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FORORD

Udviklingen i produktionssystemer til spiseæg har blandt flere ting

været karakteriseret med en betydelig stærkere mekanisering af ægge-

nes håndtering, end det førhen var tilfældet. Derved blev belastnin-

gen af æggenes skal forøget, og risikoen for en del knækæg var derfor

til stede.

For at kunne påvise de vigtigste årsager til forekomst af knækæg og

anvise veje til en reduktion i knækægsfrekvensen blev udarbejdet et

projektforslag til forelæggelse for Ægudvalget.

Efter en drøftelse af forslaget blev dette justeret, og på grundlag

af det justerede projektforslag besluttede Ægudvalget at støtte en

gennemførelse af projektet. Til opfølgning af projektet udpegede så-

vel Ægudvalget som Landsudvalget for Fjerkræ medlemmer til en pro-

jektstyregruppe, der har fulgt projektet. Medlemmer: Thorkil Ambro-

sen, C.C. Scavenius, J. Høeg Pedersen, Jørgen Nielsen, Peter Peter-

sen, Jørgen Hald og J.Fris Jensen.

Følgende vid.ass. har arbejdet med projektet: ßante f\. K 4.1-4 tertsen,

P.M. Møllei, Li.4be.tk Ott-Ebbe^en og Susanne. Tke./ikLl.d4 en, hvoraf de to

sidstnævnte har bearbejdet talmaterialet og skrevet beretningen, der

er renskrevet af assistent Han.n.Let Mi.kke-l4e.n.

Ved indsamling af oplysninger har forsøgsteknikkerne : Aa. QeriAen.

og K. Madsen udført et betydningsfuldt arbejde.

Afdelingen takker Ægudvalget for den økonomiske støtte, styre-

gruppen for frugtbare diskussioner og forsøgsværterne for at have

stillet anlæg til rådighed og for hjælp til gennemførelse af projek-

tet samt øvrige, der har bidraget til projektet.

Det er afdelingens håb, at de indsamlede resultater bliver anvendt

til at holde knækægsfrekvensen på et lavt niveau.

København, december 1985

J.Fris Jensen
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SAMMENDRAG

Da man i 1979 tillod at holde æglæggende høner i bure, opstod for

æg, produceret i buranlæg, en øget mekanisk belastning i forhold til

æg, produceret på dybstrøelse eller netgulv, hvilket gav anledning

til flere knækæg. Desuden fandt man, at den mekaniske belastning var

mere eller mindre udtalt i de forskellige typer bur- og indsamlings-

systemer.

På baggrund af tidligere undersøgelser og erfaringer fra ægpakkeri-

erne skønnes, at i gennemsnit knækker ca.10 % af æggene; derfor blev

der i 1982 igangsat et projekt, hvis formål var at undersøge, hvor

knækæg opstod, og komme med forslag til nedsættelse af knækægsfre-

kvensen.

Hos 10 ægproducenter blev igennem en eller flere produktionsperio-

der foretaget undersøgelser af knækægsfrekvensen. I produktionsperio-

den blev ca. hver 4.uge udtaget æg til gennemlysning med håndlampe,

hvorefter knækægsprocent og -type blev registreret. Knækægsprocenten

blev registreret forskellige steder i anlægget: Ved buret og ved ele-

vatoren samt gennem pakke- og indsamlingssystemet.

Ud over at registrere knækægsprocent og -type blev indsamlet andre

relevante data så som høneafstamning, luftfugtighed og temperatur;

desuden blev udtaget foder- og blodprøver til analyse. De enkelte

burkonstruktioner blev målt op og de forskellige konstruktioner be-

skrevet. De højeste knækægsprocenter blev fundet ved selve buret med

en stor variation mellem produktionsstederne.

På kontrolstationen Favrholm blev knækægsprocent og typer målt på 7

forskellige liniekombinationer - 4 liniekombinationer med hvidskalle-

de og 3 med brunskallede æg -. Her blev fundet en vis variation

mellem de enkelte afstamninger.

I et produktionsanlæg blev hældningen af burbund og ægrende ændret

ved montering af en fladmetalbøjle, hvilket bevirkede en signifikant

nedsættelse af knækægsfrekvensen.



En undersøgelse af knækægsprocenten, opstået på et ægpakkeri, viste

et gennemsnit på 3,95 % ud af 3 undersøgelser.

Det blev fundet, at producenten gennem valg af hønemateriale og

kontrol af foderet samt gennem vedligeholdelse af produktionsanlægget

kunne påvirke knækægsprocenten.

Under projektet er foruden de i denne beretning omtalte undersøgel-

ser også udført undersøgelse over betydningen af transporten af æg

fra producent til ægpakkeri, betydningen af ændringer af burbunden på

knækægsprocenten samt over sammenligning af laboratoriemålinger af

skalstyrke og knækægsprocent i praksis.

Disse undersøgelser er beskrevet i 3 selvstændige beretninger med

titlerne :

Knækægsprojektet II. "Indflydelsen af transporten fra æg-
producent til pakkeri på knækægsfrekvensen" (Ott-Ebbesen og
Andersen, 1986).

Knækægsprojektet III. "Burbundstypernes indflydelse på
knækægsprocenten" (Therkildsen, 1986).

og
Knækægsprojektet IV. "Laboratoriemålinger af æggeskallens
styrke, relateret til knækægsprocenten i praksis" (Ott-Eb-
besen, 1986) .



SUMMARY

When it in 1979 was allowed to keep laying hens in cages, an in-

creased pressure upon eggs produced in cage systems occurred in re-

lation to eggs produced in deep litter systems or on wire net, which

caused an increase in the percentage of cracked eggs. Futher it was

found that the mechanic pressure was different in different collect-

ion and cage systems.

On the background of previous investigations and experience from

packing factories, it was assumed that about 10 percentage of all

eggs cracked. Therefore in 1982 a project was started. The aim of the

project was to find where in the system the eggs cracked and how it

was possible to reduce the percentage of cracked eggs.

By 10 egg producers the percentage of cracked eggs was investigated

through one or several production periods. Once every the fourth week

eggs were collected to the investigations. The eggs were candled by

hand and the percentage of cracked eggs and crack types were reg-

istrated.

The percentage of cracked eggs were registrated different places

through the system: by the cage, by the egg elevator and through the

collection and packing system.

Other important data than the percentage of cracked eggs were col-

lected: Hen strain, the relative humidity, and temperature, further

more samples of feed and blood were taken for analyses. The cages we-

re measured and described in details. The highest percentage of

cracked eggs was found in the front of the cage, but with a great

range between the production places.

At the test station for egg layers, Favrholm, the percentage of

cracked eggs and crack types were registrated on 7 strains - 4

strains laying white shelled eggs and 3 strains laying brown shelled

eggs -. There was found a certain difference between strains upon the

percentage of cracked eggs.
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In a production system the slope of the cage floor and egg channel

was changed and the percentage of cracked eggs significantly reduced.

By a investigation taken place on a packing factory, it was found

that the percentage of cracked eggs as a mean on 3 investigations was

3.95 %.

By choice of hen strain, control of food and by keeping the cage

and collection system in repair, it was found that the egg producer

could reduce the percentage of cracked eggs.

Other results of the project than here described can be found in 3

other reports:

Knækægsprojektet II. "Indflydelsen af transporten fra æg-
producent til pakkeri på knækægsfrekvensen" (The influence
upon the percentage of cracked eggs by the transporting
from the egg producer to the packing factory). (Ott-Ebbesen
og Andersen, 1986).

Knækægsprojektet III. "Burbundstypernes indflydelse på
knækægsprocenten" (The influence of the cage floor con-
struction on the percentage of cracked eggs). (Therkildsen,
1986) .

Knækægsprojektet IV. "Laboratoriemålinger af æggeskallens
styrke, relateret til knækægsprocenten i praksis" (Labora-
torial measurements of the strength of the egg shell corn-
paired with the percentage of cracked eggs found under
field conditions). (Ott-Ebbesen, 1986).
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INDLEDNING

Mange års forsøgsarbejde har vist, at skalkvaliteten er afhængig af

en række faktorer, hvoraf der bl.a. fra afdelingens side har været

arbejdet med fodringens indflydelse på skalkvaliteten samt virkningen

af selektion for højere ægydelse.

Indførelse af bursystemer og øget mekaniseringsgrad under indsam-

ling og pakning har betydet en alvorlig belastning på æggene, hvilket

resulterede i, at nogle af æggeskallerne er gået itu eller er revnet.

Den sidste kategori vil blive afregnet med en reduceret pris, (minus

25 øre pr.æg), medens den første kategori går tabt med det samme og

ydermere kan give anledning til tilsmudsning af de andre æg.

Erfaringer fra den danske ægproduktion tyder på, at den gennemsnit-

lige knækægsprocent er omkring 10. Det gør, at den samlede reduktion

i afregningen kan beregnes til ca.23 mill.kr. på årsbasis, hvilket

viser den store økonomiske betydning i at holde knækægsfrekvensen

lav.

På denne baggrund blev knækægsprojektet startet i 1982, og formålet

var at forsøge at belyse den eller de faktorer, der i særlig grad ø-

ver indflydelse på knækægsfrekvensen, og dermed få bedre mulighed for

at vejlede ægproducenterne angående måder at formindske procenten af

knækkede æg. På grund af projektets særlige karakter valgte man at

henlægge undersøgelserne til ægproduktionsanlæg hos producenterne,

dels for at få repræsenteret forskellige burkonstruktioner og høneaf-

stamninger, dels for at få en nær kontakt til ægproduktionen.

I løbet af den første del af projektet blev udarbejdet et littera-

turstudium, omhandlende æggeskallernes styrke, og det blev udgivet

som 554 Beretning fra Statens Husdyrbrugsforsøg. Projektets resulta-

ter vil blive publiceret i denne og 3 andre beretninger fra Statens

Husdyrbrugsforsøg under hovedtitlen:
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2 FORSØGSPLAN, MATERIALE OG METODE

2.1 Hønemateriale

Opdrætningsperioden var uden for forsøget, men der blev indsamlet

oplysninger om bl.a. opdrætter, afstamning, udrugningsdato, tidspunkt

for gennemførte vaccinationer, dødelighed under opdrætning og anvendt

lysprogram m.m.

Der blev udtaget blodprøver af opdrættet for at påvise effekten af

de gennemførte vaccinationer. Generelt blev hønekerne indsat i æglæg-

gerstalden ved 18-20-ugers alderen, men de første knækægsundersøgel-

ser startede først, da hønekerne havde alderen 24-27 uger.

I forsøget deltog 23 hold høner foruden visse hold fra afkomsprøven

på Favrholm, fordelt på 7 afstamninger: "ASA 701, Lohmann LSL, Shaver

Starcross 288, Dekalb XL, Shaver Starcross 579, ASA Brun og Dekalb

GL"og opdrættet fra 16 opdrættere, idet nogle hold høner havde flere

forskellige opdrættere.

2.2 Knækægsklassificering

Én gang hver 4.uge blev foretaget en knækægsundersøgeIse hos for-

søgsværterne. Man udtog 900 æg i ægrenderne fra et bestemt sted i

stalden, og disse æg blev gennemlyst med en håndlyslampe. Hos en en-

kelt producent blev der i løbet af 2.forsøgsrunde ændret ved ægantal-

let således, at der kun blev undersøgt 300 æg pr. forsøgsnummer,

hvilket skyldtes den lille besætningsstørrelse.

I visse tilfælde blev yderligere udtaget 900 æg fra pakkebordet el-

ler indføringsbåndet til den automatiske pakkemaskine. Disse æg blev

på tilsvarende måde gennemlyst, og i de tilfælde, hvor producenten

havde pakkemaskine, blev æggene lagt på båndet igen, pakket og heref-

ter igen gennemlyst.

Ved at fratrække knækægsprocenten, fundet ved ægrenderne, fra knæk-

ægsprocenten, fundet på pakkebord eller før pakkemaskine, forsøgte

man at få et tal for knækægsfrekvensen gennem automatisk ægindsam-

ling. Dette tal viste sig ofte at være negativt og blev udlagt som

tegn på, at prøven på 900 æg ikke var repræsentativ.

Dette blev der i 2. forsøgsrunde rådet bod på ved hver gang at på-
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lægge de 900 æg, udtaget ved ægrenderne, tværbåndet og til sidst un-

dersøge dem efter færdigpakningen. Herunder blev elevatorsystemerne,

der bringer æggene fra ægbåndene til tværbåndet, ikke undersøgt, men

dette blev siden gjort ved hjælp af en speciel undersøgelse.

De knækkede æg, der blev fundet ved hjælp af gennemlysningen, blev

registreret i nedennævnte kategorier:

Vindæg: Æg med blød skal

Smadrede æg: Æg med hulskader større end én cm i diameter. Endvide-
re medregnedes tomme skaller, hvis over halvdelen af
skallen er til stede; endelig henregnes kvaste æg også
under denne kategori (se figur 2.1).

Tråd-
skader:

Æg med aflange eventuelt åbne brud i skallen; disse
brud er tydeligvis opstået ved fald mod burbundens
tråd under lægningen eller ved, at hønerne har trådt
dem ned mod burbunden (se figur 2.2).

Huller: Æg med hulskader under én cm i diameter. Ved de mind-
ste huller er der kun brud på skallen, medens de stør-
re huller omfatter brudt skalhinde. Mange huller op-
står rimeligvis på grund af hak fra næb eller kløer,
og de findes for det meste i en af æggets ender (se
figur 2.3).

Knappenåls- Små huller i æggeskallen - 1-2 mm i diameter
huller: De fleste af hullerne findes ved en af æggets ender;

deres opståen er uklar, men en del skyldes formentlig
det undertryk, der dannes, når ægget afkøles efter
lægning, og som derved kan "suge" et stykke skal ind,
men kan eventuelt også skyldes påvirkning af kløer el-
ler fremspringende metalstumper (se figur 2.4).

Stjernefor- Æg med stjerneformede skader i skallen. Der må ikke
formede knæk: forekomme brud på hinden. En del kan kun ses ved gen-

nemlysning; de skyldes formentlig sammenstød f.eks.
mellem 2 æg (se figur 2.5)

Liniefor- Æg med linieformede skader. En del kan kun ses ved
mede knæk: gennemlysning. De opstår formentlig på grund af tryk-

påvirkninger, men er i øvrigt ofte tegn på svage skal-
ler (se figur 2.6)
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Fig. 2.1 Eksempel på et smadret æg.

h-Lg.. 2. 1 An exa.mp.la of_. a. Am a A hed. eg.g..

Fig. 2.2 Eksempel på et æg med en trådskade.

F-Lg.. 2.2 An example. ofL a egg, Lu-cth a-damage cau/ted by, the
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Fig. 2.3 Eksempel på et æg med et hul.

/~ <-g.. 2.3 An. examp-Le. of a e.g.g. wLth. a ho

Fig. 2.4 Eksempel på et knappenålshul.

tLg.. 2. k An example, uf a eg.g, uiLth a pLnkole..
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Fig. 2.5 Eksempel på et stjerneknæk.

Flg.. 2.5 An example of a A tan. shaped c/iack,

Fig. 2.6 Eksempel på et linieknæk samt to knappenålshuller.

Flg.. 2.6 An example of. a haln. c/iack and two plnholeA.



17

2.3 Andre registreringer og baggrunden herfor

Ved hver knækægsundersøgelse blev indsamlet oplysninger om foder-

sammensætning og -struktur, lysprogram, fodringstidspunkt, ægindsam-

lingshyppighed og -tidspunkt samt luftfugtighed. Endvidere var det

planen at udtage blodprøver af 25 bestemte høner hver 8.uge til ana-

lyse for visse sygdomme.

Æg.indAamlAngAky.pp.ighe.d og. -tLcLipunkt

De fleste producenter indsamler æg én gang om dagen, men enkelte

undlader indsamling f.eks. om søndagene. Jo flere æg, der ligger i

ægrenden, jo større er chancen for sammenstød og dermed for opståen

af knæk.

Tidspunktet for ægindsamling kan også influere på frekvensen af

knækæg, idet indsamling om morgenen eller formiddagen, hvor de fleste

æg lægges, kan skabe uro blandt hønsene; dette gælder især for de

producenter, der indsamler manuelt.

KXAmafjonhold

Temperaturen indvirker på skalstyrken på i hvert fald 2 områder.

1) Foderoptagelsen falder med stigende temperatur, og dette kan re-

sultere i en utilstrækkelig Ca-optagelse til opretholdelse af skal-

kvaliteten.

2) Høje temperaturer bevirker, at hønernes åndedrætsfrekvens stiger,

og at de derfor har et større CO -tab end normalt. Dette fald i kar-

bonationkoncentrationen giver tyndere skaller, da dannelse af ægge-

skal kræver både kalcium og karbonat.

Ly^p/iogsiam.

Længere daglængde giver ringere skalkvalitet, formentlig fordi hø-

nerne er mere aktive. Da praktisk taget ingen af de deltagende for-

søgsværter havde lystætte huse, blev variationen i daglængden for de

enkelte forsøgshold afhængig af årstiden. Høner, der indsættes i æg-

læggerstalden om foråret, har derfor en lang daglængde i hovedparten

af deres læggeperiodé, idet lysprogrammet skal sørge for, at der ikke

forekommer aftagende daglængde, da hønerne ellers går i fældning.
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Fodring om formiddagen, når hønerne lægger æg, kan skabe uro i

stalden og som følge heraf give øget knækægsfrekvens. De fleste pro-

ducenter har da også et længere interval mellem fodringerne om for-

middagen end resten af dagen, men antallet af fodringer i relation

til daglængden sætter en grænse for, hvor langt intervallet mellem

fodringerne må være.

Fodoji- og. blodp-tøveA.

vil blive beskrevet nærmere under afsnittene 4 og 5.
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3 TEKNISK BESKRIVELSE AF STALDE OG BURANLÆG

I projektet var 7 burfabrikater repræsenteret med 12 forskellige

burkonstruktioner. I tabellerne 3.1 og 3.2 er staldbygningerne og

buranlæggene hos de forskellige forsøgsværter beskrevet.

Tabel 3.1
Table 3. 1

Forsøgs-
nr.

1
2

3
4-7*)

8
9
10

11
12

13
14

15
16
17
18

Bygge-
år

1982
1900/62

1972
1971

1973/74
1978/79
1982

1962
1982

1981
1981

1978
1972
1982
1960

Beskrivelse
DesiCJiLptLon o)

Tidligere
anvendelse

GI.Stalde

Net
Gulv/net

Net

Gulvdrift

Net

Net

Længde
bredde

50,0
33,0

60,0
100,0

87,5
87,5
87,5

43,3
77,0

64,7
64,7

48,0
40,0
48,0
48,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

af staldene
i the <u

X

,m

10,0
9,7

20,0
12,0

12,0
12,0
11,5

14,66
11,05

11,2
11,2

12,0
12,5
12,0
11,5

tablet

Antal
bure

2160
1392

4706
1152

3936
4025
3936

1056
3600

2880
2880

2520
2160
2016
2700

Ventilations
anlæg

Undertryk
Undertryk

Undertryk
Undertryk

Undertryk
Naturlig
Naturlig

Undertryk
Undertryk

Naturlig
Naturlig

Undertryk
Undertryk
Naturlig
Undertryk

) Forsøgsnumre 4-7 er beliggende i samme stald. Hvert forsøgs-
nummer er en række i stalden og har sin egen fodersilo. I
hver række er installeret 1152 bure.
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Tabel 3.2
Table 3.2

Forsøgs-
nr.

1
2

3
4-7

8
9
10

11
12

13-14

15
16
17
18

Kode

HE,
HE,

BD
BD

ME
BD
ME

BD
CT

BD

CM 
CM

195.1
209

209.S

195.3

195.2

LACO
SA
ME
OLI

Oversigt over bursystemerne

San.ve.ij, of the cag.e.

Burmodel

Hellmann gødningsbånd
Hellmann gødningsbånd

Big Dutchman 195.1
Big Dutchman 209

Meller Stufen
Big Dutchman 209 Special
Meller Stufen

Big Dutchman 195.3
Chore Time Pyramid R-Plus

Big Dutchman 195.2

Laco Compact Step
Salmet Europak DK
Meiler Stufen
01 i Kompakt 406

Buranlæg

3-etagers reol
3-etagers reol

3-etagers halvtrappe
3-etagers halvtrappe

3-etagers halvtrappe
3-etagers halvtrappe
3-etagers halvtrappe

2-etagers halvtrappe
3-etagers reol

3-etagers halvtrappe

3-etagers halvtrappe
3-etagers reol
3-etagers halvtrappe
3-etagers reol

Burene varierer på mange forskellige punkter f.eks. areal, bund-

hældning, maskestørrelse, trådtykkelse m.m., hvilket vil fremgå af de

følgende tabeller.

a = gennemrulningshøjde

b = rullelængde

c = gødningsdeflektorbrd.

d = ægbåndets bredde

e = ægrendens bredde

f = polsterkant

Snit af æglægningsbur

Se.ctLon.aJ. vi.ew of. a cag.e

Målene på betegnelserne, der er nævnt i figur 3.1, fremgår af tabel

3.3.



Tabel 3.3

Table. 3.3

Specifikation af burkonstruktionerne

Spécification, of the cag.e.

Bur-

kode

HE.l

HE. 2

CT

OLI

ME

LACO

SA

BD195

BD2O9

Bredde x

længde,

cm

48,2x45

48,2x50

48,3x38

47,5x47

49,5x46

40,0x45

50,0x48

48,6x50

48,6x45

Bur-

areal ,

cm2

2169

2410

1840

2233

2282

1800

2400

2430

2187

Rulle-

længde ,

cm

a

13,5

11

13

17

13

15

14,5

13,5

13,5

Gen.rul-

nings-

højde , cm

b

4,6

5,5

5,0

5,5

6,0

5,0*)

5,5

5,5

5,5-6

Gødn.-

deflekt.

bredde,cm

c

9,5

7,0

5,5

5,0

8,0

9,0

9,5

9,0

8,5

Ægren.

bredde,

cm

d

10

10

10,5

10,0

14

10

13

10

10

Ægbånds-

bredde,

cm

e

9

9

10

9,5

12

9,5

9

) Buer meget på midten; derfor meget større højde her,
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Gødningsdeflektoren afskærer en del af burbunden, og bredden af

dette stykke er ret forskellig i de forskellige burtyper. Gødningsde-

flektoren skal hindre, ât hønernes gødning lander i fodertruget, og

at hønerne æder æggene, når de ligger i ægrenden. Endvidere spiller

gødningsdeflektoren en rolle ved at hindre hønerne i at slippe ud af

burene under fodertrugene.

