
17, DECEMBER 

Fortegnelse over Meddelelser og Beretninger fra 
Statens Husdyrbrugsforsøg, udsendt 1982 

1 1982 er udsendt i alt 47 Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg, nr. 402-448, Disse er 
nedenfor opstillet afdelingsvis. 

Af beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg er der i 1982 udsendt i alt 20, nr. 519-538. Disse 
er nedenfor anført i kronologisk orden. 

Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

Afdelingen for dvrefj iuIu^i biol emi og 
analytisk kemi 
423. Proteinkvalitet og fordøjelig/omsættelig 

energi i dobbelt lav rapsskrå bestemt i for-
søg med rotter og udvoksede haner. 

424. Protein- og energiomsætning hos voksende 
kaniner fodret med natriumhydroxyd-be-
handlet halm. 

425. Effekten af foderets sammensætning på 
passage hastigheden hos rotter. 

Afdelingen for forsøg med kvæg og får 
404. Færdigfedning af Texellam på stald eller på 

græs. 
408. Cementelfilterstøv som fodertilskud til 

ungtyre. 
412. Færdigfedning af Oxforddown x Texel 

vædderlam på stald og fodret med hel byg 
eller kvægtilskuds fo d e r b 1 a n d i n g. 

414. Genetiske undersøgelser vedrørende klov-
egenskaber hos SDM køer. 

419. Rapsskrå (Line) og skummetmælk i foder-
rationen til ungtyre. 

426, Kombineret avls- og fodringsforsøg på avls-
stationen »Egtved«, d. Fodring med bvg-
helsædsensilage til ungtyre. 

427. Kombineret avls- og fodringsforsøg på avls-
stationen »Egtved«, e. Tilvækst, foderud-
nyttelse og slagtekvalitet hos H-F ungtyre 
(2. årgang). 

431. Omsætningen af protein i mave-tarmkana-
len hos kvæg ved fodring med natriumhy-
droxyd-behandlet bvghalm. 

434. Computerstyret kraftfodertildeling til køer i 
løsdrift. 1. Indkøringsperioden. 

437. Mælkefodring af kalve i fællesbokse. 
444. Økonomi og optimal afgangs vægt i ungty-

reproduktionen. 1. Planlægning på lang sigt. 



445. Økonomi og opti 
reproduktionen, i 

446. Økonomi og opti 
reproduktionen. 3. Anvendelse al icrsKelh-
ge mængder maj s-elle ;ædsensilage. 

448. Syrnet råmælk og ski ælk til spæd-
kalve. 

stat-
r. 
trin-

409. Sammenligning af befrugtningseffektivite-
V og 
ng af 

sædens anvendelsestid. 
41!. Stistørrelsens betydning for bensvaghed 

hos orner i opvækstperioden. 
415. Søers vægtændringer i relation til kuld-

nummer, race og kuldstørrelse. 
416. Ny energinorm til diegivende søer. 
417. Antioxidanters indflydelse på ædelyst og 

tilvækst hos smågrise. 
421, Strøelse til tidligt fra vænnede grise. 
428. Krydsningsproduktion med LY-søer og or-

ner af 4 racer. 
429. Forskelligt sammensatte foderblandingers 

indflydelse på absorptionen af protein og 
energi fra henholdsvis tyndtarm og 
blind-tyktarm samt absorptionsstedets be-
tydning for udnyttelsen af den omsættelige 
energi. 

432. Blind- og tyktarmens evne til at fordøje næ-
ringsstoffer og proteinværdien af de derfra 
absorberede kvælstofholdige forbindelser. 

433. Sammenhængen mellem absorbtionen af 
energigivende stoffer fra blind-tyktarm og 
udnyttelsen af den omsættelige energi i fo-
derblandinger. 

435. Højere belægning kombineret med mindre 
spredning i slagtevægt hos slagtesvin. 

436. Ammoniak beluftet byg sammenlignet med 
samme byg ubehandlet, nedtørret eller op-
bevaret i gastæt silo. 

439. Foderværdi af permeat til svin. 
440. Dowco 463 og Virginiamycin i foderet til 

slagtesvin. 

. i 

1 ellig 

418. Indflydelsen af foderets struktur på høners 

1 »'ægt 
og de rugeægsproducerede høners alder på 

422. Slagtekyllingers vægt, foderforbrug og 

430. Foderets beregnede energiindhold og kyl-

i gka-

441. Ænders vægt, foderforbrug og slagteud-
by tte. 

442. NaOH byghalm i foderblandingen til avls-
kaniner 11 2. generation. 

443. Hvede som eneste kornart i slagtekyllinge-
foder. 

447. Skøn over slagtekyllingers produktion af fri 
og bunden varme. 

Afdelingen for forsøg med pelsdyr 
406. Den sande fordøjelighed af aminosyrer i 

højtemperaturbehandlet byg målt i forsøg 
med mink. 



Beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

519. Bestemmelse af kalvefaderens indflydelse 
på kælvningsforløb. 

520. Avlsstationerne for kødproduktion 1980/81. 
521. Kortlægning af afblanding i foderblandinger. 
522. Mineralstofomsætning og sy re-base balance 

hos voksende kaniner fodiet med natrium-
hydroxyd-behandlet halm. 

523. Mælkeydelse og holdbarhed hos køer i rela-
tion -il alder ved første kæ'vmng. I. 2 contra 
IVi å r hos R D M . 

524. In Vivo Estimation of Body Composition in 
Beef. 

525. Kødbenmels værdi til svin. 
526. Analyse af syv års individprøvedata (miljø-

korrektion, arvelig variation, sikkerhed og 
T-, U- og I-tal). 

527. Krydsnings- og produktionsforsøg med 
europæiske kødracer I og II. 

528. Yverets udvikling hos kvier. Indflydelse af 
fodringsintensitet og blodets indhold af stof-
skifteregulerende hormoner. 

529. Kobbersulfat til slagtesvin. 
530. Proteinniveauets indflydelse på malkekøer-

nes produktion. II. Mastitis, reproduktion 
og frie fedtsyrer i mælk. 

531. Undersøgelser over foderoptagelse og soci-
al adfærd hos gruppefodrede køer i løsdrift . 

532. Helårsforsøg med kvæg 1981-82. Foder-
værdi og -stabilitet i handelsfodermidler 
1979-82. Kalvedødelighed : større besæt-
ninger. Kostalde - Klovsundhed. 

533. Optimalt udskiftningstidspunkt for malke-
koen fastlagt ved en stokatisk model. 

534. Kaninforsøgsstationen 1981. 
535. Undersøgelser over foderoptagelse og soci-

al adfærd hos gruppefodrede køer i løsdrift. 
536. Avlsarbejdet med høns af kødtype på Avls-

stationen Strynø, 1980-81. 
537. Besætningsforsøg med får 1981/82. 
538. Individprøver med lam 1982. 
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