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Den praktiske gjennomføringen av kongressen 
ble nok litt preget av at kongressen var arrangert 
i en av de fattigste regionene i Brasil. Registreringen 
til selve kongressen tok flere timer for oss som var 
ute i god tid før åpningsseremonien. Mens for de 
som ville registrere seg i etterkant av seremonien, 
tok det flere dager. Lunsjene uteble på konferansen, 
og gjorde at de fleste delegatene måtte med taxi 
for å få seg en matbit. Selve forelesningssalene og 
foredragene fungerte fint, selv om de etter lunsj 
som regel lå noe etter tidsskjema. 

Vi gleder oss til å arrangere den europeiske kon-
feranse i Stavanger i 2014, og vi skal jobbe knall-
hardt for at logistikken rundt selve arrangementet 
oppleves som effektiv og moderne. I tillegg jobber 
vi tett opp mot vår slogan ”Gaining knoweldge 
with a smile”, som skal indikere at vi håper å få 
til en profesjonell konferansen men som på samme 
tid har det lille ekstra som gjør at deltakerne 
alltid vil huske akkurat denne konferansen. I 
Norge håper vi på 800 deltakere fra hele verden, 
men vi håper selvsagt også at vi klarer å trigge 
flest mulig i den norske fjørfebransjen på en 
slik måte at vi får best mulig oppmøte fra 
Norge: ”Dere er herved invitert”.      

Vi var på ingen måte alene i Brasil. Kongressen 
hadde i overkant av 2.000 deltakere fra mer enn 
80 land. I tillegg var vi en del av den ”norske 
delegasjonen” som bestod av: Line Sørensen og 
Gorm Sanson fra FK Forutvikling, Maria Risdal 
og Øyvind Hebnes fra FKRA, i tillegg til oss fra 
Steinsland & Co. Her er noen bidrag fra disse 
med oppsummeringer av noen av innleggene 
som ble holdt på konferansen.  

FORELDREDYR/KYLLING
Av Line Sørensen, FK Agri

Edgar Oviedo-Rondon fra USA 
holdt foredrag om ”Effekt av 
foreldredyrs ernæring og 
management, og inkubasjon 
på beinhelse til slaktekylling”. 

Beinlidelser er en av de van-ligste årsakene til 
utsortering og dødelighet hos slaktekylling, og 
er et av de mest alvorlige vel-ferdsproblemene. 
Utvikling av beinlidelser hos kylling kan oppstå 
allerede under utviklingen av embryo, og flere 
bevegelsesproblemer kan sees allerede ved 

klekking eller de første levedagene. Godt 
management, rett ernæring av foreldredyr og 
en god inkubasjon er av betydning på kyllingens 
beinhelse. Ny forskning viser at temperatur-
profil spesielt ved tidlig inkubasjon påvirker bein-
utviklingen på slaktekylling. Forandringer i 
tilgang på fôrplass i overgangen fra oppdrett til 
rugeeggsproduskjon kan også påvirke beinut-
viklingen til avkommene under embryoperioden. 
Det ble observert bedre beinkvalitet hos kylling-
avkom der foreldredyrene hadde like stor fôrplass 
i oppdrettet som i rugefasen.
 
Classe, H.L. fra USA holdt et innlegg om ”Effekt 
av lav lysintensitet til kylling”.

Et forsøk er blitt utført for å finne effekt av lav lys-
intensitet på Ross 308. Forsøket testet nivåene 
0.5, 1,5 og 10 lux og fant at lav lysintensistet (0,5 
og 1 lux), reduserte tilveksten og fôropptaket. Det 
førte også til noe lavere andel brystkjøtt og høyere 
tråputescore. Dødelighet og flokkens jevnhet hadde 
ingen effekt av ulik lysstyrke. Lysstyrke på 5 lux 
ga gjennomgående bedre resultater, og forsøket 
støtter industriens nåværende anbefaling på lys 
som er minimum 5-10 lux til slaktekylling.
 
”Effekt av fastetid på kylling før slakt” ble om-
talt av Paulo Sergio Rosa.