Af tabel 3.4 fremgår, ât burene med hensyn til maskestørrelse kan

inddeles i 5 hovedtyper. Forsøg har antydet, at knækægsfrekvensen

bliver mindre, når maskestørrelsen øges (Oosterwoud, 1983, Tauson,

1981 og 1983); dette skyldes, at burbundens masse mindskes, og som

følge heraf bliver bunden mere eftergivende, når æg rammer denne, og

det samme gør sig gældende med mindsket diameter af trådene.

Overtråden har retning mod ægrenden, og når afstanden mellem dennes

overkant og ned til overkanten af den tværgående undertråd er lille,

bremses æggets udrulningshastighed bedre, og således nedsættes risi-

koen for knækæg. Af hensyn til bundenes holdbarhed er der dog en ned-

re grænse for, hvor tynde trådene kan være; derfor benytter mange

burfabrikanter en tynd overtråd og en tykkere undertråd.

Tabel 3.4 Burbund og skillerum

i able. 3. 4

Burkode:

HE. 2.

ME

BD 195.1+3
BD 209+S
SA

HE. l .

BD 195.2
LACO

OLI

CT

Bure/
bundsekt.

2

4

4
4
1

2

4
5

4

5

Cage.

Maske-
s tø r . , cm

2,30x3,50

2,40x4,30

2,54x3,81
2,54x3,81
2,50x3,80

2,30x5,70

2,54x5,08
2,50x5,00

2,50x5,00

2,50x5,10

filooJi. and pattULLon

Tråd tyk-
k e l s e ,mm

o:2 ,20*)
u:2,5O

o : 2,20
u:2,5O

2,45
2,45
2,00

o :2 ,20
u : 2 , 5 0

2,45
2,50

o : 2 ,00
u:2,5O

o : 2 , 0 5
u : 2 , 5 0

Hæld-
n ing

7°

9°

7°
9°
7°

9 °

7°
9,5°

9°

8 °

Skillerum

Metalplade

Metalplade

Metalplade
Metalplade
Tråd

Metalplade

Metalplade
Plasf'net"

Plastplade

Tråd

) o = overtråd u = undertråd
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Burbundene er konstrueret således, at den længste side af maskerne

er placeret i æggets udrulningsretning. Burbundens hældning er gene-

relt mindre i de nyeste burmodeller, hvilket giver æggene en lavere

rullehastighed. En bredere ægrende giver mulighed for, at æggene kan

"løbe" farten af og samtidig forhindre et for brat møde med ægrendens

kant.

En vigtig faktor ved bedømmelse af burenes indflydelse på knækægs-

procenten er burophænget (Oosterwoud, 1983). Der findes her mange

forskellige løsninger, hvilket fremgår af tabel 3.5.

Tabel 3.5
Table. }. 5

Burkode:

HE.l +
HE. 2

CT

OLI

BD 195
1 + 2 + 3

BD 209

BD 209s

ME

LACO

SA

Front-
ophæng

Hviler på
5 mm tråd

Trådbøjle

Tråd-
samlinger

S-bøjle

Ingen *)

Fladbøjle

Hviler på
prelplade

Ingen

5,3 mm tvær-
tråd, fæstnet
i skillevæg

Ophængning af 1Durbund
Su^pejvo-Lon of cag.e. floon.

Side-
ophæng

4 metal-
clips

4 tråd-
samlinger

Fæstnet i
skillevæg ved
hver maske

3 plast-
clips

3 dobbelte
metalclips

3 dobbelte
metalclips

1 dobbelt
trådbøjle
midt i

Fæstnet i
skillevæg

5,3 mm tvær-
tråd, fæstnet
i skillevæg

Bag-
ophæng

3 tråd-
samlinger

Bund fort-
sætter som
bagvæg

Tråd-
samlinger

4-5 tråd-
saml inger

1 metalclips,
fæstnet i
skillevæg

1 metalclips,
fæstnet i
skillevæg

8-10 tråd-
samlinger'

3 tråd-
samlinger

5,3 mm længde-
tråd, fæstnet
i bagvæg

Bund/skil
levæg

Tæt

Åben

Tæt

Åben

Tæt

Tæt

Åben

Tæt

Åben

S-bøjlen sidder dog i buret, men er ikke fastgjort
fungerer derfor ikke som burbundsophæng.

i bunden og
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Når bund og skillevæg ikke er tæt sammenføjet, kan der være risiko

for, at skarpe eller spidse ting rager frem og beskadiger æggene. På

Big Dutchman 195 f.eks. er skillevæggen ret skarp dér, hvor den en-

der. Er skillevæggen en smule buet, bliver vægafslutningen til en

krog, der kan "fange" og beskadige æggene; se fig.3.2.

1
å
1

/
( /

/ /

skillevæg set fra siden skillevæg set ovenfra

Fig. 3.2 Skitse af skillevæg, der ikke slutter tæt til burbunden

F-lg.. 3.2 D/iafjt o£ pcuitJjtLon being, not alo^e. connected laith the cage filooi

Indsamling og pakning af æggene har også indflydelse på knækægspro-

centen; ligeledes på dette punkt er der stor forskel på forsøgsnumre-

ne, hvilket fremgår af tabel 3.6.

Der er 3 forskellige elevatorer repræsenteret; nr.l er Big Dutch-

mans af metal med bløde plaststave; nr.2 er Mellers, der er i hård

plast; nr.3 er Chore Times, der er af blød plast og skrå, og her ned-

bringes kun ét æg ad gangen.
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Tabel 3,
Table 3.

Forsøgs-
nr.

1
2

3
4- 7

8
9
10

11
12*)

13-14

15
16
17
18

*)

.6

6

- Ægind-
samling

Automatisk

-

-

Manuel
Automatisk

-

Manuel

Automatisk

Indsamlingssystem og

£g.g. coJJ.e.cting ̂ y^tem and

Elevator-
system

Lift
Skråbånd

Elevator
Elevator

Skråbånd
Skråbånd
Elevator

Elevator

Elevator

0
0

Elevator
Skråbånd

1

1
1

3
3
2

3

1

2
3

Pakke-
maskiner

HEM
HEM

KUHL-MOBA

-

0
0

KUHL-MOBA

O
 O

 O
 O

Fyldestop både på tværbånd og ved

; pakkemaskiner
'. packing machines

Styring af ægmængde
af- tids- frekv.

bryder ur omform.

+
+

+
+

+
+
+

pakkebord

fylde-
stop

+
+

+ (2)

+

Skråbånd nr.l er af hård plast; skråbånd nr.2 er af metalstave; me-

dens skråbånd nr.3 er af blød plast. For producenter med-ægbånd, men

uden pakkemaskine (17+18) er der ingen reguleringsmekanisme til sty-

ring af ægmaengden, her klarer man sig med manuel betjening af en af-

bryderkontakt. Med hensyn til forsøgsnummer 12 forefindes dog fylde-

stop både på tværbåndet og ved pakkebordet, der automatisk standser

båndet, hvis der er for mange æg derpå.

For producenter med pakkemaskine er der én, der regulerer båndene

ved hjælp af tidsur, der fungerer på den måde, at ægbåndet kører i 10

sekunder og holder stille i 5. Alle øvrige producenter har frekvens-

omformer, således at de trinløst kan regulere ægbåndets hastighed ef-

ter ægmængden. Fyldestoppet, som nogle producenter har koblet på, er

en ekstra og vigtig sikkerhedsventil, der stopper ægbåndet, hvis der

alligevel kommer for mange æg til pakkemaskinen.
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FODER

4.1 Foderets betydning for skalkvaliteten

Foderets betydning for æggeskallens styrke er tidligere blevet be-

skrevet (Kristensen, 1983), men her vil ganske kort blive redegjort

for væsentlige faktorer.

4.1.1 Foderets struktur og energiindhold

De fleste handelsfoderblandinger, der blev anvendt hos forsøgsvær-

terne, var pellet-cross, men en enkelt (nr.12) anvendte melfoder i

slutningen af æglaegningsperioden.

Petersen (1982) fandt, at fodring med pellet-cross i modsætning til

melfoder giver lidt større ægydelse og ægvægt, men samtidig en forø-

gelse af knækægsprocenten.

Det er ikke helt klarlagt, hvorledes høners foderoptagelse er regu-

leret, men foderets energiindhold spiller en stor rolle (Cherry,

1979); det er derfor vigtigt, at foderets indhold af forskellige næ-

ringsstoffer afpasses efter energiindholdet. Høners behov for bl.a.

forskellige livsvigtige aminosyrer og mineraler opgives derfor som en

mængde pr.energienhed.

Ægvægten øges signifikant med en stigning i foderets energiindhold

fra 11,46 til 13,64 MJ OE pr.kg, men skal tykkelsen formindskes

(Scheele og Versteigh, 1981). Dette kan dog skyldes et generelt lavt

Ca-indhold i det anvendte foder samt det forhold, at Ca-indholdet ik-

ke var det samme pr.energienhed.

4.1.2 Protein

I mange forsøg er fundet en positiv korrelation imellem foderets

indhold af protein eller essentielle aminosyrer og ægvægten (Roland,

1980 a og b; Elwinger og Andersson, 1978; Scheele, 1984).

Proteinets indflydelse på skalkvaliteten er lidt mere usikker; så-

ledes fandt Wolford og Tanaka (1970) i en litteraturgennemgang ingen

indflydelse af proteinniveau eller proteinkilde på skalkvaliteten.

Andre forsøg tyder på, at et lavere proteinindhold indirekte giver

tykkere skaller, idet den aflejrede skalmængde forbliver konstant,
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medens ægstørrelsen formindskes (Roland, 1980 b; Andersson et al.,

1978; Elwinger og Andersson, 1978 og Petersen et al., 1980). Scheele

(1984) fandt ingen forskel på skal tykkelse, vægtfylde og procent skal

af æg fra høner, fodret på 2 forskellige lysinniveau'er, selv om æg-

vægten var signifikant højere hos høner, fodret med højt lysinindhold

i foderet.

4.1.3 Mineraler

Af mineralerne er det især kalcium, der har betydning for æggeskal-

lens styrke, idet den består af 95 % uorganisk stof, hvoraf 98,2 % er

kalciumsalte, medens resten består af små mængder fosfor, magnesium,

jern, svovl m.m. (Romanoff og Romanoff, 1949).

Skalstyrken kan måles på mange forskellige måder (Kristensen,

1983), men det er oftest skalvægten eller skal tykkelsen, der bruges.

Det er fundet, at skalstyrken øges med et stigende Ca-indhold i

foderet (bl.a. Ousterhout, 1980; Gilbert et al., 1981; Vogt, 1981;

Hartel, 1982). Der er dog en øvre grænse for, hvor meget Ca der bør

være i foderet, idet der i mange forsøg er fundet en negativ effekt

på ydelsen eller ægvægten med stigende Ca-indhold (Ousterhout, 1980;

Dawson og Harms, 1980; Hartel, 1982). Hartel (1982) fandt endvidere,

at dødeligheden var positiv korreleret til foderets Ca-indhold. Der

er verden over udført mange forsøg med østersskaller, muslingeskaller

og andre former for store Ca-partikler. Det er vist, at skalstyrken

øges med stigende partikelstørrelse (bl.a. Petersen og Høj, 1980;

Vogt, 1983; Charles et al., 1984). Det synes også'at gælde, at parti-

kelstørrelsen har størst virkning, når foderets Ca-indhold er .lavt

(Petersen og Høj, 1980; Roland et al., 1974; Vogt, 1983).

Et forøget fosforindhold har en negativ effekt på æggenes skalkva-

litet (Ousterhout, 1980; Hartel, 1982), men en nedsættelse af fode-

rets fosforindhold har en negativ effekt på ægydelsen (Hartel, 1982;

Junqueira et al., 1984). Disse resultater er dog ikke bekræftet i al-

le undersøgelser.

Syre-base-balancen kan tænkes at have indflydelse på skalstyrken,

idet hønerne prøver at opretholde en konstant sum af kationer og ani-

oner. Af de vigtigste kationer og anioner kan nævnes Na og Ca og

Cl", HCO " , P0,~~ og SO ~~ . Bikarbonationen (HCO,~ ) er blodets væsent-

ligste stødpude, og en overfodring med klorid og fosfat sænker bikar-

bonationkoncentrationen, og der bliver derfor mindre materiale til
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rådighed for dannelse af kalciumkarbonat til skallen (Petersen og

Jensen, 1975). Det er dog ikke i alle forsøg fundet, at en stigning i

bikarbonatkoncentrationen øger skalstyrken (Hamilton, 1981; Junqueira

et al., 1984; Hamilton og Thompson, 1980), men det kan skyldes, at

bikarbonationkoncentrationen ikke har været den begrænsende faktor

ved skaldannelse.

4.1.4 Fodringsforsøg hos en forsøgsvært

En af forsøgsværterne arbejder med fodringsforsøg, idet han har en

4-rækket stald med en silo til hver række. I et forsøg, der angik o-

vennævnte syre-base-problem, fik hønerne de i tabel 4.1 nævnte foder-

blandinger. Af tabellen fremgår ligeledes de gennemsnitlige skalkva-

li tetsbedømmelser.

Tabel 4.1

i able. U.

Forsøgsnr.:
Anvendelses-
periode ,uger
Foderblanding:

De anvendte foderblandinger i forsøgene 6 og 7

og den fundne skalkvalitet

I he. dLeJiA uAed in experiment 6 and 7

and the aaA.cuJLaA.ed /iheJJ. quaJJjty. rn.eaAUA.em.ent

20-56
Fulca 14
+0,7 g ly-
sin/10 MJ
+0,8 % råprot.

Cl-indhold i
foder,g/10 MJ

Østersskaller
fra 40.uge,g/høne/dag 2,6

Antal knækægs-
undersøgelser 7

Knækægsfre-
kvens,gns. 8,86

Antal æg til
skalundersø-
gelse i alt 119

Procent skal 9,36

mg skal pr. cm2

overflade 77,72

20-56 56-
Fulca 14 Fulca 13
+o,7 g ly- -NaCl
sin/10 MJ +NaHP0,

1,86

2,6

9,63

119

9,01

77,13

20,33

119

8,56

74,81

56-
Fulca 13

3,40

20,39

116

8,75

76,48
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Som det ses af tabel 4.1, opnåedes ingen forbedring af skalkvalite

ten i dette forsøg, specielt når man tager tildeling af østersskaller

i betragtning, hvilket måske skyldes, at der blev brugt NaHPO som

Na-kilde,

4.1.3.

og derved skete en overfodring med fosfor jvf. afsnit

Forsøgsværten har med et andet hold høner udført et tilsvarende

forsøg; forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 4.2.

Tabel 4.2

Table. 4.2

Forsøgsnr.:
Anvendelses-
periode , uger
Foderblanding:

Gns. Cl-indhold i
foder,g/10 MJ

Østersskaller
fra 28.uge,g/høne/dag

Antal knækægs-
undersøgelser

Knækægsfre-
kvens,gns.

Antal æg til
skalundersøgelse

Procent skal

mg skal pr.cm2

overflade

De anvendte foderblandinger i forsøgene 104 og 106

og den fundne skalkvalitet

The. dLLeJLi Lue.d in e.x.peJiim.entyi 10k and 106

and the. caU.ciU.ated ^heJJ. qu.aJJ.tij,

104

6,96

60

9,32

77,98

106

28-52
Fulca 14

2,16

0,7

28-52
Fulca 14
-NaCl

1,73

0,7

6,96

60

9,26

78,11

Som det ses af tabel 4.2, er der ingen forskel på de 2 forsøgsnumre

med hensyn til skalkvaliteten. Der var dog problemer med holdene, i-

det hønerne allerede ved 21-ugers alderen havde kalkmangel på grund

af forkert sammensætning af foderet. Ydelsen var også noget nedsat.

De to forhold tilsammen vil formentlig helt overskygge virkningen af

nedsat kloridindhold i foderet.
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4.2 Foderanalyser

Som fremgået ovenfor, kan foderet have stor indflydelse på ægge-

skallens styrke; derfor er fodringen af hønerne hos forsøgsværterne

blevet nøje fulgt. Ved ændring i foderblandingers deklaration eller

minimum 3 gange i produktionsperioden blev udtaget foderprøver fra

fodermaskinerne i stalden.

I de fleste stalde udfodres ved hjælp af foderkæde, men hos for-

søgsnumrene 12 og 16 er der installeret fodervogn.

4.2.1 Kemiske analyser

De udtagne foderprøver blev i begyndelsen af projektet analyseret

på Statens Husdyrbrugsforsøg, afdelingen for dyrefysiologi og analy-

tisk kemi (SH). Senere blev prøverne analyseret på Mejeribrugets

Centrallaboratorium, Ladelund (MC).

Der er nogen forskel på resultaterne fra de 2 analysesteder, hvil-

ket fremgår af tabel 4.3 samt tabel 4.4.

Tabel 4 .3

Tab lo. l+. 3

I prøven:

SH
MC

Partier af samme foderprøve,

analyseret på henholdsvis SH og MC (1 analyse)

Råpro-
tein,

%

15,9
15,3

fantA fjLom the. -iame, f.e.ed Aamp-le

on. SH and ftC ieApe.cbLve.Zy. ( 1 an.aA.yALA )

Rå- Suk-
fedt, ker,

% %

4,5 3,60
5,0 3,13

S t i - Kal-
velse, cium,

% %

41,9 2,88
40,3 3,40

Fos-
for,
%

0,62
0,52

Af tabel 4.3 ses, at der er en markant forskel mellem analyseste-

derne på det fundne kalciumindhold i prøverne; dette kan skyldes en

ujævn fordeling af kalcium i de 2 prøver, da kalciumkilden bestod af

2/3 skalkorn og 1/3 østersskaller (mellemstørrelse), men kan også

skyldes reelle forskelle imellem analysestederne.



1118
1 4 6

5 3
26,9

5 , 7

1138
1 4 8

5 8
32,4

6 , 0

3 1

Tabel 4.4 Gennemsnitsværdier fra analyser

af forskellige foderprøver, udført på SH og MC

(henholdsvis 12 og 99 analyser)

Tabte. 4 .4 Avejiag.e. piom an.aJ.yAiA of. dLLjLjLejiesut £e.ed 4am.pJ.eA

analysed on SH and f\C

( 12 and 99 analy.AiA JieApe.cti.veAy.)

SH MC

Energi *) MJ/100 kg foder
Råprotein g/10 MJ
Råfedt (Stoldt) g/kg
Ca g/10 MJ
P g/10 MJ

*) Ang. beregning heraf, se formel (1) nedenfor.

Også af tabel 4.4 fremgår, at den største forskel mellem de 2 ana-

lyselaboratorier er at finde i kalciumværdierne, men dog skal huskes

på, at her er der ikke tale om de samme foderprøver.

På laboratorierne blev foderprøverne analyseret for råprotein, rå-

fedt (Stoldt), stivelse, sukker, Ca, P samt i visse tilfælde Cl.

Energiindholdet blev herefter beregnet efter følgende formel:

MJ OE/100 kg foder = 15,5 x % råprotein + 33,6 x % råfedt +

16,8 x % stivelse + 11,1 x % sukker (1)

I løbet af projektets løbetid er der, dels sket ændrin"ger i prote-

in- og energivurdering af foderblandinger i følge cirkulære fra sta-

tens foderstofkontrol, december 1982 og gældende fra den 1. oktober

1983, dels sket ændringer i analysemetoden af råfedt. Således bliver

fedt efter den 1. juni 1984 ekstrakteret med petroleumsether i stedet

for diethylether.

Ændringerne af energivurderingen har betydet, at fjerkræfoder til-

lægges en lidt lavere energiværdi, men alle foderblandinger er ind-

sendt til Landsudvalget for Fjerkræ, der på grundlag af opgivet ind-

hold af foderstoffer i foderblandingerne har foretaget EDB-beregnin-

ger over næringsindholdet i følge det nye energivurderingssystem.

Ændringen i analysemetoden for råfedt betyder en nedsættelse af a-

nalyseresultatet med ca.)£-l procentenhed afhængig af råfedtindholdet

i foderprøven (Petersen, 1985).
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4.2.2 Resultater af de kemiske analyser af udtagne foderprøver

Resultaterne for de enkelte forsøgsværter fremgår af afsnit 7_.

Sammenligner man de beregnede værdier for næringsstofferne med de

analyserede, får man de resultater, der er vist i tabel 4.5, idet de

gældende tolerancegrænser fra statens foderstofkontrol er følgende:

Analyseret værdi i orden, hvis den ligger inden for disse interval-

ler af den garanterede/beregnede værdi.

Energi: 140 MJ pr.100 kg
Råprotein: +20 % eller -10 %
Råfedt: -0,8 procentenhed eller +1,6 procentenheder
Kalcium 120 %
Fosfor 120 %

Tabel 4.5 Afvigelser mellem beregnede og analyserede værdier

(gns. af 111 analyser)

Tab-le U. 5 De.vi.cubl.orL4 between caU.CLU.ated and anaJ.y,jed value*

( avetag.e of. 111

Energi

Råprotein

Råfedt

Kalcium

Fosfor

I parentes er anført procentsatserne, hvis kun foderprøver, ana-
lyseret på Ladelund, er medregnet.

Disse fordelinger af analysetallene over og under tolerancegrænsen

svarer meget godt til, hvad statens foderstofkontrol oplyser i den

57.beretning (1984).

