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Fortegnelse over Meddelelser og Beretninger 
fra Statens Husdyrbrugsforsøg, udsendt 1981 

samt 
Indeks for Beretninger og Meddelelser 1978-80 

11981 er udsendt i alt 55 Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg, ur. 347-401. Disse er 
nedenfor opstillet afdelingsvis. 

Af Beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg er der i 1981 udsendt i alt 13, nr s 506-518, Disse 
er nedenfor anført i kronologisk orden. 

Desuden er der i 1981 udgivet 2. Indeks fra Statens Husdyrbrugsforsøg for årene 1978-1980. 

Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

Afdelingen for iyrefyslologi, biokemi og analytisk 
kemi 
360. Bestemmelse af aminosyrer i foderstoffer. 

Hydrolysemetode. 

Afdelingen for forsøg med kvæg og får 
353. Foderværdi af bøgegranulat til drøvtyggere. 
354. Proteinomsætningen i vommen hos kvæg 

fodret med græs og græsensilage. 
355. Fuldfoders energikoncentration til styring 

af malkekoens foderniveau. I. Senlaktation 
og goldperiode. 

356. Fuldfoders energikoncentration til styiing 
af malkekoens fodemiveau. IL Tidlig lakta-
tion. 

363. Selentilskud til ungtyre. 
364. Kombineret avls- og fodringsforsøg på avls-

stationen »Egtved«, b. Tilvækst, foderud-
nyttelse og slagtekvalitet hos Holstein-
Friesian ungtyre. 

365. Kombineret avls- og fodringsforsøg på avls-
stationen »Egtved«, a. Forsøgets baggrund 
og basisplan. 

366. Kombineret avls- og fodringsforsøg på avls-
stationen »Egtved«, c. Fodring med majs-
ensilage. 

367. Formalinbehandlet protein og urinstof til 
malkekøer. 

368. Roer contra rørmelasse til malkekøer. 
370. Foderværdi af celluloseaffald til drøvtygge-

re. 
372. Genmarkører med indflydelse på kvægets 

kødproduktionsevne. 
377. Færdigfedning af efterårslam med hel eller 

valset byg samt virkning af klipning ved ind-
binding. 

378. Lufttætte siloers kapacitet af græs- og byg-
helsædensilage. 



resultater f r a forsøg med SDM 
-Friesian. 1. Ungtyres tilvækst 

,~,Mf IC :*. .ilitet 

395, Anvendelse af ukonserveret og konserveret 

401. Fuldfoder med forskellig energikoncentra-

Afdelingen for forsøg med svin og heste 
347. Forskellige konserveringsmetoders indfly-

delse på sundhedstilstand og foderværdi af 
byg til svin. 1. Byggens oprindelse, konser-
vering og sundhedstilstand. 

rs indfly-
dc pc. ' ur.dOcd- 'liMiæd og loucrværdi af 
byg til svin. I F Byggens fordøjelighed og 
foder/ærch. 

350. Resultater f ra krydsningsforsøg med fem 
svineracer. I. Resultater for frugtbarheds-
egenskaber. 

357. Formalet byg sammenlignet med valset byg 
via vådfodringsankcg. 

361. Alternative fodermidler til slagtesvin. 5. 
Kolbe maj s sammenlignet med byg. 

362. Afgiftning af oehratoksinholdig byg til slag-
tesvin. 

369. Lucernepiller og lucernesaft til slagtesvin. 
371. Foderet givet tørt eller opblødt til slagte-

svin. 
375. Krystallinsk øchratoksin A og/eller citrinin 

til sund byg sammenlignet med naturlig 
kontamineiet byg. 

376. Fravænningsstier med fast gulv eller gulv af 
strækmetal. 

381. Sammenligning af GleptosiJ med Imferon til 
forebyggelse af anæmi hos smågrise. 

382. Smagsstoffer til smågrise. 
384. Foder til pattegrise. 
385. Overskud af lysin og/eller metionin til slag-

tesvin. 
386. To bygpartier tilsat forskellige mængder 

lysin til slagtesvin. 

390. ;t f ra-
vænnede grise. 