Fastetid før slakting er essensielt i forhold til 
kjøttets kvalitet. For lang fasteperiode kan gi 
økt stress, spesielt under plukking, lasting og 
transport av dyrene. Et forsøk ble utført for å se 
effekt av fastetidene 8, 10 og 12 timer, på tap av 
kroppsvekt og slakteutbytte. Resultatene viste 
signifikant lineær reduksjon av kroppsvekt. Åtte 
timers faste var nok til at kråsen på kyllingene 
var tom, og i følge forskerne bør fastetiden helst 
ikke overstige åtte timer. 
 

KLEKKEVINDUET
Av Randi Erdal, fagleder fjørfe 
FKRA

Her oppsummers poster av 
D.M. Lamot et al. ”Effekt av 
klekkevindu og tidlig fôrtil-
gang på broiler utvikling”.

 
Ved praktisk fjørfehold kan det ta opp til 72 timer 
fra kyllingene er klekket til de får tilgang på fôr. 

Eksotisk verdenskongress i Brasil

LÆRDOM AV KONGRESSEN
Av Tone Steinsland, Steinsland & Co

Hovedårsaken til at ”vi” dro 
den lange veien til Brasil for 
å delta på verdenskongressen 
i WPSA i Salvador fra 5. til 
9. august, var først og fremst 
for å dra lærdom av hvordan 
kongressen var organisert og 

hvordan den ble gjennomført. WPSA sin 
europeiske konferanse skal som mange av dere 
vet, arrangeres i Stavanger 23.-27. juni 2014, 
her sitter jeg som sekretær i organisasjons-
komiteen. Med ”vi” menes det som etter hvert 
ble begrepet ”The Steinslands”, der jeg stilte med 
både mann og barn, og foreldre i tillegg. Altså 
var vi representert med tre generasjoner - slik 
er det å jobbe i en familiebedrift!

For de som synes Brasil høres eksotisk ut, men 
som ikke har vært der enda, kan jeg bekrefte at 
Salvador (Brasils 3. største by) i hvert fall var eksotisk 

i aller høyeste grad, både på godt og vondt. 
Fantastiske strender så langt øye ser, palmer som 
strekker seg i alle retninger og sol i massevis 
selv om august måned betyr midt på vinteren. 
Personlig har jeg aldri vært i en fattigere by en 
Salvador. Mesteparten av befolkningen bor i 
slummen, eller favelaen.  Der vi ferdes så vi for 
eksempel ingen eneboliger, kun slum og høyblokker. 
Arbeidsledighet er en stor utfordring, likså er 
den beryktete brasilske kriminaliteten (selv om 
Salvador har mindre kriminalitet enn Rio og 
Sao Paolo). Det som i begynnelsen av oppholdet 
var en frustrerende utfordring, ble etter hvert et 
litt morsomt minne å ta med seg hjem. I Salvador 
snakket nesten ingen et ord engelsk (inkludert 
hotellansatte, taxisjåfører, servitører osv.), og 
for oss som da ikke snakker portugisisk ble en 
fort ekspert både i tegnspråk og bildebruk.    

Når det gjelder fjørfeproduksjon er Brasil definitivt 
en av tungvekterne. I fjor ble det produsert 1,9 
millioner tonn egg i Brasil, mens vi i Norge for 
eksempel produserte 56.000 tonn. Det er likevel 
kyllingproduksjonen som er juvelen i kronen i det 
brasilianske landbruket. Når de i fjor produserte 
13,2 millioner tonn så betyr det at de er verdens 
tredje største kyllingkjøttprodusent. Men de har 
vært verdens største på kyllingkjøtt eksport siden 
2004 (eksporterer til 160 land). Det er altså snakk 
om helt andre forhold enn hva vi er kjent til her 
hjemme. Jeg vet ikke helt om det bare er interes-
sant eller også litt skremmende at firmaet Brasil 
Foods (BRF), er landets største kjøtteksportør og 
verdens største kyllingkjøtt eksportør (140 land). 
De omsetter for mer enn 120 milliarder kroner, 
har 115.000 ansatte, 61 fabrikker i Brasil, 7 i utlandet 
og 24 kontorer spredt over hele verden.    