Ser vi dernnæst på, hvordan analyseresultaterne ligger i forhold

til den anbefalede norm (NRC, 1977), fremkommer resultaterne, beskre-

vet i tabel 4.6

Under tole-
rancegrænsen

0
(0)

21
(19)

2
(2)

26
(24)

5
(5)

I tolerance-
området

27
(24)

79
(81)

82
(80)

68
(69)

78
(78)

Over tole-
rancegrænsen

73
(76)

0
(0)

16
(18)

6
(7)

16
(17)



Tabel 4.6

table. 4.6

Protein

Kalcium

Fosfor
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Procentvis fordeling af analyseresultaterne

i forhold til normerne

N (protein) = 134 g/10 MJ;

N (kalcium) = 29,3 g/10 MJ; N (fosfor) = 4,5 g/10

Tesi cent cLLöpe/i^-ion of. the ieAUÀ.tA

pian the analy^i* sieg.cvicLLng. the nonm

N (psioteln) = 13b g./'10 M$

N (calcium) = 29,3 g./10 M$; N (phoAphon.UA) = 4 ,5 g./'10 flig

Over eller
lig norm

89,19
(89,90)

58,56
(63,64)

93,69
(92,93)

Under
norm

10,81
(10,10)

41,44
(36,36)

6,31
(7,07)

I parentes er anført procentsatserne, hvis kun foderprøver, analyse-
ret på Ladelund, er medregnet.

4.3 Diskussion og konklusion

Da der synes at være forskel på de 2 analysesteder, er der i alle

tabeller separate angivelser for resultater fra MC, fordi størstede-

len af prøverne er analyseret her.

Generelt har kalciumindholdet i foderprøverne hver gang skilt sig

ud fra de øvrige næringsstoffer; således fremgår af tabel 4.6, at

kalciumindholdet i over 1/3 af prøverne har ligget under den anbefa-

lede norm. Den analyserede værdi har i 1/4 af prøverne ligget under

tolerancegrænsen (tabel 4.5), hvor der accepteres 20 % lavere værdi,

end deklareret.

Grunden til dette kan være en ujævn fordeling af Ca-partiklerne i

foderet; dette gør sig især gældende i de foderprøver, hvor der er

tilsat ekstra skaller. Det kan også skyldes, at prøverne er udtaget i

fodermaskinen i stalden, idet foderet kan tænkes at afblandes under

transporten fra silo til fodermaskine.

Ud fra analyser af foder kan hønernes Ca-forsyning og æggenes skal-

kvalitet derfor ikke vurderes med bestemthed. Endvidere skal man være
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opmærksom på, at høner udviser en selektiv foderoptagelse og har en

speciel "Ca-appetit" ved lave Ca-koncentrationer, d.v.s., de prøver

at regulere foderoptagelsen efter Ca-behovet. En analyse af selv en

korrekt udtagen foderprøve siger nødvendigvie ikke noget om, hvad

hønerne reelt har ædt.

Ved vurderingen af de lave Ca-værdier i nogle af analyserne, må man

tage i betragtning, at Ca-indholdet er opgivet som antal g pr. 10 MJ ,

og at analyserne har vist højere energiindhold i foderet, end forven-

tet i følge beregningerne (jvf. tabel 4.5).

De nye analysemetoder for råfedt, der trådte i kraft den 1. juni

1984, vil da også resultere i en nedsættelse af energiindholdet i de

analyserede prøver og derved alt andet lige øge kalciumindholdet,

når det udtrykkes som g pr.10 MJ.

Foderanalyserne har ikke haft så stor direkte værdi, som forventet,

bl.a. fordi der oftest går 14 dage til en måned, før resultatet fore-

ligger, og i mellemtiden har producenten fået nyt foder 4-8 gange -

afhængig af silostørrelsen i relation til besætningsstørrelsen.

Desværre må det også konstateres, at der har været en del fejlana-

lyser og forbytning af foderprøverne med bl.a. mælkeprøver, hvilket

er påvist ved at indsende 2 partier af samme foderprøve.

Ud fra ovennævnte må dog konkluderes, at en del knækægsproblemer

sikkert kunne imødegås ved en sikrere og eventuelt også højere kalci-

umtildeling, end der forekommer i dag.

5 BLODPRØVER

Da det er kendt, at en række sygdomme kan influere på skalkvalite-

ten, blev det besluttet at følge hønernes sundhedstilstand ved under-

søgelse af regelmæssigt udtagne blodprøver.

5.1 Materiale og metode

I opdrætningsperioden er blevet taget blodprøver af hønerne for at

påvise effekten af de gennemførte vaccinationer og for at have en

kontrol på hønernes sundhedstilstand inden indsætning i æglæggerstal-

den .
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I æglægningsperioden skulle efter forsøgsplanen udtages blodprøver

hver 8.uge af de samme høner. De udtagne blodprøver er blevet analy-

seret på Institut for Fjerkræsygdomme, afdelinger: København, Langaa

samt Middelfart. Prip (1984) anfører, at der ikke er variation i ana-

lyseresultaterne fra afdeling til afdeling, men det har ikke været

muligt at kontrollere dette, og resultaterne fra de forskellige afde-

linger er derfor behandlet under ét. Derimod er der en statistisk u-

sikkerhed på analysetallene, således er der formentlig ingen forskel

på resultaterne - 2 positive ud af 25 undersøgte prøver contra 5 po-

sitive ud af 25 undersøgte prøver -. Et resultat med én positiv ud af

25 undersøgte prøver bør betegnes som fri for sygdommen; en undtagel-

se herfra er dog analyser for infektiøs bronchitis, der er meget sik-

ker (Badstue og Prip, 1984).

Blodprøverne er blevet analyseret for adeno- og reovirus, infektiøs

bronchitis, gumboro disease, mycoplasmose samt undertiden Egg-drop-

syndrome. Nedenfor er kort anført, hvordan disse sygdomme influerer

på ægproduktionen.

bn.on.chJL.tiA (Jßl

Nedgang i ægproduktionen; høj andel af misdannede og ruskallede æg;

vandet æggehvide; efter sygdomsangreb når produktionen aldrig igen

forventet niveau (Gordon og Jordan, 1982).

NewcaA£Å.e. dLUtooAO. (JVÛJ

Ægproduktionen kan næsten ophøre totalt; der optræder misdannede,

blødskallede og/eller ruskallede æg. Brune æg kan midlertidig miste

noget af farven (Gordon og Jordan, 1982). Denne sygdom forekommer ik-

ke i Danmark.

£g.g.-dn.op-4 ynd/iome. ( 60S ' 76 )

Skyldes vira fra adeno-gruppen.- For en kort periode ses mange blød-

skallede æg, æg med tynd skal og æg med kridtagtige aflejringer på

skallen. Brunskallede æg kan miste en del af farven. Ægproduktionen

falder pludseligt, hvilket kan henføres til knækæg, vindæg og blød-

skallede æg, der falder igennem burbunden eller bliver ædt af høner-

ne. Der kan ses en manglende evne til at opnå eller holde forventet

ægproduktion i lettere sygdomstilfælde (Gordon og Jordan, 1982).
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yp (ffLO)

Hos sygdomsfri høner, der inficeres med mycoplasmose, ses et fald i

ægproduktionen på ca.20 %, og ægvægten påvirkes også negativt. Ægy-

delsen stiger igen, men når ikke forventet niveau (Landgraf og Vie-

litz, 1983).

Çumbo/io

Under opdrætningen kan gumboro gøre opdrættet mere modtageligt for

andre sygdomme og reducere effektiviteten af vaccinationer mod f.eks.

ND, IB og Mareks disease eller eventuelt forhindre, at kyllingerne

kan vaccineres (Faragher, 1972).

Adeno VLO.UA

Almindeligt forekommende virus. Sygdomsfri høner, der inficeres med

adeno virus, vil udvise respirationslidelser og faldende ægprodukti-

on; kyllinger med adeno virusinfektion kan være mere modtagelige for

andre sygdomme. Der kan endvidere forekomme nedgang i ægvægten og

skaltykkelsen (Brugh et al., 1984).

7le.ovLn.UA

Almindeligt forekommende virus. Kan i rugeægsbesætninger give lave-

re ægproduktion, dårligere frugtbarhed og ringere klækbarhed (Desh-

mukh og Pomeroy, 1969).

5.2 Resultater

Generelt har analyserne af blodprøverne kun vist positive reakti-

oner for adeno- og reovira. Disse vira er, som nævnt, hyppigt fore-

kommende i fjerkræstalde, uden at det kan tages som et tegn på, at

hønerne er syge. Ved sammenligning af blodprøve- og knækægsresultater

tegner der sig ikke noget bestemt mønster. Vi kan således ikke henfø-

re en del af forskellen på knækægsprocent mellem forsøgsværter til

forskel i sygdomsniveau'et i besætningerne.

5.3 Diskussion

Når en sygdom som f.eks. IB udbryder, og hønerne har dannet anti-

stoffer herimod, fås en positiv reaktion, der forsvinder, som tiden

går. Går der mere end 6 uger mellem blodprøveudtagningerne, kan en

IB-infektion indtræffe og "forsvinde" igen, uden at blodprøveanaly-

serne viser, at hønsene har været udsat for IB-smitte.
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Af praktiske årsager blev intervallet mellem blodprøveudtagningerne

sat til 8 uger, men vi kunne således ikke være sikre på at "opdage"

eventuelle infektioner. Da det endvidere har vist sig, at der ofte er

forløbet mere end 8 uger mellem blodprøveudtagningerne, er informati-

onerne, som vi derigennem har fået, af tvivlsom værdi. Vi besluttede

på grund af de få positive reaktioner for sygdomme og ovennævnte pro-

blemer med tidsintervallerne at stoppe blodprøveudtagningerne. De få

positive reaktioner kan tages som indikation på en generel gunstig

sundhedstilstand.

6 FAVRHOLM

På Kontrolstationen for Æglæggende Høner, Favrholm, afprøvedes li-

niekombinationer. Ud af disse liniekombinationer blev på 7 udvalgte

handelskombinationer målt knækægsprocent.

6.1 Materiale

Af de 7 handelskombinationer var 4 linier med hvid skalfarve:

SHAVER STARCROSS ST. 288
ASA 701
LOHMANN LSL
DEKALB XL

og 3 linier med brun skalfarve:

SHAVER STARCROSS ST. 579
ASA BRUN
DEKALB GL

Af hver handelskombination blev indsat 128 høner, fordelt over 32

bure.

I stalden var monteret et Big Dutchman buranlæg, type 195, se nær-

mere beskrivelse i tabellerne 3.3, 3.4 og 3.5, forsøgsnummer 11. Tem-

peratur og luftfugtighed i stalden blev målt og viste kun små ud-

sving. Gennemsnitstemperaturen var 19,5°C og gennemsnitsluftfugtighe-

den 70,4.%; se i øvrigt 566.Beretning (Neergaard, 1984) for flere de-

taljer.
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Der blev anvendt manuel fodring i øverste etage, hvor foderforbru-

get blev målt, og i denne forbindelse er der iagttaget noget foder-

spild (Neergaard, 1984), således at det reelle foderforbrug pr.kg æg

må anses for at være lavere end det, der opgives i de følgende tabel-

ler.

6.2 Metode

Indsamlingen af æg skete manuelt, og sidst i hver periode blev ind-

samlet 5 dages produktion, der blev håndlyst på én gang efter de i

projektet gældende retningslinier. Der blev foretaget 16 knækægsmå-

linger for hver handelskombination.

6.3 Resultater

Resultaterne, der blev indsamlet på Favrholm angående de aktuelle

hold, kan, dels ses i beretningens hovedtabel (Neergaard, 1984), dels

i de følgende tabeller, der specielt beskæftiger sig med data fra de

7 liniekombinationer, hvorpå knækægsprocenten er blevet målt.

Resultater, der kan have interesse sammen med en vurdering af knæk-

ægsprocenten, ses i tabel 6.1.

Tabel 6.1 De enkelte holds ydelse, ægvægt, dødelighed

og læggeprocent samt foderforbrug

i abX.0. 6. 1 Ih.e. yÀ.eJ.d, e.g.g. weight, mo/itaLLty., -lading. percentage.,

and fceed com4um.pti.on o fi the. <ôin.gj.e.

P E R I O D E 1 - 1 6

Høne-

linie

ASA 701
Dekalb XL
Lohmann LSL
Shaver 288

Gns.HVIDE

Dekalb GL
Shaver 579
ASA brun

Gns.BRUNE

Angående

I tabel 6

Ægprod.

/indsat

306
341
326
336

327

309
290
305

302

Æg-

vægt, g

61,2
60,2
62,0
62,9

61,1

65,3
66,7
61,2

64,4

Døde,

%

11,7
3,9
7,8
6,3

7,4

7,8
2,3
0,0

3,4

foderblanding henvises til

.2 ses de

Læggepct.

/indsat

68,2
76,1
72,7
74,9

73,0

68,9
68,2
64,8

67,3

Foder

/kg æg

2,85
2,67
2,74
2,65

2,73

2,83
2,87
2,96

2,89

tabel 4.1 (Neergaard, 1984).

målte knækægsprocenter.



T a b e l 6 . 2

table. 6.2

Knækægsprocent, opgivet for hver nandelskombination gennem perioderne

the. percentage of cM.ack.ed eg.gA, Ahown fco/i each commeM.ci.al Atock through the

Handels-

kombination:

P E R I O D E R

10 11 12 13 14 15 16 Gns .

ASA 701 5,5

Dekalb XL 2,8

Lohmann LSL 2,6

Shaver 288 3,9

6,0 6,6 4,9 7,3 5,8 6,3 6,7 8,1 7,3 7,0 11,5 9,6 14,1 14,2 16,1 8,21

5,8 4,8 4,0 8,2 7,1 7,5 10,1 10,4 10,6 10,6 15,0 15,1 15,3 17,3 23,7 10,24

2,3 2,8 3,7 5,5 4,6 3,0 7,2 6,5 6,1 6,3 11,2 15,0 9,7 16,4 13,0 6,93

5,2 5,7 5,7 6,2 6,8 8,7 13,0 11,9 12,2 11,6 17,7 19,9 16,3 20,8 18,4 11,29

Gns.HVIDE 3,7 4,8 5,0 4,6 6,8 6,1 6,4 9,3 9,2 9,1 8,9 13,9 14,9 13,9 17,2 17,8 9,17

Dekalb GL 12,1 7,0 3,9 7,7 11,2 8,0 8,0 11,8 7,6 11,7 10,4 13,7 16,8 13,1 16,7 18,8 10,64

Shaver 579 8,0 9,9 8,1 7,6 9,6 6,4 9,8 9,0 7,0 11,9 7,9 11,8 14,8 18,0 17,0 19,5 10,72

ASA brun 17,0 8,4 6,7 7,4 10,4 7,6 10,3 13,4 8,8 12,2 9,9 16,8 18,2 16,0 27,0 26,6 12,52

Gns.BRUNE 12,4 8,4 6,2 7,6 10,4 7,3 9,4 11,4 7,8 11,9 9,4 14,1 16,6 15,7 20,2 21,1 11,29
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Ud fra tallene i tabel 6.2 er kurverne i fig.6.1

tegnet.

t i l fig.6.7 op-

3 0 - , x KNÆKÆG

2 5 -

2 0 -

1 5 -

1 0 -

5 -

PERI ODE

8 10 12 H
l

16
i i i i i i i r

8-10 1-12 26-1 23-3 9-5 7-7 7-9 2-11
DATO

Fig.6.1 Knækægsprocenten gennem perioderne for handelskombinationen
ASA 701 ( ) samt for gennemsnittet af de 4 hvide handels-
kombinationer ( )

Fig..6. 1 The percentage, ofc clacked eg.g.4 L* <ihoivn tkn.oug.h the peiLods,
fLon. the comme/icLaX. Atock ASA 701 ( • ) arid {.on. the ave/iaae
ofL 4 whLte comme/icLal /itockA detciLbed ( )
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s o x KNÆKÆG

25-

20-

15-

10-

5-

PERI ODE

O * 8
l
10

i
12

l
14

I
16

T I I I I I I I
8-10 1-12 26-1 23-3 9-5 1-1 1-9 2-11

DATO

Fig.6.2 Knækægsprocenten gennem perioderne for handelskombinationen
Dekalb XL ( ) samt for gennemsnittet af de 4 hvide han-
del skombinationer ( )

Flg.. 6.2 The pe/ice.ntag.e. ojL caacked e.g.g.4 IA Ahown th/ioug.h the peilodA
fon. the com.rn.en.clal Atock Dekalb XL ( •) and {Lot the aveÆ-
ag.e of. the 4 white comme/iclal AtockA deAC/ilbed ( )
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30-

25-

20-

15-

10-
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x KNÆKÆG

PER I ODE

8
r
10

i
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i 1
16

\ i i i r \ T \
8-10 1-12 26-1 2S-3 9-5 1-1 1-9 2-11

DATO

Fig.6.3 Knækægsprocenten gennem perioderne for handelskombinationen
Lohmann LSL ( ) samt for .gennemsnittet af de 4 hvide han-
delskombinationer ( )

Fig.. 6. 3 The. pe/icantag,e of. cn.ac.ke-d e.g.g.4 L* ^kown tk/ioug.k the. pe./iLod/i
£o/i the comme.JicLa.J- ttock Lohmana LSL I ) and fLo/i the. a-
ve./iag,e of the 4 white com.men.ciaA. AtockA de.Acn.ibed I )
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30 _, x KNÆKÆG

25-

20-

15-

10-

5-

PERI ODE

8 10
l
12 14 16

I I I I I I I I
8-10 1-12 26-1 23-3 9-5 1-1 1-9 2-11

DATO

Fig.6.4 Knækægsprocenten gennem perioderne for handelskombinationen
Shaver Starcross 288 ( ) samt for gennemsnittet af de 4
hvide handelskombinationer ( )

Flg..6.U Th& pe.Jicantag.e. of. c/iacked e.g.g.4 L<t -okou/n tk/ioug.h the pe./iLodA
f.o/i tke. comm&aclaZ Atock Shava^i Sta/LC/ioAA 288 ( ) and fon.
ika ave.n.ag.0. of. the. 4 white Atock-i de/ic/ilbed ( )
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3 0 - , * KNÆKÆG

2 5 -

2 0 -

1 5 -
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PERI ODE

8 10
I
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8-10 1-12 26-1 23-3 9-5 1-1 1-9 2-11
DATO

Fig.6.5 Knækægsprocenten gennem perioderne for handelskombinationen
Dekalb GL ( ) samt for gennemsnittet af de 3 brune han-
delskombinationer ( )

Fig.. 6. 5 The pe/icentag.e of c/iacked e.g,g.<i L-4 Ahown. th./ioug,h. the. pe.n.Lod.4
f.o/i the. comme/tclaJ. jtock Ddkalb ÇL ( ) and fLon. the. ave./i-
ag.e of. the 3 b/iouin. comme^cLa-L Atock* de^c/iLbed ( )
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s o _ x KNÆKÆG

25-
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0
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i
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8-10 1-12 26-1 23-3 9-5 1-1 1-9 2-11
DATO

Fig.6.6 Knækægsprocenten gennem perioderne for handelskombinationen
Shaver Starcross 579 ( ) samt for gennemsnittet af de 3
brune handelskombinationer ( )

Fig.. 6.6 The. percentage ofi CA.acke.d e.g.g.4 i.4 -ôkown £h/ioug.h the pe./iLod.A
fLo/i the comm.en.cLaJ. Shaven. Sta/ic/io/}-* 579 ( 1 and fion. the
aven.ag.0. ofL the 3 bn.own comm.en.cLaL ^tock-o de^cn,Lbed ( )
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3 0 - , * KNÆKÆG

2 5 -

2 0 -

1 5 -
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PERI ODE
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l

16
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8-10 1-12 26-1 23-3 9-5 "7-1 1-9 2-11
DATO

Fig.6.7 Knækægsprocenten gennem perioderne for handelskombinationen
ASA BRUN ( ) samt for gennemsnittet af de 3 brune hån-
de lskombinat^-oner ( )

Fig..6.7 The. pe./ice.ntag.e. of c/iacke.d e.g.g.4 -L* yikouun tk/ioug,k the. p
fioi tke. comm&Æclal ttock ASA ßWN ( ; and fon. the. ave./iag.e.
of tke. 3 blown /itoak-i de.4<LiLbe.d ( )
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Ved at tage hensyn til ægvægten, antal lagte æg pr.indsat høne, foder

pr.kg produceret æg og den gennemsnitlige knækægsprocent er tabel 6.3

fremkommet. Tabellen angiver som slutresultatet kg hele æg, produce-

ret, samt kg foder pr.kg hele æg for hver af de 7 handelskombina-

tioner.

Ved beregningerne er der ikke taget hensyn til eventuelle forskelle

på ægvægten for hele og knækkede æg.

Tabel 6.3 Oversigt over de enkelte handelskombinationers produktion

af kg æg, kg knækæg, kg hele æg og kg foder pr.kg

hele æg pr.indsat høne i perioderne 1-16

I ab-Le. 6.3 ilte. yj-eld, ciacked eg.gA, whole Q-ggA, ond (.ood corvoumptÅon

pen. kg. whole e,g.gA peji hen housed {.on. the AingÅe

Handels- Prod. Prod. Prod. kg foder
kombinationer kg æg kg knækæg kg hele æg /kg hele æg

ASA 701 18,73 1,54 17,19 3,10
Dekalb XL 20,53 2,10 18,43 2,97
Lohmann LSL 20,21 1,40 18,81 2,94
Shaver 288 21,13 2,38 18,75 2,99
Dekalb GL 20,18 2,15 18,03 3,17
Shaver 579 19,34 2,<O7 17,27 3,21
ASA brun 18,67 2,43 16,33 3,38

Nogle ægproducenter leverer udslåede æg til pakkerierne og kan på

den måde få afsat vedlæg, udløbere og æg med brudt skalhinde, der ik-

ke må forekomme i bakkerne. Andre producenter har ikke denne mulig-

hed, og ser man på klassificeringen af knækæg, opdelt i typer, må man

konstatere, at vindæg, smadrede æg samt hovedparten af æg med tråd-

skader og huller hører til denne kategori af æg.