392. » .i *rf- •[ ^ < < ,« f i « !< 1 tivite-
i< c c . v d l u . i <æ. i.æd F F l Kiev, 

vVi*\jh i J r a r pf -De jjf f~ -i æ;- i ' .p iycin 
eller neumycinsulfat. 

393. Ahcm, t i \ e hæFim-dæ r i - vir 
394. ler til 

slagtesvin. 
398. Frotein til søer. Forskellig proteintildeling i 

en del af eller hele drægtighedsperioden til 
søer af ren race eller krydsning. 

399. Protein til søer. Forskellig proteintildeling i 
• drægtigheds- og diegivningsperioden til søer 

med 5 ugers fravænning. 
400. Fodring af søer på fravænningsdagen. 

Afdelingen for forsøg med fjerkræ og kaniner 
349. Ænder , gæs og kalkuners behov for råpro-

te in til dækning af deres aminosyrebchov. 
351. Roemelasse, rørmelasse eller t ræmelasse -

pilleteret eller granuleret foder i slagtekyl-
lingers første leveuge. 

352. Byg øg bygbiprodukters foderværdi til hø-
ner af kødtype, HPR. 

358. Rapsskrå (Line), nitrovin og avoparcin til 
slagtekyllinger. 

359. Indflydelsen af variationer i foderets prote-
in/energiforhold på æglæggende høners 
ægydelse. 

373. Sammenligning af ydelsen hos Hvid Itali-
ener høner af to afstamninger under prakti-
ske produktionsforhold. 

374. Indflydelsen af energi- og protcinrationciing 
i opdrætningsperioden på den senere æg-
ydelse af Hvid Plymouth Rock. 

379. Vi rkningen af proteinets biologiske værdi på 
slagtekyllingers tilvækst og foderomsæt-
ning. 

380. Virkningen af proteinets biologiske værdi på 
slagtekyllingers protein- og fedtaflejring. 

383. Animalsk elier vegetabilsk fedt i slagtekyl-
lingefoder. 



387. Indflydelse af vævsforligelighedskomplek-
set på produktionsrettede egenskaber hos 
høns. 

388. Indflydelse af vævsforligelighedskomplek-
set på produktionsrettede egenskaber hos 
høns. II. Genfrekvenser i en population af 
æglæggere og beskrivelse af forsøgsprojek-
tet. 

391. Mølletype og foders! rukturs indflydelse på 
æglæggende høners ægydelse og foderom-
sætning. 

396. Beregning af Ijerkræfoderbiandmgers ind-
hold af omsættelig eneigi. 

397. NaOH-behar.dlet byghalm i foderblandin-
gen til aviskaniner i 1, generation. 

Beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

506. Avlsstationerne for kødproduktion 1979/80. 
507. Kønslugt hos orner af Dansk Land race. 
508. Foderfedtets indflydelse på malkekøernes 

produktion. 
509. Fordøjelighedsforsøg med fjerkræ samt 

nogle fodermidlers fordøjelighed og indhold 
af omsættelig energi. 

510. Tilvækst, fordøjelighed, kvælstof- og ener-
giomsætning hos voksende kaniner målt ved 
forskellige foder! 

511. Kaninforsøgsstati - ' ' 
ver. Fodringsfor; t 
produktionssystc 

512. Tabeller over fodermidlernes indhold af 
aminosyrerne lysin, methionin, cystin og 
treonin. 

513. Avlsværdital anvendt i dansk kvægavl anno 
1981. 

514. Bekæmpelse af infektion med iøbetarmorm 
hos kalve og kvier på græs. 

515. k "> talde. MJ1©, sundhed o«= pioduk'ion. 
Grovlod"i-, mælke- og kødf toduktion 
1980-81, herunder markvanding. 

516. Individprøver med lam 1981. 
517. Besætnings forsøg med får 1980/81. 
5 M ^'df i, n<-1 irn-væ-i' o« -in eno^ligt -'d 

af slagteaffaldsprodukter til pelsdyrfoder. 

Indeks fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

2. Indeks for Beretninger og Meddelelser 1978-1980. 
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