også. Vi må finne en
annen løsning på dette slik at hønene kan sitte
på nippelrekkene. Se nærmere på høgde wire.
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Oppalet har også betydning.

Pass på så hønene ikke
finner et areal med mye
strø hvor de får ro til å
ligge og lage seg en
redeplass.

Dobbel wire over drikke nipler.

Introduser krakker og vakler i oppalet slik at
hønene lærer seg å hoppe opp og ned. Dette er
viktig for at de skal kunne finne frem til redene i
rugeegg huset. Ser gode resultater av å gjøre det i
forhold til vannopptak i starten i rugeegg hus.

Innsetting i rugeegg hus
Se til at alt utstyr er montert og er i orden til
dyrene kommer. Flytting av dyrene må skje
seinest på 18 uker. Vær rolig og fordel dyrene
jevnt utover hele huset. Sett de rolig og
forsiktig på rist og mot drikkenippel rekke. Slik
at de finner vannet med en gang. Hønene er
veldig stedbundne, de blir i det arealet du
setter dem inn. Dette er Aviagen sin erfaring.
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