Det er derfor af interesse at se, hvordan de enkelte liniekombina-

tioners knækæg fordeler sig på knækægstyper, hvilke er opgjort i ta-

bel 8.4.

Anslår man, at 50 % af æg med trådskader og hul'ler er så ødelagte,

at æggene kun kan leveres til pakkeriet som udslåede æg, så får man

følgende billede af de 7 liniekombinationer, som det fremgår af tabel

6.5.
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table. 6.4

Tabel 6.5

i able. 6.5
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Knækæg fra de forskellige liniekombinationer,

fordelt på knækægstyper

Clacked eagA diAtnJ-buuted Into vani-OUA typest ojL CA.ak.yi

ASA D e k a l b Lohmann S h a v e r D e k a l b S h a v e r ASA
701 XL LSL 288 GL 579 BRUN

Vindæg 9
Smadrede æg 9
Trådskader 9
Huller 9
Knappenåls-
huller 9
Linieknæk 9
Stjerneknæk 9

6 0,40
i 10,76
'o 12,92
6 8,79

6 9,49
'o 21,70
é 35,94

0,66
10,48
5,75

11,68

18,23
19,11
34,09

3,46
10,69
4,32
8,16

13,78
20,40
39,19

1,77
7,68
4,02
12,80

18,69
24,12
30,92

0,61
11,97
10,92
10,58

11,50
18,89
35,53

0,87
13,37
11,04
16,71

12,13
12,51
33,37

0,92
13,65
14,15
17,08

10,15
14,61
29,44

Andel af knækæg, der kan leveres til pakkeri

som knækæg eller som udslåede æg

fra de forskellige liniekombinationer

The. pan.t of. CA.acke.cL eggA

which can be. deli.veA.ed to the. packing. fLacto/iy.

OA uiacked e.ggA on. QA

ASA 701 9
Dekalb XL 9
Lohmann LSL 9
Shaver 288 9

Dekalb GL °,
Shaver 579 9
ASA brun 9

Knækæg

'o 77,98
'o 80,14
'o 79,61
'o 82,14

'o 76,67
'o 71,88
(, 69,81

Udslåede
æg

22,02
19,86
20,39
17,86

23,33
28,12
30,10

Af tabel 6.5 ses, at der især er forskel på fordelingen af knækæg

mellem hvide og brune liniekombinationer.
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6.4 Diskussion og konklusion

Resultater fra afstamningerne med hvid skalfarve (fig.1-4)

Med hensyn til knækægsprocent ligger linierne "Lohmann LSL" og "ASA

701" lavest gennem perioderne. Fra periode 6 og fremefter overstiger

knækægsprocenten for disse to linier på intet tidspunkt gennemsnit-

tet.

Knækægsprocenten for linien "Dekalb XL" følger stort set gennem-

snittet, når 1.periode undtages.

Linien "Shaver Starcross 288" følger til og med periode 7 gennem-

snittet, hvorefter den indtil periode 16 ligger over gennemsnittet.

Der er dog ingen signifikant forskel på linierne "Dekalb XL", "Shaver

Starcross 288" og "ASA 701" med hensyn til knækægsprocenten, medens

der er signifikant forskel (P < 0,05) på "Shaver Starcross 288" og

"Lohmann LSL". Tages der hensyn til knækægsprocenten og kg æg pr.ind-

sat høne, er produktionen af kg hele æg omtrent ens for linierne

"Shaver Starcross 288", "Lohmann LSL" og "Dekalb XL", medens den for

ASA 701s vedkommende ligger ca.V2 kg under de 3 øvrige linier (tabel

6.3) .

De samme tendenser gør sig gældende, når der ses på kg foder pr.kg

hele æg; her er der ingen forskel på linierne "Shaver Starcross 288",

"Lohmann LSL" og "Dekalb XL", men "ASA 701" har brugt en anelse mere

foder pr.kg æg (tabel 6.3).

Resultaterne fra afstamningerne med brun skalfarve (fig.5-7)

Her tegnede sig et lidt andet billede, end tilfældet var for de o-

venstående 4 liniekombinationer. Der er ingen signifikant forskel på

handelskombinationerne, selv om "ASA BRUN" har en noget højere knæk-

ægsfrekvens. Når der ses på produktionen af kg hele æg pr.indsat hø-

ne, er der ca. 1 kg til forskel mellem de 3 liniekombinationer; pro-

duktionen er også noget dårligere end for gennemsnittet af de hvide

liniekombinationer (tabel 6.3).

Ses der på foderforbuget pr.kg hele æg, bruger liniekombinationer

med brun skalfarve ca.l/4 kg mere foder end liniekombinationer med

hvid skalfarve. Inden for linier med brun skalfarve bruger "ASA Brun"
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mest foder pr.kg hele æg (tabel 6.3). Ved vurdering af knækægsprocen-

ten, og hvor meget det kan betyde for den enkelte producent, skal der

tages hensyn til, hvorvidt det er muligt for producenten at levere

udslåede æg til pakkeriet; ca.1/4 af knækæggene er udløbere og kan

således kun leveres udslået til pakkeriet (jvf. tabel 6.5).

7 PRODUCENTRESULTATER

I dette afsnit beskrives en række forhold vedrørende de 23 forsøgs-

numre, der har betydning for vurderingen af de anførte knækægsresul-

tater.

7.1 Forsøgsnummer 1

Der blev indsat 10.880 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

Hellmann bure, d.v.s. 5,04 høner pr.bur i følge de tekniske beskri-

velser.

Hønerne var ved indsættelsen i begyndelsen af juli 1982 18 uger

gamle og blev udsat i den sidste uge af 15.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 26 uger. I læggeperioden, der

varede 42o dage, blev produceret 305 æg pr.indsat høne, svarende til

19,1 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 231 æg eller

14,4 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 7 dage om ugen.

Der blev foretaget 14 almindelige undersøgelser samt 4 undersøgel-

ser af pakkeprocedurens indflydelse på knækægsprocenten.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.ll % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 7,58 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.1). Den gennemsnitlige knækægsprocent

for perioderne 3-11 var 5,31.
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Fig.7.1 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 1
( ) samt for gennemsnittet af al le 23 hold ( )

Flg.. 7. 1 The pen.c&ntag.e .of. cn.ac.ke-d eg.g.4 -in. the Za^-ing. pe/ii.od fco/i the.
e.xpe./1-lme.ntaJ. numbei 1 ( ) and jLo/i the ave/iag.e of. a-L-L 23
expen.Lmen.ta-i -ôtockà ( )

I t.abel 7.1 er v i s t , hvorledes knækæggene er fordelt på de forskel-

lige knækægstyper.

Tabel 7.1 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Table 7. 1 The cjiack typeA In pencerutaae of. the cjiacked

Gns. af hele
æglægningsperioden

Vindæg % 2,68
Smadrede æg % 6,23
Trådskader % 3,87
Huller % 9,62
Knappenalshuller % 16,46
Stjerneknæk % 26,18
Linieknæk % 34,96
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I de 4 pakkeundersøgelser fandtes i gennemsnit 7,92 % knæk før pak-

keren og 9,69 % knæk efter, d.v.s. knæk ved pakning lig med 1,77 %

(jvf. forsøgsnummer 2, hvor samme maskine benyttes).

Statistisk analyse er foretaget for at undersøge om knækægsprocen-

ten i de 900 æg, udtaget i ægrenderne til almindelig undersøgelse,

afviger signifikant fra knækægsprocenten i de prøver à 900 æg, der

blev udtaget til pakkeundersøgelse; hvilket ikke var tilfældet.

FodeyianaÅy/i en.

Der blev anvendt samme foder i hele læggeperioden, dog blev tilsat

ekstra østersskaller, da hønerne blev ældre. Foderstoffirmaet fyldte

østersskallerne oven på foderet i tankbilen. Det anvendte foder inde-

holdt ikke fedt, og der blev fodret 6 gange daglig. Til kemisk analy-

se blev udtaget 5 foderprøver fra fodermaskinen i stalden, og analy-

seresultaterne er vist i tabel 7.2.

Tabel 7.2

Table. 7.2

Hønealder, uger
Fodertype :

Resultater fra foderanalyserne

2 5
Fuld-
foder

1116
136,2

6 , 5
26,4

3 5

'AultA piom .

3 8
Fuld-
foder

1123
147,0

5 , 8
27,8

3 7

the f.e.ed an.cU.yAeA

5 1
Fuldf.
+ 2 ,5 %
skaller

1036
161,2

6 , 5
34,8

4 0

5 9
Fuldf.
+ 2,5 %
skaller

1022
153,6

5 , 9
32,3

3 8

7 4
Fuldf.
+ 2,5 %

skaller

1091
145,7

7 , 3
36,3

4 1

Energi MJ/100 kg
Protein g/ 10 MJ
Fosfor g/ 10 MJ
Kalcium g/ 10 MJ
Fedt g/kg

Kalciumindholdet har i begyndelsen af læggeperioden to gange ligget

under normen på 29,3 g pr.10 MJ. Foderforbruget blev 2,29 kg pr.kg

æg, og over 11 perioder blev brugt 2,35 kg pr.kg, svarende til 25,32

MJ pr.kg æg.

KJUmaf-onhoXxL

Temperaturen i hønsestalden varierede fra 18-26°C (gns. 22,1°C) og

luftfugtigheden fra 52-70 % RF (gns. 62 % ) .

Der ses en meget tydelig stigning i knækægsprocenten i sommerperio-

den, hvor der var varmt i stalden, hvorefter den falder noget igen

(figur 7.1); foderforbruget har også været lavere i denne periode.
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Sœ/1-LLg.e. fLonhold

Af figur 7.1 fremgår, at knækægsprocenten for denne besætning lig-

ger noget under gennemsnittet for de øvrige. Dette kan for en stor

dels vedkommende henføres til, at knækægsundersøgelserne er foretaget

på et tidligt tidspunkt, end der normalt bliver indsamlet æg på,

hvorfor der ligger færre æg ud for hvert bur, og dermed er risikoen

for sammenstød nedsat. Undersøgelser har foreløbig vist, at knækægs-

procenten er meget højere, hvis undersøgelsen foretages på det tids-

punkt, hvor der normalt indsamles æg, da ægrenden så er fyldt med æg.

7.2 Forsøgsnummer 2

Der blev indsat 7.000 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

Hellmann bure, d.v.s. 5,03 høner pr.bur. Ved indsættelsen den 2. de-

cember 1982 var hønerne 18 uger gamle, og de blev udsat i den første

uge af 16.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 26 uger. I læggeperioden, der

varede 410 dage, blev produceret 310 æg pr.indsat høne, svarende til

19,0 kg æg pr.indsat høner. Over 11 perioder blev produceret 240 æg

eller 14,2 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 7 dage om ugen. Der blev foretaget 14 al-

mindelige knækægsundersøgelser samt 5 undersøgelser af pakkeprocedu-

rens indflydelse på knækægsprocenten.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.16 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit af de 14 undersøgelser fandt man 6,71 %

æg med knæk ved ægrenderne (se figur 7.2); den gennemsnitlige knæk-

ægsprocent for perioderne 3-11 var 5,78.

I de 5 pakkeundersøgelsef fandtes i gennemsnit 6,16 % knæk før pak-

keren og 7,95 % efter, d.v.s. knækægsfrekvensen ved pakning var 1,79-

% (jvf. forsøgsnummer 1).

Man fandt ingen signifikant forskel på knækægsprocenten i de prøver

å 900 æg, der er blevet undersøgt henholdsvis ved den almindelige og-

pakningsundersøgelse.
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Fig.7.2 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 2
( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

Fj.g,.7.2 The percentage of. cracked eg.g./i -in the tayLng. pei-Lod fLo/i the
expen-imentaZ .numben. 2 ( ) and fon. the avenaae of. alt 2}
expe/i-imenta-l

I tabel 7.3 er v is t , hvorledes knækæggene er fordelt på de forskel-
lige knækægstyper.

Tabel 7.3 Knækægstyperne i procent af knækæggene

labte 7.3 the cjiach typeA in pen.centag.e o{L the CA.acked eg.gA

Vindæg
Smadrede æg
Trådskader
Huller
Knappenålshul1er
Stjerneknæk
Linieknæk

Gns. af, hele
perioden

1,53
9,27
4,49
15,92
28,13
15,67
24,99
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I hele læggeperioden blev anvendt en foderblanding med samme sam-

mensætning, dog tilsattes ekstra østersskaller, da hønerne blev æl-

dre. Foderstoffirmaet fyldte skallerne oven på foderet i tankbilen.

Det anvendte foder var ikke tilsat fedt, og fodringen blev foretaget

5-7 gange daglig.

Til kemisk analyse blev udtaget 5 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og analyseresultaterne er vist i tabel 7.4.

Tabel 7.4

Table. 7.4

Hønealder, uger
Fodertype :

Energi MJ/1OO kg
Protein g/ 10 MJ
Fedt g/ kg
Fosfor g/ 10 MJ
Kalcium g/ 10 MJ

Resultater fra foderanalyserne

2 7
Fuld-
foder

1082
153,4

4 1
8 , 5

32,5

ne,uU,

3 7
Fuldf.
+ 2,5 %

fjwm. the fLeed c

5 1
Fuldf.
+ 2,5 %

skaller skaller

1063
149,6

3 8
5 , 7

40,9

1071
154,1

3 8
6 , 9

39,6

inaly^eA

6 1
Fuldf.

+ 5 %
skaller

1060
144,3

4 0
7 , 2

37,8

7 3
Fuldf.

+ 5 %
skaller

1053
164,3

3 7
6 , 3

40,8

Totalt er brugt 2,48 kg foder pr.kg æg og over de første 11 peri-

oder 2,53 kg, svarende til 26,96 MJ pr.kg æg.

KJUjnaf-onhoiA

Temperaturen i hønsesta lden var ie rede f ra 18-22°C (gns. 19,8°C) og

luftfugt igheden f ra 56-76 % (gns. 66 %).

Sæ/i<LLg.e. f-on.hoJjd.

Kurven over knaskægsprocenten udviser en lille top i august måned,

hvilket kan skyldes en høj staldtemperatur, (der dog ikke er målt),

eller uregelmæssigheder i ægindsamlingen i forbindelse med høsten.

7.3 Forsøgsnummer 3

Der blev indsat 23.557 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

Big Dutchman 195 bure, d.v.s. 5,01 høner pr.bur i følge de tekniske

beskrivelser.

Ved indsættelsen den 5. august 1982 var hønerne 19 uger gamle, og

de blev udsat i den næstsidste uge af 12.periode.
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Hønernes alder ved 50 % lægning var 22 uger. I læggeperioden, der

varede 326 dage, blev produceret 249 æg pr.indsat høne, svarende til

14,8 kg pr.indsat høne, og over 11 perioder produceredes 240 æg pr.

indsat høne eller 14,2 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 6 dage om uge"n. Der er blevet foretaget

10 almindelige knækægsundersøgelser samt 4 undersøgelser af pakkepro-

cedurens indflydelse på knækægsprocenten.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.5 % af dagens

ægproduktion, og for hele læggeperioden fandt man gennemsnitlig 9,50

% knæk ved ægrenderne (se figur 7.3). For perioderne 3-11 var den

gennemsnitlige knækægsprocent 10,17.
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Fig.7.3 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 3

( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

FÅ.g.,7.3 The. pe/iaantag.e of csiacked e.g.g.4 •in the. JLay,Lng. peiLod fon. the.
ey^pe/iLmentai. numbe/i 3 ( ) and fLon. the. ave.n.ag.e. of. alZ 23
e.x.pe./LLme.ntaJ.



57

I tabel 7.5 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de forskel-

lige knækægstyper.

Tabel 7.5 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Table. 7.5 The. cyiack ty.p&A in pesicentag.e. of. the. cjiacked

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 0,00
Smadrede æg % 3,11
Trådskader % 2,78
Huller % 12,75
Knappenålshul1er % 41,65
Stjerneknæk % 14,29
Linieknæk % 25,42

I de 4 pakkeundersøgelser fandtes i gennemsnit 10,84 % knæk før

pakkeren og 14,26 % efter pakkeren, d.v.s. knækægsfrekvensen ved pak-

ning var 3,42 %. Den gennemsnitlige knækægsprocent i de prøver å 900

æg, der blev anvendt i pakkeundersøgelsen, var 1,73 % højere end i de

prøver å 900 æg, der blev undersøgt ved den almindelige knækægsunder-

søgelse, men forskellen var ikke signifikant.

Forsøgsværten blander selv foderet. I produktionsperioden blev fo-

dersammensætningen ændret 7 gange. I starten bestod foderets kalcium-

kilde af 2/3 skalkorn og 1/3 østersskaller (mellemstørrelse), senere

blev forholdet byttet om; 3 uger før slagtning blev foderet udskiftet

til en billigere blanding, og dette bevirkede et fald i ægvægten på 3-

g-

Der blev udtaget 3 foderprøver fra fodermaskinen i stalden, og re-

sultaterne fremgår af tabel 7.6.
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Tabel 7.6 Resultater fra foderanalyserne

/able 7.6

Hønealder
Fodertype

Energi
Protein
Fedt
Fosfor
Kalcium

, uger

MJ/100
g/ 10
g/ kg
g/ 10
g/ 10

kg
MJ

MJ
MJ

37
F u l d -

foder 1

1116
137,1

50
5,8

29,3

piom the f.e.e.d an

51
Fuld-

foder 1

1136
129,4

48
5,0

23,8

:alyAe4

63
Fuld-

foder 2

1149
135,8

47
3,0

30,8

Kalciumindholdet har én gang ligget under normen på 29,3 g pr. 10

MJ.

Da hønerne var ca.38 uger blev konstateret, at hønerne led af kalk-

mangel. Dette blev søgt afhjulpet ved hjælp af ekstra skaller, men

hønerne rettede sig dog aldrig helt. Det er ikke muligt at se, om

kalkmanglen direkte gav udslag på knækægsfrekvensen, ud over at knæk-

ægsfrekvensen for dette hold generelt var ret høj.

Foderforbruget var 2,46 kg pr.kg æg, og over de første 11 perioder

blev brugt 2,48 kg pr.kg æg, svarende til 28,10 MJ pr.kg æg.

Klimaf-onhoAxi

Temperaturen i stalden har varieret fra 17,5-28°C (gns. 20,4°C) og

luftfugtigheden fra 50-73 % RF (gns. 63 %).

f.o/iho-id

Hønerne blev udsat meget tidligt på grund af dårlig skalkvalitet

samt de på det tidspunkt gældende prisrelationer.

Forsøgsnummer 7.4

Der blev indsat 5.755 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 209, d.v.s. 5 høner pr.bur i følge de tek-

niske beskrivelser.

Ved indsættelsen den 14. juni 1982 var hønerne 20 uger gamle, og de

blev udsat i den sidste uge af periode 15.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 22 uger. I læggeperioden, der

varede 414 dage, blev produceret 311 æg pr.indsat høne og over 11 pe-



59

rioder 246 æg pr.indsat høne. I hele læggeperioden blev produceret

19,7 kg og over 11 perioder 15,3 kg æg pr.høne.

Knæk CEQA i QA uÅtat en.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 13 al-

mindelige knækægsundersøgelser samt 3 undersøgelser af pakkeprocedu-

rens indflydelse på knækægsfrekvensen.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.20 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 14,74

% knæk ved ægrenderne (se figur 7.4). Den gennemsnitlige knækægspro-

cent for perioderne 3-11 var 11,57.

I de 3 pakkeundersøgelser fandtes i gennemsnit 13,41 % knæk før

pakkeren og 17,90 % efter, d.v.s. knæk ved pakning lig med 4,49 %

(jvf. forsøgsnumrene 5, 6 og 7, hvortil samme maskine benyttes).

Statistisk analyse er foretaget for at undersøge, om knækægsprocen-

ten i de 900 æg, udtaget i ægrenderne til almindelig undersøgelse,

afviger signifikant fra procenten i de prøver å 900 æg, der blev ud-

taget til pakkeundersøgelse; hvilket ikke var tilfældet.

I tabel 7.7 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de forskel-

lige knækægstyper.

Tabel 7.7 Knækægstyperne i procent af knækæggene

I able. 7-7 The. cyiack typeA in. pe./icentag.e of. the cjiacked e.ggA

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 0,91
Smadrede æg % 7,24
Trådskader % 4,74
Huller % 13,27
Knappenålshuller % 23,02
Stjerneknæk % 22,70
Linieknæk % 28,13
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Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 4
( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

F i g . 7 . 4

h-i.g..7-U- I he. pd/ice.ntag.0. of. c/iacke.d eg.g.4 -in the. JLayLnQ. pe./iLod f-on. the.
expe/LLm.e.nta.1 numbe/i 4 ( 1 and fio/i the ave.iag.e of. ail 23
e.xpe./1-Lmenta-l AtockA ( I

FodeJianal yAQA.

I hele læggeperioden blev anvendt samme type foderblanding, dog

tilsattes ekstra østersskaller, da hønerne var 40 uger gamle, og

østersskallerne blev givet manuelt - ca.15 kg pr.dag. Der blev fodret

6-7 gange daglig og eventuelt med en ekstra fodertildeling omkring

midnat i varme sommerperioder.

Til kemisk analyse blev udtaget 4 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og resultaterne heraf ses i tabel 7.8.
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3 7
Fuld-
foder

1118
151,9
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22,5
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JJLA fjiom the

5 0
Fuld-
foder

1169
143,7

5 , 1
31,4*

6 4

f.e.ed an.cU.y4

5 8
Fuld-
foder

1120
133,9

5 , 0
39,3*

7 2

7 5
Fuld-
foder

1200
145,8

4 , 3
26,7

6 9
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Tabel 7.8 Resultater fra foderanalyserne
Table. 7.8

Hønealder, uger
Fodertype :

Energi MJ/100 kg
Protein g/ 10 MJ
Fosfor g/ 10 MJ
Kalcium g/ 10 MJ
Fedt g/ kg

*) Hertil kommer de tildelte østersskaller, der gives ved middags-
tid.

Hvis der tages hensyn til tildeling af østersskallerne, har kalci-

umniveau1 et kun én gang ligget under normen.

