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Innledning 

Forsyningen av Ross foreldredyr i Norge, Sverige og Danmark er felles, og 

kommer fra fem besteforeldreflokker i Sverige (Swe-Chick AB). Vi er derfor 

avhengig av å gjøre felles valg av slaktekyllinghybrider i Skandinavia. Tidligere 

innføring av nye hybrider har gitt utfordringer i hele produksjonskjeden. Det er 

dermed viktig å ha mest mulig kunnskap om en hybrid før den kommer på 

markedet. Ross 708 har vært sett på som en aktuell ny hybrid å ta i bruk i 

nabolandene våre, først og fremst på grunn av høyt filetutbytte. Tilveksthastigheten 

skal være noe lavere for Ross 708 enn for Ross 308. Det ble ansett som viktig å 

teste denne nye hybriden under norske forhold. Felleskjøpet Fôrutvikling og 

Nortura har gjennomført et forsøk i 2009 på Ross 308 og Ross 708 for å undersøke 

om det var forskjeller i produksjonsegenskaper og slaktesammensetning mellom de 

to hybridene. Samtidig var det ønskelig å se hvordan slaktealder påvirket 

resultatene. Forsøket ble finansiert av omsetningsmidler og utført på 

forsøksstasjonen Scandinavian Poultry Research (SPR) i Våler i Solør.  

 

Materiale og metoder  

Hybridene Ross 308 og Ross 708 ble sammenlignet ved slaktealder 30 og 37 

dager. Totalt 7680 kyllinger med lik fordeling av begge kjønn ble fordelt tilfeldig i 

64 binger. Det ble brukt standard fôr fra Felleskjøpet Agri. Startfôr ble brukt de 

første ni dagene og vekstfôr ble videre brukt frem til to dager før slakting. 

Fôropptak og levendevekt ble registrert ved 10, 21, 28 og 35 dagers alder. 

Dødelighet og strøkvalitet ble registrert jevnlig. For å studere slaktesammensetning 

ble 400 kyllinger i samme vektklasse tatt ut ved slakting. Kyllingene ble fryst og 

deretter skjært ned manuelt.  

 

 



 

Resultater og diskusjon 

Forsøket viste at det var klare forskjeller mellom Ross 308 og 708 både når det 

gjaldt produksjonsresultater (Tabell 1 og 2) og slakteutbytte (Tabell 3 og 4).  

 

Produksjonsresultater 

I første periode 1-28 dager (Tabell 1) var tilvekst og fôropptak lavere og 

fôrutnyttelsen dårligere hos Ross 708 enn Ross 308. Dette var i samsvar med 

forsøk utført av Balle (2008) og Fisker et al. (2008) når det gjaldt tilvekst og 

fôropptak. De så derimot ingen forskjeller i fôrutnyttelse i den samme perioden.   

 
Tabell 1. Produksjonsresultat 1-28 dager 

Hybrid  Ross 308 Ross 708 P-verdi 

Fôropptak (g) 2319 2160 <0,0001 

Tilvekst (g) 1726 1520 <0,0001 

Fôrutnyttelse (kg fôr/ kg tilvekst) 1,34 1,43 0,003 

P verdi under 0,05 er statistisk signifikant 

 

Fra 1-35 dagers alder (Tabell 2) hadde Ross 708 lavere fôropptak og tilvekst, men 

samme fôrutnyttelse som Ross 308. Forsøk utført av Balle (2008) viser til lignende 

resultater for perioden 0-34 dager, der tilvekst og fôropptak var signifikant høyere 

for Ross 308. Fôrutnyttelsen var derimot signifikant dårligere for Ross 308. Fisker 

et al. 2008 fant at tilvekst og fôropptak var signifikant høyere for Ross 308 i 

perioden 0-38 dager, uten forskjeller i fôrutnyttelse mellom hybridene. Dette kan 

indikere at ved økt slaktealder, vil Ross 708 ha lik eller bedre fôrutnyttelse totalt 

sett sammenlignet med Ross 308. Forsøket viste ingen klare forskjeller i 

dødelighet, vannopptak, strøkvalitet eller kassasjon.  

 
Tabell 2. Produksjonsresultat 1-35 dager 

Hybrid  Ross 308 Ross 708 P-verdi 

Fôropptak (g) 3467 3318 <0,0001 

Tilvekst (g) 2375 2279 <0,0001 

Fôrutnyttelse (kg fôr/ kg tilvekst) 1,46 1,45 0,73 

P verdi under 0,05 er statistisk signifikant 

 

Slaktesammensetning 

Hybridene hadde forskjellig slaktesammensetning. Ved 30 dager hadde Ross 708 

0,8 % høyere brystandel enn Ross 308. Forskjellene mellom hybridene var større 

ved 37 dager, da Ross 708 hadde 1,2 % større brystandel enn Ross 308. Ved økt 

brystandel ble lårandelen redusert. På bakgrunn av bedre pris på filet 

sammenlignet med lår, vil verdien av ett 708-slakt med same vekt som ett 308-



slakt være høyere fordi de har større brystandel enn Ross 308. Manualen til 

hybridselskapet Aviagen (2007) og forsøk utført i Danmark på Ross 308 og 708 

viser liknende resultat for slaktesammensetning.  

 
Tabell 3.  Nedskjæringsresultat 30 dager 

Hybrid  Ross 308 Ross 708 P-verdi 

Slaktevekt (g) 1246 1240 0,20 

Brystfilet 1 (%) 27,2 28,0 0,01 

Lår 1 (%) 31,8 31,1 0,01 
1 Prosent av slaktevekt  

P-verdi under 0,05 er statistisk signifikant 

 
Tabell 4.  Nedskjæringsresultat 37 dager 

Hybrid  Ross 308 Ross 708 P-verdi 

Slaktevekt (g) 1686 1679 0,36 

Brystfilet 1 (%) 28,0 29,2 0,0001 

Lår 1 (%) 31,7 31,0 0,01 
1 Prosent av slaktevekt  

P-verdi under 0,05 er statistisk signifikant 

 

Resultater fra felt  

I løpet av 2009 ble det samtidig gjort observasjoner av Ross 708 i felt i Norge. 

Resultater fra felt viste lavere slaktevekt, tilvekst/dag og bedre fôrforbruk for Ross 

708 ved en slaktealder på 29,7 dager sammenlignet med Ross 308 som hadde 

gjennomsnittlig slaktealder på 30,4 dager. Dødeligheten 1. uke, totaldødelighet og 

andel kasserte dyr var noe lavere for Ross 708 sammenlignet med Ross 308. 

Tallene er basert på 26 flokker av Ross 708 og 1314 flokker Ross 308.  

 

Konklusjon 

Forsøk viser at ved slaktealder rundt 30 dager egner Ross 308 seg bedre enn Ross 

708 pga høyere tilvekst og bedre fôrutnyttelse. Ross 708 hadde noe høyere 

brystutbytte. Resultater fra felt har vist lavere tilvekst og fôrforbruk per kilo slakt 

for Ross 708. Swe-Chick AB har i ettertid av forsøket valgt å satse videre på Ross 

308.  
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