
29. DECEMBER 

Fortegnelse over Meddelelser og Beretninger fra 
Statens Husdyrbrugsforsøg, udsendt 1983 

I 1983 er udsendt i alt 78 Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg, nr. 449-526. Disse er 
nedenfor opstillet afdelingsvis. 

Af beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg er der i 1983 udsendt i alt 20, nr. 539-558. Disse 
er nedenfor anført i kronologisk orden. 

Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

Afdelingen for dyrefysiologi, biokemi og 
analytisk kemi 
453. Vekselvirkning mellem protein- og zinkud-

nyttelsen hos rotter. 
454. Udmalingsgradens betydning for nærings-

værdien i mel. 1. Rug. 
455. Udmalingsgradens betydning for nærings-

værdien i mel. 2. Hvede. 
477. Udmalingsgradens betydning for nærings-

værdien i mel. 3. Byg. 
478. Udmalingsgradens betydning for nærings-

værdien i mel. 4. Eis. 
498. Effekten af te, kaffe og kakao på protein- og 

energiudnyttelsen i sojaskrå og byg. 
499. Udmalingsgradens betydning for nærings-

værdien i mel. 5. Maj. 
500. pH-stat metoden til bestemmelse af in vi tro 

protein fordøjelighed. 
501. Muligheder for kvalitetsforbedring af dob-

beltlave raps ved varmebehandling og af-
skalning. 

503. Ernæringsmæssige og toksiske effekter af 
individuelle glucosinolater iblandet en stan-
dard diæt og fodret til rotter. 1, Effekten på 
proteinets udnyttelse, og størrelsen af visse 
organer. 

504. Næringsværdien i majs- og bygmel lagret fra 
0 til 120 dage i køleskab eller ved stuetempe-
ratur. 

512. Udmalingsgradens betydning for nærings-
værdien i mel. 6. Sorghum. 

521. Effekten af foderets fiberindhold på omsæt-
ningen af kvælstof, energi og mineralstoffer 
hos rotter med normal eller reduceret tarm-
flora. 



Afdelingen for forsøg med kvæg og far 
450. Foderværdi af halmstøv til drøvtyggere. 
451. NB alm i 

bla 
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køer. 
480. Fedtkildens indflydelse på fedtets og fedtsy-

rernes fordøjelighed hos drøvtyggere. 
482. Mælkefodring af kalve i fællesbokse. 2. 

Mælkefodringsmetodens indflydelse på 
kalves adfærd. 

490. Foreløbige resultater f ra forsøg med SDM 
og Holstein-Friesian. 2. Køernes ydelse. 

491. Kvælstofkildens indflydelse på forderopta-
gelse og fordøjelighed af energigivende næ-
ringsstoffer i halmrige kvægfoderrat ioner. 

492. Indflydelsen af forskellig mængde kvælstof-
gødning til afgræsningsmarker og tilskuds-
foderet i bedækningstiden hos moderfår på 
frugtbarhed og læmmeresultater. 

495. Tryk mod inventar i forbindelse med æde-
og hvileadfærd hos køer i løsdrift . 

502. Fiskemels proteinværdi til kvæg. 
506. Foderfedt til malkekøer. 
507. Malkekoens produktion ved svingninger i 

kraf tfoderets sammensætning. 
510. Ensilerings- og fodringsforsøg med byghel-

sæd tilsat ammoniak. 
518. Selen til kælvekvier på græs. 
519. Avotan og Rumensin til ungtyre. 
520. Tilskud af selen og vitamin E til ungtyre. 
525. Kunstig forlænget eller normal daglængde til 

ungtyre. 

Afdelingen for forsøg med svin og heste 
449. Forskellige kvaliteter fiskemel til smågrise. 

452. Helsædshøstet byg sammenlignet med me-
je tærsket byg til slagtesvin. 

457. Stigende mængder ærter til slagtesvin. 
460. Vitamin C til søer og strøelse til nyfødte 

grise. 
461. To energinormer og to proteinnormer til 

462. t mælk til 
ilderen. 

467. tox Vana. 
468. til smågri-

473. mdelse af 

475. t i foder til 

483. svin. 
484. »©grisenes 

485. agte svin. 

486. Undersøgelse af en hurtig metodes (nylon-
posers) egnethed til bestemmelse af fordø-
jeligheden hos slagtesvin. 

488. Svinenes behov for FEs til vedligehold samt 
foderstyrkens betydning for foderforbruget 
og kroppens indhold af kød. 

489. Foder med lavt proteinindhold og med til-
skud af aminosyrerne lysin og methionin til 
f ravænnede grise. 

494. Fodring af diegivende søer e f te r ædelyst . 
496. Flydende gær sammenlignet med sojaskrå 

til slagtesvin. 
497. Befrugtningseffektiviteten af orne sæd tilsat 

hvide blodlegemer (leukocyter) som anti-
gen. 