For hele læggeperioden har foderforbruget ligget på 2,34 kg pr.kg

æg, og over de første 11 perioder blev brugt 2,29 kg pr.kg æg, sva-

rende til 26,38 MJ pr.kg æg.

KJJjnafLonhold

Temperaturen i. stalden varierede fra 20-27°C (gns. 22,4°C) og luft-

fugtigheden fra 48-77 % RF (gns. 65 % ) .

Sœ/1-LLg.e. (LOAÅOJJI

Knækægsfrekvensen er, som det fremgår af figur 7.4, ret høj i for-

hold til de øvrige forsøgsnumre, hvilket kan skyldes den store bur-

bundshældning samt en højere ægvægt end hos de fleste andre forsøgs-

numre .

7.5 Forsøgsnummer 5

Der blev indsat 5.755 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 209, d.v.s. 5 høner pr.bur jvf. de tekni-

ske beskrivelser.

Ved indsættelsen den 14. juni 1982 var hønerne 20 uger gamle, og de

blev udsat i den sidste uge af periode 15.
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Hønernes alder ved 50 % lægning var 22 uger. I læggeperioden, der

varede 414 dage, blev produceret 308 æg pr.indsat høne, svarende til

19,4 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 246 æg eller

15,3 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 13 al-

mindelige knækægsundersøgelser samt 3 undersøgelser af pakkeprocedu-

rens indflydelse på knækægsfrekvensen.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.20 % af dagens

ægprodukti on, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 14,46

% knæk ved ægrenderne (se figur 7.5). Den gennemsnitlige knækægspro-

cent for perioderne 3-11 var 11,48.

I de 3 pakkeundersøgelser fandtes i gennemsnit 15,23 % knæk før og

18,92 % efter pakningen, d.v.s. knæk ved pakning lig med 3,69 % (jvf.

forsøgsnumrene 4, 6 og 7, hvortil samme maskine benyttes).

Statistisk analyse er foretaget for at undersøge, om knækægsprocen-

ten i de 900 æg, udtaget i ægrenderne til almindelig undersøgelse,

afviger signifikant fra procenten i de prøver å 900 æg, der blev ud-

taget til pakkeundersøgelse; hvilket ikke var tilfældet.

I tabel 7.9 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de forskel-

lige knækægstyper.

Tabel 7.9 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Tab-Le. 7. 9 The CA.ack type* Ln pejicen£ag.e. of. the <yiacke.d

Gns. af hele
peri oden

Vindæg % 1,38
Smadrede æg % 5,52
Trådskader % 3,96
Huller % 12,45
Knappenålshul1er % 17,78
Stjerneknæk % 26,81
Linieknæk % 32,10
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Fig.7.5 Knækægsprocenten i æglægningsperiode^n for f orsøgsnummer 5
( ) samt for gennemsnittet af alle" 23 hold ( )

tig.. 7. 5 Ihe percentage. o£ cracked eg.g.4 Ln the Å.ay,Lng. pen-Lod £.on the
exper-imentaJ. number. 5 ( ) and (,on. the average ojl a-L<l 23
ex.peiLm.entaJL

Foden.anaJ.ijA en.

Foderet med et råproteinindhold på 17 % og ekstra methionin blev i

midten af produktionsperioden udskiftet med et foder, indeholdende 16

% råprotein. Der blev manuelt givet 15 kg østersskaller pr.dag fra

uge, og fodringen foregik 6-7 gange om dagen - eventuelt med en eks-

tra fodring omkring midnat i varme sommerperioder.

Foderforbruget har ligget på 2,24 kg pr.kg æg for hele læggeperio-

den, medens der i de første 11 perioder blev brugt 2,18 kg pr.kg æg,

svarende til 25,41 MJ pr.kg æg.

Til kemisk analyse blev udtaget 4 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og analyseresultaterne fremgår af tabel 7.10.
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Tabel 7.10
Table 7.10

Hønealder, uger
Fodertype :

Energi MJ/1OO
Protein g/ 10
Fosfor g/ 10
Kalcium g/ 10
Fedt g/ kg

kg
MJ
MJ
MJ

Resultater fra foderanalyserne
HeAL

37
Fuld-
foder

m/meth.

1104
169,8

5,9
28,3

52

iltA fjiom the

50
Fuld-
foder

m/meth.

1189
139,6

4,5
33,7*

71

fLeed analen

58.
Fuld-
foder

1170
132,5

5,0
36,8*

79

2-4

75
Fuld-
foder

1199
141 ,8

4,8
42,5

74

*) Hertil kommer de tildelte østersskaller, der gives ved middagstid

KJ.Lm.afLo/ikold og. 4<E.ii.Lg.e. f.o/ih.old er beskrevet under forsøgsnummer 4.

7.6 Forsøgsnummer 6

Der blev indsat 5.755: høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 209, d.v.s. 5 høner pr.bur i følge de tek-

niske beskrivelser.

Ved indsættelsen den 14. juni 1982 var hønernes alder 20 uger, og

de blev udsat i den sidste uge af periode 15.

ydeÅA e.4 n. eA uÅtat en.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 22 uger. I læggeperioden, der

varede 414 dage, blev produceret 307 æg pr.indsat høne, svarende til

19,3 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 245 æg eller

15,1 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 13 al-

mindelige knækægsundersøgelser samt 3 undersøgelser af pakkeprocedu-

rens indflydelse på knækægsfrekvensen.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.20 % af dagens

produktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 14,15 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.6). Den gennemsnitlige knækægsprocent

for perioderne 3-11 var 10,78.

I de 3 pakkeundersøgelser fandtes i gennemsnit 16,26 % knæk før og

22,22 % efter pakningen, d.v.s. knæk ved pakning lig med 5,96 % (jvf.

forsøgsnumrene 4, 5 og 7, hvortil benyttes samme maskine).
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Der var gennemsnitlig 2,15 % flere knækæg i de prøver å 900 æg, der

blev udtaget til pakkeundersøgelse, end i de prøver å 900 æg, der

blev undersøgt ved ægrenderne; forskellen var signifikant på 5 % ni-

veau»

30 -, x KNÆKÆG
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20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 16 80 84
UGER

Fig.7.6 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 6
( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

F-ig..7'6 The. pe.yice.ntag.& of. cn.ac.ked e.g.g.4 -Ln the. -Laying. pe.fLLod f-on. the
e.x.pe.iLme.ntaX. numbei 6 ( ) and f-on. the. ave.n.ag.e ofL atÅ. 23
e.xpe./i4.me.n.tat /stocks ( )
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I tabel 7.11 er vist , hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.11 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Table. 7.11 The. ozack typeA in peA.centag.e. ofL the. csiacked

Vindæg
Smadrede æg
Trådskader
Huller
Knappenålshul1er
Stjerneknæk
Li nieknæk

Gns. af hele
perioden

1 ,47
6,65
4,69
11,79
20,64
24,78
29,98

h od.Qjian.aA.yAeA.

Foderet med råproteinindhold på 17,8 % og ekstra lysin blev udskif-

tet med et foder, indeholdende 16 % råprotein og med mononatriumfos-

fat- i stedet for NaCl (natriumklorid). Der blev givet 15 kg østers-

skaller pr.dag fra 40.uge.

Til kemslk analyse blev udtaget 4 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og resultaterne heraf ses i tabel 7.12.

T a b e l 7 . 1 2

Table 7. 12

Hønealder, uger
Fodertype :

Energi MJ/100
Protein g/ 10
Fosfor g/ 10
Kalcium g/ 10
Fedt g/ kg

kg
MJ
MJ
MJ

Resultater fra foderanalyserne

ileAU,

37
Fuldf.
m/lysi n
+prot.

1142
144,1

5,0
28,7

61

LtA piom the

50
Fuldf.
m/lysin
+prot.

1155
129,0

4,3
35,8*

69

jLeed analy.

58
Fuldf.

-Cl

1154
131,7

6,5
36,4*

80

Ae*

75
Fuldf.

-Cl

1170
134,2

5,0
30,8*

59

*) Hertil kommer de tildelte østersskaller, der gives ved middags-
tid.

Foderforbruget var 2,27 kg pr.kg æg for hele læggeperioden, medens

der i de første 11 perioder blev brugt 2,21 kg pr.kg æg, svarende til

25,53 MJ pr.kg æg.
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KÅJjnaf-onhold

er beskrevet under forsøgsnummer 4

Som nævnt under afsnit 4.1.3 vil en mindskning af foderets Cl-ind-

hold føre til en forbedring af skalkvaliteten. Ved sammenligning med

forsøgsnumrene 5 og 6 efter 56.uge burde man kunne se foderets ind-

virkning uden Cl på knækægsfrekvensen, men resultaterne, der er be-

skrevet under afsnit 4.1.4 kan ikke bekræfte dette.

Se endvidere, havd der er beskrevet under forsøgsnummer 4.

7.7 Forsøgsnummer 7

Der blev indsat 5.755 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 209, d.v.s. 5 høner pr.bur i følge de tek-

niske beskrivelser.

Ved indsættelsen den 14. juni 1982 havde hønerne en alder af 20 u-

ger og blev udsat i den sidste uge af periode 15.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 22 uger. I læggeperioden, der

varede 414 dage, blev produceret 303 æg pr.indsat høne, svarende til

19,2 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 243 æg eller

15,1 kg æg pr.indsat høne.

Knæk (BQAJi e-4 uÅJLat est

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 13 al-

mindelige knækægsundersøgelser samt 4 undersøgelser af pakkeprocedu-

rens indflydelse på knækægsfrekvensen.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.20 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 14,6 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.7). Den gennemsnitlige knækægsprocent

for perioderne 3-11 var 11,68.

I de 4 pakkeundersøgelser fandtes i gennemsnit 18,52 % knæk før og

23,47 % efter pakningen, d.v.s. knæk under pakning lig med 4,95 %

(jvf. forsøgsnumrene 4, 5 og 6, hvortil der benyttes samme maskine).
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Fig.7.7 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 7
( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold (< )

F Lg..7.7 The percentage, of. ciacked e.g.g.4 Ln the. lay.Lng. pe/iLod f.oi ex-
p&/iLmen£aÂ. aumbe/i 7 ( ) and {-on. the. ave./iag.e. of. all 23 ex-

( )

I tabel 7.13 er vist , hvorledes knækæggene er. fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.13 Knækægstyperne i procent af knækæggene

I able. 7. 13 I he. aack ty.pe.4 Ln peA.ce/itag.e. of. the CÆacked. eg.gst

Gns. for hele
perioden

Vindæg
Smadrede æg
Trådskader
Huller
Knappenålshul1er
Stjerneknæk
Li ni eknæk

1,44
8,10
5,36

11,30
18,21
25,79
29,80
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Statistisk analyse er foretaget for at undersøge, om knækægsfre-

kvensen i de 900 æg, udtaget i ægrend*en til almindelig undersøgelse,

afviger signifikant fra frekvensen i de prøver å 900 æg, der blev ud-

taget til pakkeundersøgelse; hvilket ikke var tilfældet.

Fod.QA.an.aA.yA eJi

Foderet med et råproteinindhold på 17 % og ekstra lysin blev i mid-

ten af produktionsperioden udskiftet med et foder, indeholdende 16 %

råprotein; der blev ikke givet ekstra kalcium i form af østersskaller

etc. Der fodres 6-7 gange daglig og eventuelt med en ekstra fodring

omkring midnat i varme sommerperioder.

Til kemisk analyse blev udtaget 4 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og analyseresultaterne fremgår af tabel 7.14.

T a b e l 7 . 1 4

Table 7.P

Hønealder
Fodertype

Energi
Protein
Fosfor
Kalcium
Fedt

, uger

MJ/10O
g/ 10
g/ 10
g/ 10
g/ kg

k g
MJ
MJ
MJ

Resultater fra foderanalyserne

'Re<iultA fjiom the

3 7
Fuldf.
m/lysin

1115
155,1

5 , 3
28,8

5 9

50
Fuldf.
m/lysin

1182
128,6

4 , 4
34,6

7 0

{.eed an.alyAeA

5 8
Fuld-
foder

1180
137,1

4 , 4
35,6

7 9

7 5
Fuld-
foder

1190
136,9

4 , 8
43,7

7 7

Sammenligner man foderanalyseresultaterne for forsøgsnumrene 4, 5,

6 og 7, ser man, at kalciumindholdet generelt har ligget under normen

i den første analyse. Omhandlende foderprøver er analyseret på et an-

det analysested end resten af foderprøverne (jvf. afsnit 4.2.1).

Foderforbruget var 2,36 kg pr.kg æg for hele læggeperioden, medens

der blev brugt 2,26 kg pr.kg æg i de første 11 perioder, svarende til

26,37 MJ pr.kg æg.

KJJjnafLonhoXd 4amt A<&ilLg.e. f.onhoXxi

er beskrevet under forsøgsnummer 4.

7.8 Forsøgsnummer 8

Der blev indsat 19.563 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Meller Stufen, d.v.s. 4,97 høner pr.bur i følge de tek-

niske beskrivelser.
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Ved indsættelsen den 11. november 1982 var hønerne 18 uger gamle

og de blev udsat før den sidste uge af 15.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 22 uger. I læggeperioden, der

varede 413 dage, blev produceret 310 æg pr.indsat høne, svarende til

18,8 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 244 æg eller

14,5 kg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 14 al-

mindelige knækægsundersøgelser samt 4 undersøgelser af pakkeprocedu-

rens indflydelse på knækægsprocenten.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.6 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 6,36 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.8). Den gennemsnitlige knækægsprocent

for perioderne 3-11 var 4,99.

I de 4 pakkeundersøgelser fandtes i gennemsnit 4,42 % knæk før pak-

keren og 7,35 % efter, d.v.s. knæk under pakning lig med 2,93 % (jvf.

forsøgsnumre 9 og 10, hvortil benyttes samme maskine).

Statistisk analyse er foretaget for at undersøge, om knækægsprocen-

ten i de 900 æg, udtaget i ægrenderne til almindelig undersøgelse,

afviger signifikant fra procenten i de prøver å 900 æg, der blev ud-

taget til pakkeundersøgelse, hvilket ikke var tilfældet.

I tabel 7.15 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.15 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Table 7.15 The cjiack type* in. peJicentag,e. of. the Clacked

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 6,85
Smadrede æg % 9,43
Trådskader % 7,15
Huller % 8,15
Knappenålshuller % 11,62
Stjerneknæk % 33,69
Linieknæk % 23,11
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Fig.7.8 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 8
( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

Fig.. 7. 8 The percentage ofL cn.acke.dL egg-a In the laying, period £.oi the
experimental number 8 I •) and f-or the. average, of. all 23
expe./ilme.ntal

I løbet af produktionsperioden blev anvendt 3 forskellige foder-

blandinger; endvidere blev tilsat ca.2 % østersskaller til foderet,

da hønerne var ca.49 uger. Foderstoffirmaet tilsatte skallerne under

læsning. Der blev fodret 4-5 gange daglig.

Til kemisk analyse blev udtaget 5 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og resultaterne heraf ses i tabel 7.16.

Kalciumindholdet i selve foderblandingen lå meget lavt i følge ana-

lyserne, men der blev ikke konstateret kalkmangel hos hønerne, og

skalkvaliteten viste sig at være i orden.
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Tabel 7.16 Resultater fra foderanalyserne
/ able 7. 16

Høneralder, uger
Fodertype :

Energi MJ/100
Protein g/ 10
Fosfor g/ 10
Kalcium g/ 10
Fedt g/ kg

k g
MJ
MJ
MJ

2 8
Fuldf.

A

1143
162,7

5 , 8
26,2

6 6

%l4U±tA

3 7
Fuldf

A

1138
157,3

5 , 5
24,6

5 9

fLfiom. the {.eed

4 9
Fuldf.
A+2 %
skal .

1118
158,9

6 , 0
28,0

6 3

analyse*!

6 2
Fuldf .
B+2 %
skal .

1123
132,7

5 , 3
27,6

6 1

7 4
Fuldf.
C + 5 %
skal.

1109
142,5

7 , 3
48,1

6 5

For hele læggeperi oden blev foderforbruget 2,41 kg pr.kg æg, og o-

ver de første 11 perioder blev brugt 2,36 kg pr.kg æg, svarende til

26,58 MJ pr.kg æg.

Temperaturen i stalden varierede fra 18-22°C (gns. 18,0°C) og luft-

fugtigheden fra 60-82 % (gns. 70,5 %).

f.o/ikold

Knækægsfrekvensen er ret lav for dette forsøgsnummers vedkommende

trods det, at burbundshældningen er 9°. Sammenligner man forsøgsnumre

8 og 9 (samme producent), der har 2 forskellige burkonstruktioner,

men samme hældning på bunden i burene, er den mest iøjnefaldende

forskel ægrendens bredde, der er 4 cm større i forsøgsnummer 8.

Af de tekniske beskrivelser fremgår, at de 2 burkonstruktioner også

på andre vigtige punkter adskiller sig fra hinanden. Det er således

ikke let at give en entydig forklaring på forskellen i knækægsprocent

i forsøgsnumrene.

7.9 Forsøgsnummer 9

Der blev indsat 19.641 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 209, d.v.s. 4,88 høner pr.bur i følge de

tekniske beskrivelser.

Ved indsættelsen den 6. april 1983 var hønerne 17 uger gamle, og de

blev udsat i den første uge af 15.periode.
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ydoÅA ZA n. e-d u-Ltat eÆ

Henernes alder ved 50 % lægning var 21 uger. I læggeperioden, der

varede 406 dage, blev produceret 298 æg pr.indsat høne, svarende til

18,0 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 239 æg eller

14,2 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 13 al-

mindelige knækægsundersøgelser samt 6 undersøgelser af pakkeprocedu-

rens indflydelse på knækægsprocenten.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.6 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 8,84 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.9). Den gennemsnitlige knækægsprocent

for perioderne 3-11 var 8,47.

I de 6 pakkeundersøgelser fandtes i gennemsnit 9,48 % knæk før pak-

keren og 12,92 % efter, d.v.s. knæk under pakning lig med 3,44 %

(jvf. forsøgsnumre 8 og 10, hvortil der benyttes samme maskine).

Statistisk analyse blev foretaget for at undersøge, om knækægspro-

centen i de 900 æg, udtaget i ægrenderne til almindelig undersøgelse,

afviger signifikant fra procenten i de prøver å 900 æg, der blev ud-

taget til pakkeundersøgelse, hvilket ikke var tilfældet.

I tabel 7.17 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de

forskellige knækægstyper.

Tabel 7.17 Knækægstyperne i procent af knækæggene

I ab-Le. 7-17 The, aack typend in pejicerutag.e. ofL the. cjiacked. e.QQA

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 3,17
Smadrede æg % 12,29
Trådskader % 10,12
Huller % 12,53
Knappenålshuller % 20,94
Stjerneknæk % 21,13
Linieknæk % 19,82

FodeA.ancU.yA OM.

I løbet af produktionsperioden blev anvendt 2 forskellige fuldfo-

derblandinger. Da hønerne blev ældre, blev foderstoffirmaet anmodet

om at tilsætte ca.2 % østersskaller til foderet under læsning. Der

blev fodret 4-5 gange daglig.
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Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 9
( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

hLg..7.9 I he pe./icentag.e of cn.ac.ke-d e.g.g.4 -in the <lay.Lng. pen-Lod (.on. the
expe/1-Lme.ntal numben. 9 ( ) irtd {Lon. the aven.ag.e of. aJ-i 23
expen.i.me.ixtaX. k (

Kalciumindholdet har én gang ligget under den anbefalede norm,

hvilket dog ikke gav udslag på knækægskurven (se figur 7.9).

Til kemisk analyse blev udtaget 4 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og analyseresultaterne fremgår af tabel 7.18.

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,43 kg pr.kg æg, og o-

ver de første 11 perioder blev brugt 2,37 kg pr.kg æg, svarende til

26,78 MJ pr.kg æg.
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Tabel 7.18

Table 7. 18

Hønealder, uger
Fodertype :

Energi
Protein
Fosfor
Kalcium
Fedt

MJ/100 kg
g/ 10 MJ
g/ 10 MJ
g/ 10 MJ
g/ kg

Resultater fra foderanalyserne

piom the fLeejd.

27
Fuldf.

A

1100
146,4

5,7
29,9

63

40
Fuldf.

B

1126
145,7

5,6
27,5

60

K-LimafLonhold

Temperaturen i stalden varierede fra

luftfugtigheden fra 60-85 % RF (gns. 74 %

52
Fuldf.
B+2 %
skal.

1151
160,7

8,0
39,0

65

63
Fuldf.
B+2 %
skal.

1143
146,1

6,2
35,5

54

18-22°C (gns. 20.9 °C) og

fjonhaid

henvises til forsøgsnummer 8.

7.10 Forsøgsnummer 10

Der blev indsat 19.600 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Meller Stufen, d.v.s. 4,97 høner pr.bur i følge de tek-

niske beskrivelser.

Ved indsættelsen den 5. juni 1982 var hønerne 16 uger gamle, og de

blev udsat i midten af 12.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 21 uger. I læggeperioden, der

varede 322 dage, blev produceret 244 æg pr.indsat høne, svarende til

14,4 kg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 237 æg eller

13,9 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 10 al-

mindelige knækægsundersøgelser samt 4 undersøgelser af pakkeprocedu-

rens indflydelse på knækægsprocenten.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.6 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 6,80 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.10). Den gennemsnitlige knækægspro-

cent for perioderne 3-11 var 7,28.
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Fig.7.10 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 10

( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

FLg.,7. 10 The pe/iceataae ofi cn.ac.ked eg.g.4 -Lnt he lading. pe/iLod jlo/i the
ex.peiLm.en.tat numben. 10 ! ) and fion. the ave./iag.e of. att 23
expe/iLmentat ^tack/i ( )

I r.abel 7.19 er vis t , hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.19 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Tabte 7.19 The cjiack type^i In peAcentaae ofc the cjiacked

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 2,92
Smadrede æg % 5,40
Trådskader % 3,82
Huller % 7,83
Knappenålshuller % 13,17
Stjerneknæk % 29,94
Linieknæk % 36,92



77

I de 4 pakkeundersøgelser fandtes i gennemsnit 6,79 % knæk før pak-

keren og 9,98 % efter, d.v.s. knæk under pakning lig med 3,19 % (jvf.

forsøgsnumre 8 og 9, hvortil der benyttes samme maskine).