Fra kongressens avslutningsseremoni  Lina, Tone Steinsland, Line Sørensen, venninne Line, Leah & Brit 
Steinsland)  Foto: Nils Steinsland

“The Steinslands” delte personlig ut 1.500 brosjyrer til 
delegatene i Brasil hvor de ble ønsket velkommen til 
Stavanger. Foto: Nils Steinsland
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Denne studien studerte effekten av tidlig fôrtilgang 
etter klekking. I forsøket ble det benyttet 504 kyl-
linger som ble klekket i løpet av 24 timer. Kyllingene 
fikk fôr og vann 13, 19 eller 26 timer etter klekking 
eller umiddelbart etter klekking. Tilgang på fôr 
rett etter klekking gav en forbedret utvikling av 
tarmsystemet og signifikant forbedret tilvekst 
og fôropptak fra dag 0-11.
 
Den første leveuken utgjør 20 % av livet til en 
slaktekylling og er en viktig periode for videre ut-
vikling. En god stimulering av vekst og utvikling 
av fordøyelsessystemet den første leveuken er med 
på å bestemme vekstpotensialet til kyllingene 
gjennom resten av dens liv.

RUGERIFORSØK
Av Nash Mapfumba, 
Steinsland & Co

 
Aneal. A. Santos Jr fra Brazil 
hadde innlegg om ”Fordelene 
med ”single stage” i forhold 
til ”multi stage””. 

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig å 
bruke det såkalte ”single stage” systemet i moderne 
rugerier. Det vil si at en bruker alt ut - alt inn 
prinsippet i rugemaskinene, og ikke setter inn 
egg over flere uker.

I et forsøk ble egg fra to flokker på 45 og 65 ukers 
alder innkubert. Etter klekking ble kroppsvekt, 
kroppsmasse uten eggeplomme og plommesekken 
sammenlignet. Ut i fra resultatene kunne det se 
ut som at kyllingene som var ruget i single stage 

bedre utnyttet opptaket av de tilgjengelige nærings-
stoffene under fosterutviklingen. Andre organer 
som hjertet og leveren ble også veid og sammen-
lignet. Konklusjonen var at single stage inkubasjon 
har større betydning for organ- og kylling-
utvikling hos de kyllingene som kommer fra eldre 
flokker enn de som kommer fra yngre flokker.

Bing Liao, Kina holdt en presentasjon om  ”Hvordan 
påvirker kvaliteten på eggskallet klekkingen?” 

Ikke alle er klar over at eggskallet faktisk har en 
ernæringsmessig betydning, da det er den viktigste 
kalsiumkilden til fosteret. Skallets kanskje viktigste 
funksjon er å beskytte fosteret mot bakterielle 
infeksjoner. Det her også en funksjon som ånde-
drettsorgan siden det regulerer både vanndamp 
og gassutveksling for fosteret i utvikling. 

Ved hjelp av en Rhode Island avlslinje, ble egg fra 
høner i alderen 25-47 ukers alder analysert. 
Hønene ble delt inn i tre grupper basert på klekke-
potensialet til eggene. Et tilfeldig utvalg av egg 
fra disse tre gruppene ble deretter analysert. 
Resultatene viste at skalltykkelsen var positivt 
korrelert til eggenes klekkepotensial. Disse 
faktorene var høyest i egg fra gruppen som 
hadde høyest klekkepotensial. 

Etter presentasjonen ble det stilt spørsmål til 
luftfuktigheten under innkuberingen. For høy 
eller for lav luftfuktighet vil resultere i for mye 
eller for lite vekttap, og vil derfor påvirke disse 
resultatene. Luftfuktigheten må være riktig for 
å sikre optimal vekttap og for å validere 
funnene i forsøket. n

  Salvador bestod for det aller meste av slum og høyblokker. Foto: Nils Steinsland


