Best praksis for å unngå gulv egg utforming av reder.
Antall høner pr rede

Når starter du å åpne redet.

Når åpnes rede i lysdagen

Aviagen anbefaler 40 høner pr meter reder. Det
vil si at hvis du har en dobbelrekke med reder på
95 meter, kan du ha 7600 høner i huset. 95m x 2
=180 meter reder. 180 x 40 = 7600 høner.
Antall høner og haner pr m2 er 5,5 høner/haner
eller mindre. Når en beregner dette tar en med
redeplassen, men trekker fra eggebelte.
Eggebelte er 0,5m bredt. Redene er 0,5m brede.
Ut i fra disse opplysningene kan en beregne
ideelle krav som hønene trenger for å produsere
kvalitets-egg. Som igjen gir kvalitets-kylling.

Utforming av rede åpning

Du bør åpne redet 2-4 timer før lyset går på og
1 time før lyset går av. Dette for å hindre at
høner og haner ikke bruker redene som sove
plass. Haner som oppholder seg i redene er
som regel tapende haner og haner som spiser
egg.
En generell anbefaling er når du ser det første
egget. Men jeg tror det er lurt å åpne redet før den
tid (20-21 uker). Slik at du på et tidlig stadie lærer
hønene å gå i redet. Men en bør kanskje bare ha
dem oppe 3-4 timer om dagen inntil du ser det
første egget.

Rist utforming.

Inngang i rede må ha så god plass at hønene
kan snu seg rundt og gå ut og inn uten noen
problem.
Høyden fra rist og opp i åpning skal ikke være
mer enn 12 cm.

Generelle råd.

Rist høgden bør ikke være høyere en 25-30cm fra
gulvet. Rista må ikke ha mer enn 5% fall.
Foringsplass høner 15 cm. Foringsplass haner 18 cm.
Viktig at dyra bruker hele huset, dette må du passe
på fra dag 1 av innsettet. Klarer du ikke dette på en
bra måte er du dømt til å mislykkes. Se bilde

De tre første ukene; gå gjennom huset og løft
høner som ligger i strøet, opp på rista. De tre første
ukene i verpeperioden bør en gå i huset minst 1012 ganger pr dag. Deretter minimum 6 ganger og
plukke gulv-egg og sette de hønene du ser legger
gulv-egg, i redene.
Start å kjøre eggetrekk ved 19-20 uker flere ganger
om dagen slik at dyra venner seg til lyden.
Se etter dyr som ikke klarer å bevege seg til redene,
disse bør en ta ut. De skaper flere gulv-egg. Og
lærer de andre hønene å legge egg i strøet.
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