Statistisk analyse er foretaget for at undersøge, om knækægsprocen-

ten i de 900 æg, udtaget i ægrenderne til almindelig undersøgelse,

afviger signifikant fra procenten i de prøver â 900 æg, der blev ud-

taget til pakkeundersøgelse, hvilket ikke var tilfældet.

I hele æglægningsperioden blev anvendt samme fuldfoderblanding, dog

blev foderstoffirmaet anmodet om at tilsætte ca.2 % østersskaller til

foderet, da hønerne blev ældre. Der blev fodret 4-6 gange daglig.

Til kemisk analyse blev udtaget 4 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og analyseresultaterne fremgår af tabel 7.20.

Kalciumindholdet har to gange ligget under den anbefalede norm, men

det gav ikke tydeligt udslag på knækægskurven (se figur 7.10. I øv-

rigt henvises til særlige forhold.

Tabel 7.20 Resultater fra foderanalyserne

table. 7.20

Hønealder,
Fodertype :

uger

Energi MJ/100
Protein
Fosfor
Kalcium
Fedt

g/ 10
g/ 10
g/ 10
g/ kg

k g
MJ
MJ
MJ

3 3
Fuld-
foder

1015
161,7

7 , 4
29,8

4 7

iuMbi fjiom. the

41
Fuld-
foder

1142
143,2

5 , 3
23,7

5 5

fLeed analyse.

4 9
Fuld-
foder

1124
154,8

5 , 4
28,4

6 0

<A

6 2
Fuldf.

+ 2 %
skal.

1140
148,0

5 , 6
37,7

6 3

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,46 kg pr.kg æg, og o-

ver de første 11 perioder blev brugt 2,46 kg p'r.kg æg, svarende til

27,19 MJ pr.kg æg.

KÅåmajLonhoJA

Temperaturen i stalden varierede fra 17-20°C (gns. 18,4°C) og luft-

fugtigheden fra 60-70 % RF (gns. 65,4 %).
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Da hønerne var 41 uger gamle blev konstateret kalkmangel og 3 % af

dem døde. Fejlen blev forsøgt rettet med tilskud af kød-benmel og vi-

tamin D .

7.11 Forsøgsnummer 12

Der blev indsat 14.400 høner af afstamningen ASA 701 i bure af ty-

pen Chore Time Pyramid R-plus, d.v.s. 4 høner pr.bur i følge de tek-

niske beskrivelser.

Ved indsættelsen i slutningen af august 1982 var hønerne 21 uger

gamle, og de blev udsat i sidste uge af 17.periode.

Hønernes- alder ved 50 % lægning var 23 uger. I læggeperioden, der

varede 470 dage, blev produceret 313 æg pr.indsat høne, svarende til

18,8 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 222 æg eller

13,1 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 1-2 gange om dagen over alle ugens dage.

Der blev foretaget 15 undersøgelser over knækægsfrekvensen samt en

undersøgelse af ægelevatoren.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.9 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 6,36 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.11) .

Den gennemsnitlige knækægsprocent for perioderne 3-11 var 5,44.

I tabel 7.21 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.
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Fig.7.11 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 12

( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

Fi.g.,7. 11 I he pe.ic.en.tage of cn.ac.ked eg.g.4 Ln. the layLng. pe.n.Lod fon the
expen.J-men.taJ. numben 12 ( • ) and fon the average of aJJ 23
eKpenLm.en.taJ. 4tock-4 ( )

Tabel 7.21 Knækægstyperne i procent af knækæggene

I ab Je 7-21 The cnack type>4 in pen.centa.ae of the cnacked.

Vindæg
Smadrede æg
Trådskader
Huller
Knappenålshul1er
Stjerneknæk
Linieknæk

Gns. af hele
perioden

3,12
8,09
8,76

11,04
15,30
23,70
29,99
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Til undersøgelse af ægelevatoren anvendtes 540 æg fra høner i 14.

periode. Æggene stammede fra et parti på 687 æg, hvoraf 42 snavsede

og 97 knækkede æg blev frasorteret, d.v.s. knækægsprocenten var op-

rindelig 14,1, men ved lysning før elevatorundersøgelsen fandtes y-

derligere 6 knækæg.

Der var 8 ægelevatorer i stalden, og de blev alle undersøgt ved at

lægge 30 æg på både øverste og midterste ægbånd, svarende til 4 æg ud

for hvert bur.

Under denne procedure blev æggene én gang kørt ud i pakkerummet på

tværtransportbåndet, men almindeligvis blev de opsamlet umiddelbart

efter elevatortransporten. To gange undersøgtes tillige, hvilken ind-

flydelse det havde på æggene at blive transporteret på det nederste

ægbånd, og resultaterne fremgår af tabel 7.22.

Tabel 7.22 Resu l t a t e r f ra

Table. 7.22 1-

Elevator nr. :

Øverste ægbånd
Midterste ægbånd
Nederste ægbånd
Tværtransport

I alt æg

Stjerneknæk,antal
Linieknæk. antal

XdAuAjb.

1

30
30

6 0

1

undersøgelse

i fjiom. lnveAtl.gati.on ofL

2

30
30
30

9 0

3 4

30 30
30 30

60 60

3
0

a f

the.

5

30
30

6 0

1

ægelevatorerne

egg ele.vato/i4

6 7

30 30
30 30

60 60

3 2
1

8

30
30
30

9 0

0
0

Huller, antal 1 2
Knæk totalt % 1,67 0,00 0,00 6,67* 1,67 6,67**3,33* 3,33*

*) Gummiplade for enden af øverste elevator manglede
**) Gummiplade for enden af øverste og midterste elevator mang-

lede .

Den totale knækægsprocent blev 14/540 = 2,59, men der ses en tyde-

lig forskel på de elevatorer, hvor gummipladen manglede, og de øvrige

elevatorer, og knækægsprocenten blev 0,74 for de intakte elevatorer.

Det nederste ægbånd fungerede også meget fint.

I løbet af æglægningsperioden blev anvendt 4 forskellige fuldfoder-

blandinger; og ingen foderprøve blev udtaget fra den ene blanding.

Der fodredes 6-8 gange daglig. Til kemisk analyse blev udtaget 7 prø-

ver fra fodervognen i stalden, hvis resultater ses i tabel 7.23•



Tabel 7.23
Table. 7.23

Resultater fra foderanalyserne

piom. the f.e.ed

Hønealder, uger

Fodertype :

Energi MJ/1OO kg

Protein. g/ 10 MJ

Fosfor g/ 10 MJ

Kalcium g/ 10 MJ

Fedt g/ kg

26

Fuld-

foder

A

1133

140,8

5,5

33,5

56

39

Fuld-

foder

C

1132

139,6

4,9

27,4

55

47

Fuld-

foder

C

1114

156,2

4,9

25,1

51

50

Fuld-

foder

C.

1107

151,8

5,2

27,1

49

63

Fuldf.

C +

ekstra

skal.

1100

163,6

5,0

26,9

45

76

Fuldf.

C +

ekstra

skal.

1069

157,2

4,4

27,1

46

80

Fuld-

foder

D

1086

157,4

5,6

31,3

63
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Østersskallerne blev før fodringen hældt oven i fodervognen, men da

det forårsagde, at fodervognen stoppede, blev det opgivet at tilsætte

foderet skaller.

Kalciumindholdet har de fleste gange ligget under den anbefalede

norm. Enkelte af stigningerne i knækægsprocenten kan måske forklares

hermed, men generelt har holdet haft en lav knækægsfrekvens i hele

læggep.erioden. Ægydelsen har dog også været moderat.

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,71 kg pr.kg æg, og o-

ver de første 11 perioder blev brugt 2,62 kg pr.kg æg, svarende til

29,27 MJ pr.kg æg.

KX.im.afio/awAji

Temperaturen i stalden variede fra 18-24°C (gns. 19,9°) og luftfug-

tigheden fra 60-78 % RF (gns. 66,5 % ) .

Ægydelsen var ikke tilfredsstillende, og mange høner blev sat ud på-

grund af manglende æglægning. Dødeligheden, opgjort som antal høner

ved indsætning minus antal høner ved udsætning, blev derfor 10,6 %.

7.12 Forsøgsnummer 13

Der blev indsat 14.800 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 195, d.v.s. 5,14 høner pr.bur i følge de

tekniske beskrivelser.

Ved indsættelsen den 6.-8. oktober 1982 var hønerne 19 uger gamle,

og de blev udsat i den næstsidste uge af 15.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 23 uger. I læggeperioden, der

varede 409 dage, blev produceret 311 æg pr.indsat høne, svarende til

19,1 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 244 æg eller

14,7 kg æg pr.indsat høne.

Knæk a^jÆCo ultateA.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 14 al-

mindelige knækægsundersøgelser samt 5 undersøgelser af pakkeprocedu-

rens indflydelse på knækægsprocenten.
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De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.8 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 9,78 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.12).

Den gennemsnitlige knækægsprocent for perioderne 3-11 var .8,07.

30 -, * KNÆKÆG

25-

20-

I ' ' ' I ' ' ' I ' ' T " l

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 12 16 80 84
UGER

Fig.7.12 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 13
( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

FLg,.7. 12 The pe./icentag.e ofL cn.acke.d eg.g.4 Ln the J.ay.i.ng, penLod fon. the
ex.pen.i.mentaZ numen, 13 ( ) and fon. the aveiag.e of. a-l-l 23

-itock-i I )

I de 5 pakkeundersøgelser fandtes i gennemsnit 9,88 % knæk før pak-

ning og 12,93 % efter, d.v.s. knæk under pakning lig med 3,06 %, (så-

vel forsøgsnummer 13 som 14 benytter samme maskine).

Statistisk analyse er foretaget for at undersøge, om knækægsprocen-

ten i de 900 æg, udtaget i ægrenderne til almindelig undersøgelse,

afviger signifikant fra procenten i de prøver å 900 æg, der blev ud-

taget til pakkeundersøgelse; hvilket ikke var tilfældet.
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I tabel 7.24 er v i s t , hvorledes knækæggene er fordelt på forskel-

lige knækægstyper.

Tabel 7.24 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Table. 7.2k The. c/iacÂ type.4 In percentage, of. the. aiacked e.g$A

Gnes. af hele
perioden

Vindæg % 0,65
Smadrede æg % 5,91
Trådskader % 3,62
Huller % 12,04
Knappenålshuller % 22,02
Stjerneknæk % 20,63
Linieknæk % 35,13

Fodesianalyd eJt

I hele læggeperioden blev anvendt samme type fuldfoderblanding, dog

tilsattes ca.25 kg østersskaller pr.t fuldfoder ved en hønealder på

ca.50 uger; skallerne blev fyldt oven på foderlæsset i tankbilen. Der-

fodres 4-6 gange daglig.

Til kemisk analyse blev udtaget 4 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og analyseresultaterne ses i tabel 7.25. De første 3 gange

lå kalciumindholdet under den anbefalede norm, men der er ikke blevet

konstateret problemer i den forbindelse.

Tabel 7.25 Resultater fra foderanalyserne

Table 7.25

Hønealder
Fodertype

, uger

Energi MJ/100
Protein
Fosfor
Kalcium
Fedt

g/ 10
g/ 10
g/ 10
g/ kg

k g
MJ
MJ
MJ

2 4

Fuld-
foder

1124
149,0

4 , 9
26,6

5 6

ultA fjiom. the

3 8

Fuld-
foder

1187
150,0

5 , 1
27,9

68

feed analyses

49
Fuld-
foder

1140
156,1

6 , 0
28,9

65

i

61
Fuldf.

+
skal.

1142
148,9

5 , 1
37,7

61

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,30 kg pr.kg æg, og o-

ver de første 11 perioder blev brugt 2,23 kg pr.kg æg, svarende til

25,61 MJ pr.kg æg.

Klunafonhjold

Temperaturen i stalden varierede fra 2O-25°C (gns. 22,2°C) og luft-

fugtigheden fra 52-78 % RF (gns. 63,6 % ) .
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7.13 Forsøgsnummer 14

Der blev indsat 14.761 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 195, d.v.s. 5,13 høner pr.bur i følge de

tekniske beskrivelser.

Ved indsættelsen den 2.-4. marts 1983 var hønerne 18 uger gamle, og

de blev udsat i sidste uge af 15.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 25 uger. I læggeperioden, der

varede 416 dage, blev produceret 302 æg pr.indsat høne, svarende til

18,7 kg pr. indsat høne. Over 11 perioder produceredes 234 æg eller

14,3 kg æg pr.indsat høne.

Knæk <EQA n. eA u-Ltat en.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen; og der blev foretaget 13

almindelige knækægsundersøgelser samt 1 undersøgelse af ægelevatorer-

ne i alle rækker i stalden. Pakkeprocedurens indflydelse på knækægs-

procenten er beskrevet under forsøgsnummer 13.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.8 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 10,11

% knæk ved ægrenderne (se figur 7.13). Den gennemsnitlige knækægspro-

cent for perioderne 3-11 var 8,52.

I tabel 7.26 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.26 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Tab-Le. 7.26 The cjiack typ&A in peM.cerutag.e o/L the csiacked e.ggA

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 1,28
Smadrede æg % 5,59
Trådskader % 4,84
Huller % 10,41
Knappenålshuller % 15,69
Stjerneknæk % 21,89
Linieknæk % 40,30

Til ægelevatorundersøgelsen indsamledes 505 æg fra høner i 6.perio-

de. Ved hjælp af lysning blev fundet 25 knækæg, svarende til en knæk-

ægsprocent på 4,95; knækæggene blev sorteret fra.
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De' 8 ægelevatorer, der forefandtes i stalden, blev alle undersøgt

ved at pålægge 60 æg på ægbåndene, svarende til 5 æg ud for hvert

bur. En enkelt elevator blev afprøvet på 2 hastigheder - 1 og 7 -,

hvor 7 er den hurtigste.

Æggene blev én gang kørt ud i pakkerummet på tværtransportbåndet,

men ellers blev de sædvanligvis opsamlet umiddelbart efter elevator-

transporten.

30 -, * KNÆKÆG

25-

20-

15-

20 24 28 52 5G 40 44 48 52 56 60 64 68 12 16 80 84

10-

UGER
Fig.7.13 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 14

( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

F-ig.,7. 13 The pe./ice.ntag.e ofc c/iacke.d e.g.g.4 -in the. lay-Lng. pe.iLod fioA. the.
experimental number 74 ( ) and jLo/i the. ave./iag.e. o£ all 2i
e.x.pe.iLm.e.ntal )

Den samlede knækægsprocent blev 0,83, og resultaterne fremgår i øv-

riet af tabel 7.27.
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Tabel 7.27 Resultater fra undersøgelse

Table 7.27 \

Elevator nr. :
Båndhastighed:

Øverste ægbånd
Midterste ægbånd
Nederste ægbånd
Tværtransport

ReALLÜL

1
1

6 0

i fjiom

2
1

6 0

in.veAtLg.aAA.on of

3 4 5
1 1 1

60 30 30
30 30

af ægelevatorerne
the eg.g

6
1

3 0

3 0
+

. elevator

7
1

2 0
2 0
2 0

8
1

2 0
2 0
2 0

8
7

4 0
4 0
4 0

I alt æg 60 60 60 60 60 60 60 60 120

Stjerneknæk,antal 1
Linieknæk, antal 1 1 1 1
Trådskader, antal 1
Knæk totalt % 1,66 1,66 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 3,33 0,00

Fodesianaly/) QA.

I hele æglægningsperioden blev anvendt samme type fuldfoderblanding

dog tilsattes ca.25 kg østersskaller pr.t foder, fra hønerne var ca.

50 uger gamle. Skallerne fyldtes oven på foderet, efter at det er

læsset i tankbilen. Der fodredes 4-6 gange daglig.

Til kemisk analyse blev udtaget 3 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og resultaterne heraf ses i tabel 7.28.

Tabel 7.28 Resultater fra foderanalyserne

Table 7.28 ReAultd piom the feed an.aA.yAeA

Hønealder, uger 27 39 63
Fodertype: Fuld- Fuld- Fuldf.

foder foder +
skal.

Energi MJ/100 kg 1222 1156 1082
Protein g/ 10 MJ 146,5 148,8 147,0
Fosfor g/ 10 MJ 4,9 5,1 5,6
Kalcium g/ 10 MJ 27,0 26,8 53,6
Fedt g/ kg 68 57 52

Kalciumindholdet har 2 gange ligget under normen, men tilsyneladen-

de har det ikke påvirket hønerne.

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,31 kg pr.kg æg, og o-

ver de første 11 måneder blev brugt 2,24 kg pr.kg æg, svarende til

25,83 MJ pr.kg æg.

KlÀmafoihold

Temperaturen i stalden varierede fra 17-26°C (gns. 21,8°C) og luft-

fugtigheden fra 52-84 % RF (gns. 69,6 % ) .



7.14 Forsøgsnummer 15

Der blev indsat 10.080 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Laco Compact Step, d.v.s. 4,0 høner pr.bur i følge de

tekniske beskrivelser.

Ved indsættelsen den 26. april 1983 var hønerne 17 uger gamle, og

de blev udsat efter 14.periode.

yd&Li eo^eo uÅJLatoA.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 21 uger. I læggeperioden, der

varede 392 dage, blev produceret 321 æg pr.indsat høne, svarende til

18,6 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 254 æg eller

14,6 kg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 7 dage om ugen. Der blev foretaget 12 al-

mindelige knækægsundersøgelser af knækægsfrekvensen ved ægrenderne.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.12 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 9,13 %

knæk (se figur 7.14.

Den gennemsnitlige knækægsprocent for perioderne 3-11 var 8,35.

I tabel 7.29 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.29 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Tabla 7.29 The cjiack ty.p&^ In peJicentag.e. of. the- aiacked

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 6,34
Smadrede æg % 13,38
Trådskader % 11,54
Huller % 9,13
Knappenålshuller % 17,81
Stjerneknæk % 28,46
Linieknæk % 13,34
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UGER
Fig.7.14 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 15

( ..) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

Fig..7. 1 k The percentage. ojL cracked eg,g4 in the -laying. pe/iLod f.or the.
expérimentai, number 15 ( 1 and {Lo/i the. ave./iag,e. ojL ati. 23
experimental Atock ( )

FodeJtanalyAeA.

I hele æglægningsperioden blev anvendt en type fuldfoderblanding,

der sædvanligvis anvendes til høner på hældende netgulv. Der fodredes

5 gange daglig.

Kalciumindholdet har én gang ligget under normen, men det havde in-

gen synlig effekt på knækægskurven (se figur 7.14).

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,29 kg pr.kg æg, og o-

ver de første 11 perioder blev brugt 2,25 kg pr.kg æg, svarende til

25,47 MJ pr.kg æg.

Til kemisk analyse blev udtaget 4 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og analyseresultaterne fremgår af tabel 7.30.



90

Tabel 7.30

Table. 7.30

Hønealder, uger
Fodertype :

Energi
Protein
Fosfor
Kalcium
Fedt

MJ/100 kg
g/ 10 MJ
g/ 10 MJ
g/ 10 MJ
g/ kg

Resultater fra foderanalyserne

piom the. fceed

25
Fuld-
foder

1108
160,7
6,2
32,5
64

37
Fuld-
foder

1164
150,3
5,8
25,8
65

53
Fuld-
foder

1129
157,7
6,3
34,9
49

61
Fuld-
foder

1127
149,0
7,6
30,9
64

KJumaf.oyih.oJjd

Temperaturen i stalden varierede fra 19-27°C (gns. 22,6°C) og luft-

fugtigheden fra 58-69 % RF (gns. 65,0 %) . Temperaturen synes ikke at

have haft mærkbar indvirkning på knækægskurven (figur 7.14) eller på

foderforbruget for de perioder, hvor temperaturkurven toppede.

7.15 Forsøgsnummer 16

Der blev indsat 12.800 høner af afstamningen LOHMANN LSL i bure af

typen Salmet Europak DK, d.v.s. 5,93 høner pr.bur i følge de tekniske

beskrivelser.

Ved indsættelsen i begyndelsen af juli 1983 var hønerne 18 uger

gamle, og de blev udsat i midten af 14.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 25 uger. I læggeperioden, der

varede 378 dage, blev produceret 284 æg pr.indsat høne, svarende til

18,1 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 239 æg eller

15,1 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 7 dage om ugen. Der blev foretaget 13 un-

dersøgelser over knækægsfrekvensen i ægrenderne.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.9 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 6,88 %

•knæk (se figur 7.15) .
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UGER
Fig.7.15 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 16

( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

Fig..7. 15 The percentage of ciacked eg.g.4 -in. the laying, period fon. the
expe/iimentai numbe/i 16 ( ) and fLoi the ave/iag.e of. a-LJ. 23

k ( )

Den gennemsnitlige knækægsprocent for perioderne 3-11 var 6,41.

I tabel 7.31 er v i s t , hvorledes knækæggene er fordelt på de for

skellige knækægstyper.

Tabel 7.31 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Tabte 7.31 The CA.ack type* in peJtcentag.e of the cjiacked
Gns. af hele
perioden

Vindæg % 3,49
Smadrede æg % 6,99
Trådskader % 8,81
Huller % 11,84
Knappenålshuller % 15,99
"Stjerneknæk % 15,36
Linieknæk % 37,50
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I æglægningsperioden blev anvendt 3 forskellige fuldfoderblandin-

ger; og der fodredes 5-6 gange daglig.

Til kemisk analyse blev udtaget 7 foderprøver fra fodervognen i

stalden, og resultaterne af analysen fremgår af tabel 7.32.
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Kalciumindholdet i de udtagne foderprøver lå i begyndelsen af æg-

lægningsperioden ekstremt lavt, men der iagttoges ingen problemer med

kalkmangel.

De 5 først anvendte fuldfoderblandinger indeholdt 3 % animalsk

fedt, og de 2 sidste var-ikke tilsat foderfedt.