508. Hvede sammenligeet med byg til slagtesvin. 

Afdelingen for forsøg med f j e rk ræ og kaniner 
456. Foderværdi af forskellig slags fedt . 
458. Kamarealets sammenhæng med produk-

t ionsegenskaber hos høns. 
469. /ærdien af forskellig slags fedt . 
471. gsproducerende kødtypehøners be-

r kalcium. 
481. NaOH-behandlet byghalm i foderblandin-

gen til aviskaniner III. 3. generat ion. 



487. Fiskemel af forskellig oprindelse i foder til 
slagtekyllinger. 

493. Slagtekyllingers behov for linolsyre. 
509. Selen i æglægningsfoder til avlskalkuner. 

• Linieafprøvning af kalkuner. 
511. Foderets fysiske struktur og kyllingers 

vækst. 
513. Minihøner som mødre til normale slagtekyl-

linger. 
522. Halm, høvlspåner eller makuleret avispapir 

som strøelse til slagtekyllinger. 
523. Indflydelsen af opdrætningsfoderets energi-

og proteinenergiforhold på hønekernes ke-
miske sammensætning og den senere æg-
ydelse. 

524. Indflydelse af kobber på æggenes skalkva-
litet. 

517. Den sande fordøjelighed af aminosyrer 
svovlsyrekonserveret fiskeensilage t 
mink. 

526. Den sande fordøjelighed af aminosyrer 
askefattigt kød-benmel til mink. 

Afdelingen for forsøg med pelsdyr 
463 Resultater af fordøjeligheds- og vækstforsøg 

forskellige fiskemelskvaliteter til mink 
sat i relation til biologiske - og kemiske kva-
litetskriterier. 1. Tekstafsnit. 

464. Resultater af fordøjeligheds- og vækstforsøg 
med forskellige fiskemelskvaliteter til mink 
sat i relation til biologiske - og kemiske kva-
litetskriterier. 2. Tabelafsnit. 

465. Kemisk sammensætning, fordøjelighed og 
anvendelighed til mink af kogte, konserve-
rede madrester fra institutioner. 

466. Kemisk sammensætning, fordøjelighed og 
anvendelighed til mink af gærfløde. 

479. Den hæmatologiske effekt af vitamin-C til-
skud på takterende tæver og deres hvalpe 
fodret konventionelt. 

505. Den sande fordøjelighed af aminosyrer i af-
pillede svinekranier til mink. 

514. Den sande fordøjelighed af aminosyrer i et 
sojaproteinkoncentrat - »Danpro« - til 
mink. 

515. Den sande fordøjelighed af aminosyrer i 
brisling til mink. 

516. Den sande fordøjelighed af aminosyrer i 
frossent tjerkræaffald og fjerkræensilage til 
mink. 



M a t e n s H» i sd> r b i u g s f o r s ø g 

539. Avl 
540. Fed 
541. Kor 
542. Resultater fra referencebesætningen 

svin af Dansk Landrace . 
543. Belysning af årsager til variationer i 

foderværdi til svin. 
544. Slagtevægtens og foderstyrkens betyd 

for vækst , foderudnyttelse , slagte- og 
kvalitet hos tyre og stude. 

545. Kaninforsøgsstat ionen 1982. 
546. Foderværdi af vårbyg, vinterbyg og vi: 

hvede til svin samt jordtypens og kvælstof-
gødskningens indflydelse på foderværdien. 

547. Selvfodring sammenlignet med tre foder-
normer til D(YL), H(YL) og Y((YL). 

548. Heritabilitetsskon for nogle blodegenskaber 
og intramuskulært fedt samt disse egenska-
bers sammenhænge med foi skellige pro-
duktionsøkonomiske egenskabet hos svin. 

549. Standardiseret maskinmalkning. 
550. Vurdering af ungtyres avlsværdi for smør-

fedtydelse ved hjælp af fysiologiske funk-
tionsprøver. 

Optimale fode lattone td malkekoen. Fo-
msætning og 

produktion. 
ir i Helårsfor-

1 og;,bi i 1 1 "»S.- 83. K\ .ci vækstforløb 
malkekøer på 
ke og biologi-

ske nøgletal 1976-83. 
høner i bure. 

554. Æggeskallens styrke. 
dermidlernes 

energiværdi til kvæg (FEK). 
556. Forskellige foderstoffers kemiske sammen-

sætning, fordøjelighed, energi- og protein-
værdi til svin. 

557. Individprøver med lam 1983. 
558. Slagtekyllinger som u fro s sent f jerkræ. 
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