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,32 kg pr.kg æg, medens

der over de første 11 perioder blev brugt 2,26 kg pr.kg æg, svarende

til 26,91 MJ pr.kg æg.

Temperaturen i stalden varierede fra 17-26°C (gns. 21,4°C) og luft-

fugtigheden fra 62-92 % RF (gns.. 72,5 % ) .

7.16 Forsøgsnummer 17

Der blev indsat 9.000 høner af afstamningen ASA 701 i bure af typen

Heller Stufen, d.v.s. 4,46 høner pr.bur i følge de tekniske beskri-

velser.

Ved indsættelsen den 27.-28. april 1983 var hønerne 19 uger gamle,

og de blev udsat i den første uge af 14.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 22 uger. I læggeperioden, der

varede 368 dage, blev produceret 256 æg pr.indsat høne, svarende til

15,0 kg æg pr.indsat højie. Over 11 perioder produceredes 224 æg eller

12,9 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 2 gange om dagen alle ugens 7 dage. Der

blev foretaget 12 almindelige knækægsundersøgelser og 3 undersøgelser

af indsamlingens indflydelse på knækægsprocenten samt 1 undersøgelse

af ægelevatoren.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.13 % af dagens

ægproduktion,. og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 6,60 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.16.

Den gennemsnitlige knækægsprocent for perioderne 3-11 var 5,81.

I de 3 indsamlingsundersøgelser blev de 900 æg, der var udtaget ved

ægrenderne, gennemlyst og pålagt tværbåndet ved ægelevatorerne og

derefter kørt ud i pakkerummet, hvor de igen blev gennemlyst.
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Fig. 7.16 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 17
( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

Fig.. 7. 16 The pe./ice.ntage. of c/iacked e.g.g.4 -in the. -lay-Ing. pe.n.Lod f-o/i
the. e-x.pe.ii.me.ntaJ. numbe.n. 17 f 1 and {Lon. the. ave.n.ag,e. of
ali. 23 expe./ii.me.ntaJ. Atock* ( )

Som et gennemsnit af de 3 undersøgelser, der fandt sted i slutnin-

gen af æglægningsperioden, fandtes 0,62 % knæk ved indsamlingen (va-

riation 0,33-0,83 %) . De nye knæk, der opstod, var især linieknæk

samt flere smadrede æg.

I tabel 7.33 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.
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Tabel 7.33 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Table. 7.33 The. cyiacÅ type/i in pesicerutag.e. o£ the CJiacked eagA

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 6,85
Smadrede æg % 8,07
Trådskader % 11,42
Hullier % 10,96
Knappenålshuller % 7,64
Stjerneknæk % 20,36
Linieknæk % 34,70

540 æg blev stillet til rådighed for undersøgelse af ægelevatoren,

der stammede fra høner i 9. og 6.periode, og som gik på dybstrøelse.

Æggene blev indsamlet manuelt og sorteret for knækæg, snavsede æg med

mere. Æggene blev gennemlyst, og 30 knækæg, svarende til en knækægs-

procent på 5,6, blev sorteret fra.

Bursystemet havde 8 elevatorer; med undtagelse af elevator 2 blev-

de alle undersøgt ved at pålægge 30 æg på øverste og midterste æg-

bånd, svarende til 5 æg foran hvert bur, og derefter opsamlet igen

efter elevatortransporten. Vedrørende elevator 2 blev der pålagt 30

æg på alle ægbånd; efter behandlingen blev æggene kørt ud i pakkerum-

met og lagt i bakker.

Æggene på nederste ægbånd bliver ikke transporteret med elevatoren,

men kører direkte ud på tværbåndet, og da æggene har en tendens til

at hobe sig op dér, foretog man derfor en separat undersøgelse af ne-

derste ægbånd.

Tabel 7.34 Resultater fra undersøgelse af ægelevatorerne

labié 7.3b

Elevatornr.:

Æg/bur

Øverste ægbånd
Midterste ægbånd
Nederste ægbånd
Tværbånd

I alt æg

Stjerneknæk,antal
Linieknæk, antal
Knæk totalt, %

ReAul.

1

5

30
30

60

tsi fjiom •LnveAti.g.ati.on. of

2

5

30
30
30

90

2
2,2

3

5

30
30

60

1

1,7

4

5

30
30

60

5

5

30
30

60

1

6

5

30
30

60

the

7

5

30
30

60

egg. e-levaton.4

8

5

30
30

60

3

5

60

60

1,7

1

7

30
30

60
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Til sidst blev undersøgt, om 7 i stedet for 5 æg ud for hvert bur

forøgede knækægsprocenten; resultaterne heraf fremgår af tabel 7.34

Den samlede knækægsprocent blev 0,63.

Fod&sianaJ-y/j eji

I hele læggeperioden blev anvendt samme type fuldfoderblanding, dog

blev der fra første periode givet ekstra 2-3 g skaller pr.høne pr.

dag. Der fodredes 7 gange daglig-.

Til kemisk analyse blev udtaget 5 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden; analyseresultaterne fremgår af tabel 7.35. Kalciumindholdet

i foderet har 3 gange ligget lavere end normen, men kalcium fra de

skaller, der blev givet manuelt, var ud over de anførte mængder.

Tabel 7.35

Table 7.35

Hønealder, uger
Fodertype :

Energi MJ/1OO
Protein g/ 10
Fosfor g/ 10
Kalcium g/ 10
Fedt g/ kg

kg
MJ
MJ
MJ

26
Fuld-
foder

1101
152,5
5,9
27,7

71

Resultater fra foderanalyserne

38
Fuld-
foder

1166
140,7
5,8
24,9

72

fjiom. the f.eed <

50
Fuld-
foder

1108
139,9
7,2

45,9
80

inalyAeA

62
Fuld-
foder

1143
153,9
5,9
29,6

46

66
Fuld-
foder

1150
150,4
6,9
28,7

44

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,64 kg pr.kg æg, og co-

ver de første 11 perioder blev brugt 2,71 kg pr.kg æg, svarende til

30,72 MJ pr.kg æg.

Klimaf.on.ko<ld

Temperaturen i stalden varierede fra 13,5-24°C (gns. 17,7°C) og

luftfugtigheden fra 63-88 % RF (gns. 75,8 %) .

I den periode, hvor staldtemperaturen var 13,5°C, blev foderforbru-

get temmelig højt.

Sœn.JJ,g.e

Holdet var ikke særlig robust, så dødeligheden blev på 15,5 % mod

normalt ca.5-6 %. I slutningen af produktionsperioden begyndte høner-

ne at lægge mange vindæg, hvilket medførte, at de blev udsat før ti-

den.
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7.17 Forsøgsnummer 18

Der blev indsat 12.500 høner af afstamningen LOHMANN LSL i bure af

typen Oli Kompakt 406, d.v.s. 4,63 høner pr.bur i følge de tekniske

beskrivelser. Ved indsættelsen omkring den 16. marts 1983 var hønerne

16 uger gamle, og de blev udsat i næstsidste uge af 14.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 22 uger. I læggeperioden, der

varede 384 dage, blev produceret 300 æg pr.indsat høne, svarende til

18,5 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 252 æg, sva-

rende til 15,3 kg æg pr.indsat høne.

Knæk ŒQA n. &A uZtat eji

Producenten indsamlede æg 2 gange orn dagen i alle ugens 7 dage. Der

blev foretaget 12 undersøgelser af knækægsfrekvensen samt 3 undersø-

gelser af indsamlingssystemets indflydelse på knækægsfrekvensen.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.9 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 6,60 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.17) .

Den gennemsnitlige knækægsprocent for perioderne 3-11 var 5,81.

Under de 3 indsamlingsundersøgelser blev de 900 æg, der var udtaget

fra ægrenderne, gennemlyst, pålagt tværbåndet ud for overgangen mel-

lem de langs- og tværgående bånd og kørt ud til pakkerummet; hvoref-

ter de igen blev gennemlyst.

Som et gennemsnit af de 3 undersøgelser fandtes 0,59 % knæk ved

indsamlingen (variation 0,33-1,00 % ) , og der fremkom især flere smad-

rede æg.

I tabel 7.36 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.
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Fig. 7.17 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer 18
( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

F Lg.. 7. 17 The percentage of cracked egg* Ln the laying period fon
the experimental number 18 ( • • - ) and for the average of
all 23 experimental 4tock-6 ( )

Tabel 7.36 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Table 7.36 The crack type* In percentage of the cracked

Vindæg
Smadrede æg
Trådskader
Huller
Knappenålshul1er
Stjerneknæk
Linieknæk

Gns. af hele
perioden

2,28
6,97
5,41
5,46
3,32
35,83
40,73
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FodeA.analy.4 &Æ

I løbet af æglægningsperioden blev anvendt 3 forskellige typer

fuldfoderblandinger, og der fodredes 4-6 gange daglig.

Til kemisk analyse blev udtaget 5 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og resultaterne heraf fremgår af tabel 7.37.

Tabel 7.37

Table 7.37

Hønealder, uger
Fodertype :

Energi MJ/100
Protein g/ 10
Fosfor g/ 10
Kalcium g/ 10
Fedt g/ kg

k g
MJ
MJ
MJ

2 9
Fuld-
foder

A

1170
158,9

6 , 6
35,1

8 4

Resultater fra foderanalyserne

3 7
Fuld-
foder

A

1204
153,7

5 , 7
30,4

8 2

piom. the fLeed

5 3
Fuld-
foder

B

1123
150,4

7 , 7
35,4

6 1

an.alyAe.4

6 1
Fuld-
foder

C

1159
147,5

7 , 5
47,3

7 2

6 5
Fuld-
foder

B

1231
143,8

5 , 4
23,4

7 0

Kalciumindholdet viste betydelige svingninger ved de 2 sidste prø-

veudtagninger , hvilket kan skyldes fejl ved udtagning af foderprøver.

Alle 3 foderblandinger indeholdt 3 % animalsk fedt.

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,30 kg pr.kg æg, og o-

ver de første 11 perioder blev brugt 2,23 kg pr.kg æg, svarende til

26,36 MJ pr.kg æg.

Klimaf-o/ihold

Temperaturen i stalden varierede fra 14-23°C (gns. 19,1°C) og luft-

fugtigheden fra 60-90 % RF (gns. 73,9 % ) .

7.18 Forsøgsnummer 101

Der blev indsat 11.500 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Hellmann gødningsbånd, d.v.s. 5,32 høner pr.bur i følge

de tekniske beskrivelser. Første hold i denne stald, der deltog i

projektet, er blevet beskrevet under forsøgsnummer 7.1.

Ved indsættelsen den 5. oktober 1983 var hønerne 18 uger gamle, og

de blev udsat i midten af 16.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 24 uger. I læggeperioden, der

varede 431 dage, blev produceret 325 æg pr.indsat høne, svarende til
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20,1 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 244 æg eller

14,7 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 7 dage om ugen, og der blev foretaget 15

almindelige undersøgelser over knækægsfrekvensen i ægrenderne samt 11

undersøgelser over indsamlingens og pakningens indflydelse på knæk-

ægsprocenten.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.10 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 6,56 %

knæk ved ægrenderne (se figur 7.18.

3 0 x KNÆKÆG

25-

20-

15-

10-

5-

DATO
i f i i i | i r T ] T i i p r T ^ J i FT j-i r i p i i | . i • | . i . | r i i | i n - j i i i | i i i | i r i ] n i |

20 24 28 32 56 40 44 48 52 56 60 64 68 72 "76 80 84
UGER

Fig. 7.18 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer
101 ( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

Flg.. 7. 18 The. pe/icentag.e of. ciacked eg.g.4 -in the lay,-lng. peilod fon.
the expen.lm.en.ta-l numbe/i 101 ( • I and f.on. the aven.ag.e o£
alZ 23 ex.pex.lm.enta-1 4tock^ ( )
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Den gennemsnitlige knækægsprocent for perioderne 3-11 var 3,99.

Under undersøgelserne af indsamling og pakning blev de 900 æg, der

var udtaget ved ægrenderne, gennemlyst, pålagt tværbåndet og kørt ud

i pakkerummet, og efter pakningen blev de atter gennemlyst. Som et

gennemsnit af de 11 undersøgelser fandt man en stigning i knækægspro-

centen på 0,81.

I tabel 7.38 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.38 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Table 7.38 The cjiack type.4 In peJicerutage ofc. the ciacked

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 5,79
Smadrede æg % 7,16
Trådskader % 13,58
Huller % 10,11
Knappenålshuller % 6,25
Stjerneknæk % 24,46
Linieknæk % 32,65

I løbet af æglægningsperioden blev anvendt 2 fuldfoderblandinger,

dog blev tilsat østersskaller, fra hønerne var ca.60 uger gamle. Fo-

derstoffirmaet fyldte østersskallerne oven i tankbilen under læsning

af foderet. Der fodredes 4-6 gange daglig.

Til kemisk analyse blev udtaget 5 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og resultaterne ses i tabel 7.39.

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,29 kg pr.kg æg, medens

der over de første 11 perioder blev brugt 2,24 kg pr.kg æg, svarende

til 24,56 Mj pr.kg æg.

Tabel 7.39 Resultater fra foderanalyserne

table 7.39

Hønealder,
Fodertype :

Energi
Protein
Fosfor
Kalcium
Fedt

uger

MJ/100
g/ 10
g/ 10
g/ 10
g/ kg

kg
MJ
MJ
MJ

Re

25
Fuld-
foder

1070
146,7

6,3
34,4

43

Fuldfoderblandingerne var

ALUÂA piotn

36

the fLeed

48
Fuldfoder

B

1116
132,6 :

6,8
31,0

47

1124
L36.1

6,9
35,9

48

analyAeA

60 76
Fuldfoder B +

ca .2 ,5 % skal .

1076
149,6

8,2
39,0

44

ikke t i l sa t foderfedt.

1113
167,1

5,8
33,4

42
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KXlmafjonJxold

Temperaturen i stalden varierede fra 17-26°C (gns. 21,0°C) og luft

fugtigheden fra 56-76 % RF (gns. 67,9 % ) .

Den lave knækægsprocent kan til dels skyldes, at æggene til under-

søgelsen blev indsamlet tidligere, end der i almindelighed pakkes æg.

Der ligger derfor færre æg ud for hvert bur, hvorved sandsynligheden

for sammenstød er mindre, og som følge heraf bliver knækægsfrekvensen

Ikke så høj.

Der blev foretaget én undersøgelse, da hønerne var 62 uger gamle,

og her fandt man, at knækægsprocenten blev ca.3 % højere ved at ind-

samle æggene til gennemlysning på det normale indsamlingstidspunkt.

7.19 Forsøgsnummer 103

Der blev indsat 23.840 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 195, d.v.s. 5,07 høner pr.bur i følge de

tekniske beskrivelser. Første hold i denne stald er blevet beskrevet

under forsøgsnummer 3_ • . ' •

Ved indsættelsen den 12. september 1983 var hønerne 15 uger gamle,

og de blev udsat i 2.uge af 15.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 25 uger. I læggeperioden, der

varede 404 dage, blev produceret 302 æg pr.indsat høne, svarende til

18,4 kg æg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 238 æg eller

14,3 kg æg pr.indsat"høne.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 13 al-

mindelige knækægsundersøgelser, 8 undersøgelser af indsamlingens ind-

flydelse på knækægsfrekvensen samt én undersøgelse af ægelevatoren.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.5 % af dagens

ægproduktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 7,45 %

knæk ved ægrénderne (se figur 7.19) . Den gennemsnitlige knækægspro-

cent for perioderne 3-11 var 6,36.
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Fig. 7.10 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer

103 ( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

Fig. 7. 19 The percentage of. cn.ac.ked egg* in the taking, peniod fon
the expen.ime.ntai numbe/i 103 ( ) and fon the average of
ait 23 ex.penimentai yjtock.4 ( )

I tabel 7.40 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.40 Knækægstyperne i procent af knækæggene

labte 7. kO I he ciack type.4 in pen.centag.e of the cn.ach.ed eggA

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 0,46
Smadrede æg % 6,18
Trådskader % 8,19
Huller % 17,05
Knappenålshuller % 16,61
Stjerneknæk % 18,88
Linieknæk % 32,63
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Under de 8 undersøgelser af indsamlingens og pakningens indflydelse

på knækægsfrekvensen blev de 900 æg, der var udtaget fra ægrenden til

almindelig undersøgelse, lagt på tværbåndet efter gennemlysning og

derefter kørt ud i pakkerummet. Efter maskinpakningen blev æggene i-

gen gennemlyst, og som et gennemsnit af de 8 undersøgelser fandt man

en knækægsprocent på 2,46 ved indsamling og pakning (variation 1,11-

4,67 %) . Det var især andelen af smadrede æg og stjerneknæk, der i

følge undersøgelsen øgedes.

Ved elevatorundersøgelsen anvendtes 540 æg, der var manuelt indsam-

let fra høner i 11.periode. Æggene var dagen i forvejen blevet gen-

nemlyst og sorteret, men alligevel fandtes ét stjerneknæk. Oprindelig

var udtaget 690 æg, men heraf var 88 knækæg og 72 snavsede æg, hvil-

ket giver en knækægsprocent på 12,75. Selvom der var 14 ægelevatorer

i stalden, var det af praktiske grunde kun muligt at undersøge de 12.

Æggene på nederste etage blev også transporteret via elevatoren,

d.v.s. 30 æg pr.etage, svarende til 5 æg ud for hvert bur. Æggene

blev én gang kørt ud i pakkerummet, men ellers opsamlet umiddelbart

efter elevatortransporten. Den samlede knækægsprocent blev 0,93, i

øvrigt henvises til tabel 7.4JL.

t odeÆan.cU.y/0 OA.

I løbet af produktionsperioden blev anvendt 4 forskellige fuldfo-

derblandinger, og forsøgsværten blandede selv foderet. Der blev an-

vendt hele østersskaller i den fulde produktionsperiode - først som

en trediedel af kalciumforsyningen og senere som halvdelen -. Der fo-

dredes 6-7 gange daglig. Til kemisk analyse blev udtaget 5 foderprø-

ver fra fodermaskinen i stalden, og resultaterne heraf ses i tabel

7.42.

T a b e l 7 . 4 2

Tabla 7.^2

Hønealder, uger
Fodertype :

Energi MJ/100
Protein g/ 10
Fosfor g/ 10
Kalcium g/ 10
Fedt g/ kg

k g
MJ
MJ
MJ

2 4
Fuld-
foder

A

1133
155,3

7 , 2
27,4

57

Resultater fra foderanalyserne

ilzAIJultA

3 6
Fuld-
foder

B

1123
163,9

7, 1
41,1

6 7

{Lnom the fLe.e.d <

4 9
Fuld-
foder

C

1137
154,8

6 , 2
32,5

6 1

öuxaly/i&A

6 0
Fuld-
foder

D

1193
138,3

5 , 7
33,7

8 7

6 9
Fuld-
foder

D

1124
146,8

7 , 5
45,0

4 9

Kalciumindholdet har kun i begyndelsen ligget under normen.



Tabel 7.41

Table. 7.^1

Resultater fra undersøgelse af ægelevatorerne

fjiom in.veAti.gxLti.on. of the e.g.g. eAevatoiA

Elevator nr.: 10 11 14

Øverste

Midterste

Nederste

Tværbånd

ægband

ægbånd

ægbånd

30

30

30

+

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

I alt 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90*)

Stjerneknæk,antal

Linieknæk, antal

Knæk totalt %

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1**)

0 , 0 0 1 ,11 1 ,11 1 ,11 1 ,11 0 , 0 0 1 ,11 0 , 0 0 1 ,11 1 ,11 1 ,11 2 , 2 2

1 æg ø d e l a g t

æggene hobede sig noget op på øverste etage.
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Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,48 kg pr.kg æg, sva-

rende til 28,32 MJ pr.kg æg. Over de første 11 perioder blev brugt

2,42 kg pr.kg æg.

Kilm.af.onho id

Temperaturen i stalden varierede fra 16-28°C (gns. 21,1°C) og luft-

fugtigheden fra 66-82 % RF (gns. 73,8 %) .

Sæ/i<LLg.e.

Fra hønerne var 63 uger og indtil slagtning, havde de lys døgnet

rundt på grund af betjeningsfejl af uret, hvilket ikke synes at have

påvirket hønerne, der fandt en anden døgnrytme. Knækægsfrekvensen var

heller ikke stigende, som man måske kunne have forventet; heller ikke

de høje staldtemperaturer i sommerperioden syntes at have forøget

knækægsfrekvensen.

Sammenligner man figurerne 7.3 og 7.19, ser man forskellen på 2

hold i samme stald og bursystem, hvor resultaterne fra forsøgsnummer

3 var påvirket af fejlfodring.

7.20 Forsøgsnummer 104

Der blev indsat 5.750 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 209, d.v.s. 4,99 høner pr.bur i følge de

tekniske beskrivelser. Første hold i dette buranlæg, der deltog i

projektet, er beskrevet under forsøgsnummer 4.

Ved indsættelsen den 19. september 1983 var hønerne 20 uger gamle,

og de blev udsat efter 14.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 23 uger. I læggeperioden, der

varede 392 dage, blev produceret 290 æg pr.indsat høne, eller 17,8 kg

æg pr.indsat høne. Over de første 11 perioder produceredes 238 æg,

svarende til 14,5 kg æg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 12 un-

dersøgelser af knækægsfrekvensen ved ægrenderne, 9 undersøgelser af

indsamlingens og pakningens indflydelse på knækægsfrekvensen samt en

undersøgelse af ægelevatorerne i alle 4 burrækker i stalden.
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Under de første 2 almindelige knækægsundersøgelser blev anvendt 900

æg, hvilket udgjorde ca.20 % af dagens ægproduktion. Herefter blev

kun anvendt 300 æg pr.gang, svarende til ca.7 % af dagens ægprodukti-

on.

I gennemsnit af de 12 undersøgelser fandt man 10,81 % knæk ved æg-

renderne (se figur 7.20). Den gennemsnitlige knækægsprocent for peri-

oderne 3-11 var 8,50.

S 0 n x KNÆKÆG

25-

20-

15-

10-

1 ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I • ' ' I ' ' • I ' • ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I
20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 12 16 80 84

UGER
Fig. 7.20 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer

104 ( ) samt for gennemsnittet af al le 23 hold ( )

Fig.. 7.20 I he pe./icentag.e of cn.ac.ked eg.g.4 -in the J.ay.i.ng. pe./iLod {Lo/i
the e.x.pe.n.Lm.entaX. numb en. 10k ( 1 and {Loi the aveiag.e of.
aJ-J.e. 23 expeJtLmentaX. ^tock^t ( )

I tabel 7.43 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-
skellige knækægstyper.
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Tabel 7.43 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Table. 7.^3 The cjiack £y.p&4 in peÆcervtag.& of. the. cjtacked <IQQA

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 1,77
Smadrede æg % 7,01
Trådskader % 9,00
Huller % 14,39
Knappenålshul1er % 10,64
Stjerneknæk % 25,49
Linieknæk % 31,70

Under de 9 undersøgelser af indsamlings- og pakningssystemet blev

de 300 æg fra ægrenderne gennemlyst, pålagt tværbåndet efter ægeleva-

torerne og så kørt ud til pakkerummet. Efter pakningen blev æggene

atter gennemlyst, og stigningen i knækægsprocent blev noteret.

Som et gennemsnit af de 9 undersøgelser fandt man, at indsamlingen

og pakningen gav en forøgelse af knækægsprocenten på 2,38 (jvf. for-

søgsnumrene 105 og 106). Der skete især en forøgelse af frekvensen af

smadrede æg og linieknæk.

Til undersøgelse af ægelevatorerne anvendtes 539 æg, der var ind-

samlet manuelt og stammede fra høner, der var i 10. læggeperiode. Da-

gen i forvejen havde man gennemlyst 684 æg, hvor man fandt 101 knækæg

og 44 snavsede æg, svarende til en knækægsprocent på 14,77.

Før elevatorundersøgelsen blev de 539 æg igen kontrolleret for

knæk. Buranlæggene i stalden havde 8 ægelevatorer, så de fundne re-

sultater gælder også for forsøgsnumrene 4, 5, 6, 7, 105 og 106.

Der blev pålagt 20 eller 30 æg pr.etage, svarende til 5 æg ud for

hvert bur, og resultaterne ses i tabel 7.44. Alle 3 ægbånd fra de 3

etager transporterede æggene til tværbåndet via elevatorerne. Æggene

blev af praktiske grunde opsamlet i tværgangen mellem stald og pakke-

rum, svarende til en transport på tværbåndet på 2-14 m.

Ægelevator 2 blev afprøvet 2 gange på grund af et meget højt antal

knækæg i første omgang. Den samlede gennemsnitlige knækægsprocent

blev 2,13.

Elevatorerne var ikke justeret, og for elevatorerne 5, 6 og 7 var

tværpindene, hvorpå æggene ligger, meget skæve, men dette resulterede

tilsyneladende ikke i en øget knækægsfrekvens.
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T a b e l 7 . 4 4

Table. 7.44

Elevator nr.:

Forsøgsnr.:

Æg anvendt

Smadrede æg, antal
Huller, antal
Trådskader, antal
Stjerneknæk, antal
Linieknæk, antal
Knæk totalt %

Resultater fra undersøgelse af ægelevatorerne

'RZAUAÅA f-Aom ùw&AtÀ.g.aJjLon of. the eg.g. eJ.e.vato/vi

1 2 3 4 5 6 7 8 2

104 104 105 105 106 106 107 107 104

90 60 60 59 60 89 90 60 90

1 1 1 1
1
1

1 2
1 1 2 1

1,11 6,67 1,67 3,39 1,67 3,37 1,11 0,00 1,11

I løbet af æglægningsperioden blev anvendt 2 fuldfoderblandinger;

endvidere udfodredes 4 kg skaller daglig, fra hønerne var 28 uger

gamle.

Producenten fodrede 6 gange daglig og eventuelt med en ekstra fod-

ring omkring midnat i de varme sommerperioder. Til kemisk analyse

blev udtaget 6 foderprøver fra fodermaskinen i stalden, og resulta-

terne heraf fremgår af tabel 7. 45.

Tabel 7.45

Table. 7.45

Hønealder, uger
Fodertype: *)

Energi MJ/100 kg
Protein g/ 10 MJ
Fosfor g/ 10 MJ
Kalcium**) g/ 10 MJ
Fedt g/ kg

3 0
Fuld-
foder

A

1131
145,8

5 , 8
29,6

6 6

Resultater fra 1

UeALLÜL:

3 7
Fuld-
foder

A

1183
144,6

5 , 1
25,9

5 3

j piom the

4 9
Fuld-
foder

A

1177
145, 2

5 , 7
24,0

5 3

foder analyserne.

f.e.ed anaJ.

57
Fuld-
foder

B

1107
149,0

7 , 0
39,4

4 7

'.yAesS

6 1
Fuld-
foder

B

1098
170,4

6 , 7
38,3

4 1

7 3
Fuld-
foder

B

1100
160,1

6 , 2
28,0

3 2

*)
**)

Se endvidere forsøgsnumrene 105 og 106
Hertil kommer de tildelte østersskaller

Kalciumindholdet har 2 gange ligget under normen, og da hønerne var

21 uger gamle, opstod der problemer med kalkmangel. I følge de 2 sid-

ste analyser var proteinindholdet højt - henholdsvis 18,7 og 17,6 %

mod deklareret 16 %.
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For hele læggeperioden blev foderforbruget 2,37 kg pr.kg æg, sva-

rende til 26,84 MJ pr.kg æg. I de første 11 perioder blev brugt 2,28

kg pr.kg æg.

Klimafjonfoold

Temperaturen i stalden varierede fra 19-26°C (gns. 21,5°C) og luft-

fugtigheden fra 66-81 % RF (gns. 73,2 %).

Med hensyn til analyse af foderets indhold af kloridioner fremgår

dette af afsnit 4.1.4.

7.21 Forsøgsnummer 105

Der blev indsat 5.750 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 209, d.v.s. 4,99 høner pr.bur i følge de

tekniske beskrivelser. Første hold i denne række, der deltog i pro-

jektet, er beskrevet under forsøgsnummer 7.5.

Ved indsættelsen den 19. september 1983 var hønerne 20 uger gamle,

og de blev udsat efter 14.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 23 uger. I læggeperioden, der

varede 392 dage, blev produceret 285 æg pr.indsat høne, svarende til

17,6 kg pr.indsat høne. Over de første 11 perioder produceredes 239

æg eller 14,5 kg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 12 un-

dersøgelser af knækægsfrekvensen ved ægrenderne, 9 undersøgelser af

indsamlingens og pakningens indflydelse på knækægsfrekvensen samt en

undersøgelse af ægelevatorerne, hvor sidstnævnte er beskrevet under

forsøgsnummer 104.

Under de første 2 almindelige knækægsundersøgelser anvendtes 900

æg, hvilket udgjorde ca.21 % af dagens ægproduktlon. Herefter blev

kun anvendt 300 æg pr.gang, svarende til ca.7 % af dagens produktion.

I gennemsnit af de 12 almindelige undersøgelser fandt man 11,33 %

æg med knæk ved ægrenderne (se figur 7.21). Den gennemsnitlige knæk-

ægsprocent for perioderne 3-11 var 8,85.
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I tabel 7.46 er vis t , hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.46 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Tabte 7.^6 The oiack type/i In percentage of the CJiacked eg.aA

Gns. af hele
perioden

Vindæg % 1,51
Smadrede æg % 4,96
Trådskader % 10,50
Huller % 11,32
Knappenålshul1er % 13,32
Stjerneknæk % 26,65
Linieknæk % 31,74

3 0 x KNÆKÆG

25-

20-

15-

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84

10-

UGER
Fig .7.21 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer

105 ( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

Flg.. 7.21 The pencentag.e of c/iacked eg.g.4 In the J.ay.i.ng. pe/iLod fon.
the e-x.pen.Lm.en.tal numben. 105 ( > and fon the avenaae of
a-LÅ. 23 expeni.menta-1 •itockd ( )
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Under de 9 undersøgelser af indsamlings- og pakningssystemet blev

de 300 æg, der var udtaget fra ægrenderne, gennemlyst, pålagt tvær-

båndet efter elevatorerne og herefter kørt ud i pakkerummet. Efter

pakningen blev æggene atter gennemlyst, og stigningen i knækægspro-

centen blev opnoteret.

Som et gennemsnit af de 9 undersøgelser fandt man, at indsamlingen

og pakningen gav en forøgelse af knækægsprocenten på 2,16 (jvf. for-

søgsnumrene 104 og 106), og der skete især en forøgelse af frekvensen

af smadrede og hullede æg.

h odesian.aJ.yA QA.

I løbet af æglægningsperioden blev anvendt 2 fuldfoderblandinger

jvf. forsøgsnumrene 104 og 106. Endvidere udfordredes 4 kg skaller

daglig, fra hønerne blev 28 uger gamle.

Der blev fodret 6 gange daglig og eventuelt med en ekstra fodring

omkring midnat i de varme sommerperioder.

Til kemisk analyse blev udtaget 6 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og resultaterne heraf ses i tabel 7.47.

T a b e l 1 .Al

Tabla 7. 47

Hønealder,
Fodertype :

7

uger

Energi MJ/100
Protein
Fosfor
Kalcium*)
Fedt

*)

g/ 10
g/ 10
g/ 10
g/ kg

Hertil

k g
MJ
MJ
MJ

3 0
Fuldf.

A +
0,03 %
meth.

1155
149,8

5 , 3
23,0

6 4

kommer de

Resultater fra foderanalyserne

ReAuJjU

3 7
Fuldf.

A +
0 , 0 3 %
m e t h .

1187
151,6

5 , 1
22,1

4 5

i pion the

4 9
Fuldf.
A +

0,03 %
meth.

1170
153,0

5 , 9
28,9

4 9

fceed anal

5 7
Fuld-
foder

B

1116
149,6

6 , 4
33,5

4 2

tildelte østersskaller

y,A<ZA

6 1
Fuld-
foder

B

1104
140,4

6 , 2
37,3

3 7

7 3
Fuld-
foder

B

1104
155,8

6 , 2
32,7

3 1

Kalciumindholdet i selve foderet lå de 3 første gange under normen;

ligeså var der også problemer med kalkmangel, da hønerne nåede alde-

ren 21 uger.

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,35 kg pr.kg æg, sva-

rende til 26,77 MJ pr.kg æg. I de første 11 perioder blev brugt 2,92

kg pr.kg æg.
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KULmafjonhaÅjd.

beskrevet under forsøgsnummer 104.

Sæ/i'LLg.e. f-o/ihoZd

Det er muligt at sammenligne omtalte forsøgsnummer med 104 for at

se indflydelsen af methionintilskuddet. Der kan ikke påvises nogen

effekt på ægvægten af tilskuddet, men det er også muligt, at foder-

fejlen med bl.a. kalciumunderskuddet ødelægger billedet. Dødeligheden

for dette hold har været 7,4 % mod 6,8 % for forsøgsnummer 104.

7.22 Forsøgsnummer 106

Der blev indsat 5.750 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 i

bure af typen Big Dutchman 209, d.v.s. 4,99 høner pr.bur i følge de

tekniske beskrivelser. Første hold 1 denne række, der deltog i pro-

jektet, er beskrevet under forsøgsnummer 6.

Ved indsættelsen den 19. september 1983 havde hønerne en alder af

20 uger, og de blev udsat efter 14.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 23 uger. I læggeperioden, der

varede 392 dage, blev produceret 290 æg pr.indsat høne, svarende til

17,8 kg pr.indsat høne. Over de første 11 perioder produceredes 239

æg eller 14,5 kg pr.indsat høne.

Knæk OQA n. &A ultat QA.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 12 un-

dersøgelser af knækægsfrekvensen ved ægrenderne, 9 undersøgelser af

indsamlingens og pakningens indflydelse på knækægsfrekvensen samt én

ægelevatorundersøge1 se, der er blevet beskrevet under forsøgsnummer

104.

I de første 2 almindelige knækægsundersøgelser anvendtes 900 æg,

hvilke udgjorde ca.20 % af dagens ægproduktion. Herefter blev kun an-

vendt 300 æg pr.gang, svarende til ca.7 % af dagens produktion.

I gennemsnit af de 12 undersøgelser fandt man 11,62 % knæk ved æg-

renderne (se i øvrigt figur 7.22). Den gennemsnitlige knækægsprocent

for perioderne -3-11 var 8,82.
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_ x KNÆKÆG

I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I
20 24 28 32 36 40

48 52 56 60 64 68 12 16 80 84

UGER
Fig. 7.22 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer

106 ( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

Fig.. 7.22 I he pe.sice.ntag,e of. c/iacked e.g.g.4 -in the. JLayLng. pe.iLod f-on.
the. e.xpen.i.me.n.ta'L num.be.yi 106 ( ) and (.0/1 the. ave/iag,e of.
a-Li. 23 ex.pe..riLmenta.J. /stocks ( )

I tabel 7.48 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.48 Knækægstyperne i procent af knækæggene
i ab i.e. 7.^8 I he cjiack typeA in pe/icentag.e of. the. CA.ach.ed.

Vindæg
Smadrede æg
Trådskader
Huller
Knappenålshuller
Stjerneknæk
Linieknæk

Gns. af hele
perioden

1,30
4,87

10,55
13,68
9,67

27,18
32,75
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Under de 9 undersøgelser af indsamlings- og pakningssystemet blev

de 300 æg fra ægrenderne gennemlyst, pålagt tværbåndet efter elevato-

ren og kørt ud i pakkerummet. Efter pakningen blev æggene atter gen-

nemlyst, og den fremkomne stigning i knækægsprocenten blev noteret.

Som et gennemsnit af de 9 undersøgelser fandt man, at indsamlingen

og pakningen gav en forøgelse af knækægsprocenten på 2,45 (jvr. for-

søgsnumrene 104 og 105); især skete der en forøgelse af frekvensen af

stjerneknæk og smadrede æg.

I løbet af æglægningsperioden blev anvendt 2 fuldfoderblandinger -

jvf. forsøgsnumrene 104 og 105 -. Endvidere udfodredes 4 kg skaller

daglig, fra hønerne var 28 uger gamle.

Der blev fodret 6 gange daglig og eventuelt med en ekstra fodring

omkring midnat i de varme sommerperioder.

Til kemisk analyse blev udtaget 6 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og resultaterne heraf fremgår af tabel 7.49.

Tabel 7.4S

Table. 7.49

Hønealder,
Fodertype :

l

uger

Energi MJ/1OO
Protein g/ 10
Fosfor g/ 10
Kalcium*) g/ 10
Fedt g/ kg

*) Hertil

kg
MJ
MJ
MJ

30
Fuld-
foder
A u/Cl

1161
149,9

5,4
24,5

70

kommer de

Resultater fra foderanalyserne

Result*

37
Fuld-
foder
A u/Cl

1198
151,1

5,0
26,4

56

piom the.

49
Fuld-
foder
A u/Cl

1173
155,1

6,0
26,8

46

f.e.e.d ancU

57
Fuld-
foder
A

1163
151,3

6,9
30,4

55

tildelte østersskaller

61
Fuld-
foder
A

1135
155,1

6,2
30,5

50

73
Fuld-
foder
A

1145
157,2

6,6
27,1

40

Kalciumindholdet har også flere gange for dette forsøgsnummers ved-

kommende ligget under normen og givet sig udslag i kalkmangel hos hø-

nerne ved 21 ugers alderen.

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,35 kg pr.kg æg, sva-

rende til 27,32 MJ pr.kg æg. I de første 11 perioder blev brugt 2,29

lg pr.kg æg.

beskrevet under forsøgsnummer 104.
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Scsn.LLg.e- {LonhoJjd.

Som nævnt under foderafsnittet, vil en mindskning af foderets ind-

hold af kloridion føre til en forbedring af skalkvaliteten. Ved sam-

menligning af forsøgsnumre 104 og 106 indtil 56.uge skulle man kunne

se indvirkning af foderet med reduceret indhold af kloridion på knæk-

ægsfrekvensen, men ved nærmere eftersyn viser det sig, at der ingen

forskel er - formentlig på grund af kalciummangel i forbindelse med

fejlbland.ing af foderet -. Med hensyn til analyseresultater for klo-

ridion i foderet, henvises til afsnit 4.1.4.

7.23 Forsøgsnummer 110

Der blev indsat 19.681 høner af afstamningen SHAVER STARCROSS 288 1

bure af typen Meller Stufen, d.v.s. 5,0 høner pr.bur i følge de tek-

niske beskrivelser. Første hold i dette buranlæg er beskrevet under

forsøgsnummer 10.

Ved indsættelsen den 19. august 1983 var hønerne 17 uger gamle, og

de blev udsat efter l.uge af 17.periode.

Hønernes alder ved 50 % lægning var 21 uger. I læggeperioden, der

varede 455 dage, blev produceret 324 æg pr.indsat høne, svarende til

19,5 kg pr.indsat høne. Over 11 perioder produceredes 242 æg eller

14,2 kg pr.indsat høne.

Producenten indsamlede æg 6 dage om ugen. Der blev foretaget 15 al-

mindelige knækægsundersøgelser, 10 undersøgelser over indsamlingens

og pakningens indflydelse på knækægsfrekvensen samt en undersøgelse

af ægelevatorerne.

De 900 æg, der blev undersøgt for knæk, udgjorde ca.6 % af dagens

produktion, og i gennemsnit for hele læggeperioden fandt man 7.98 %

æg med knæk ved ægrenderne (se figur 7.23). Den gennemsnitlige knæk-

ægsprocent for perioderne 3-11 var 5,29.

Under de 10 undersøgelser af indsamlingen og pakningen blev de 900

æg fra ægrenderne gennemlyst, pålagt tværbåndet ved ægelevatoren og

kørt ud i pakkerummet. Efter pakningen blev æggene igen gennemlyst,

og som et gennemsnit af de 10 undersøgelser fandt man en stigning i

knækægsprocenten på 2,77 ved indsamling og pakning.
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30 -, * KNÆKÆG

25-

20-

15-

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84

10-

UGER
Fig. 7.23 Knækægsprocenten i æglægningsperioden for forsøgsnummer

110 ( ) samt for gennemsnittet af alle 23 hold ( )

T-Lg. 7.23 The pencentaae of an.ac.ked eg.g.4 In the laying pen-Lod fon
the experimental numben 110 ( ) and fon. the ave.n.ag.e of
all 23 expenLmental AtockA ( )

I tabel 7.50 er vist, hvorledes knækæggene er fordelt på de for-

skellige knækægstyper.

Tabel 7.50 Knækægstyperne i procent af knækæggene

Table 7'. 50 The cyiack ty.pe4 in peicentag.e. ofL the attacked eg.gA

Vindæg
Smadrede æg
Trådskader
Huller
Knappenålshuller
Stjerneknæk
Linieknæk

Gns. af hele
perioden

7,09
7,85
8,83

12,20
10,75
27,46
25,82
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Ved undersøgelsen af ægelevatorerne blev 540 vaskede og sorterede

æg fra høner i 11.-12.periode stillet til rådighed. Under gennemlys-

ning før anvendelse af æggene fandt man 67 knækæg, svarende til 12,41

%', disse knækæg frasorteredes.

Buranlægget havde 8 ægelevatorer, der alle blev afprøvet ved at på-

lægge 30 æg på henholdsvis øverste og midterste ægbånd, svarende til

5 æg ud for hvert bur. Æg fra nederste ægbånd transporteres ikke med

elevatoren. Endvidere blev knaekægsf rekvensen undersøgt ved at pålægge

90 æg på kun et af de nederste ægbånd.

Den samlede knækægsprocent blev 3,34, men undlader man at regne med

ægelevator 1, (se senere), blev knækægsprocenten 1,77, hvilket frem-

går af tabel 7.51.

Tabel 7.51 Resultater fra undersøgelse af ægelevatorerne

Table. 7.51 HZALUJLA piom inveAtLg.a±Lon o{L the. e.gg, eJ.e.vato/14

Elevatornr . : 1 2 3 4 5 6 7 8 2

Øverste ægbånd + + + + + + + +
Midterste ægbånd +' + + + + + + +
Nederste ægbånd + + + + + + + +

Æg i alt 60 60 60*) 60 60 60 60 60 90

Stjerneknæk,antal 2 1 1
Linieknæk, antal 8 1 1 3 1 1
Knæk totalt % 16,67 0,00 1,69 3,33 0,00 5,00 1,67 1,67 1,11

*) 1 æg ødelagt under gennemlysning

Æggene blev normalt opsamlet efter turen gennem elevatoren, men for

ægelevator 1 gjaldt, at de blev opsamlet ved overgangen mellem tvær-

bånd og skråbånd på vej ud til pakkerummet. Her var et mellemstykke

gået i stykker og havde vist sig vanskeligt at retablere, således at

æggene dumpede mod en hård kant, og man kunne tydelig høre æggene

knække.

Via den nederste etage virkede indsamlingen skånsom, fordi båndha-

stigheden her var meget lav.

FodeA.an.aJ.y/ieJi

I hele læggeperioden blev anvendt samme fuldfoderblanding med et

deklareret indhold på 18 % råprotein. Der blev fodret 4 gange daglig.

Til kemisk analyse blev udtaget 3 foderprøver fra fodermaskinen i

stalden, og resultaterne heraf ses i tabel 7.52.
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Tabel 7.52 Resultater fra foderanalyserne

table 7.52

Hønealder,
Fodertype :

uger

Energi MJ/100 kg
Protein
Fosfor
Kalcium
Fedt

g/ 10 MJ
g/ 10 MJ
g/ 10 MJ
g/ kg

noAult,

4 0
Fuld-
foder

1134
149,9

7 , 7
41,7

4 9

i piom the {Leed am

6 0
Fuld-
foder

1157
160,8

7 , 4
36,0

4 6

ily/iesi

8 0
Fuld-
foder

1106
139,3

6 , 1
39,7

5 5

Foderforbruget for hele læggeperioden blev 2,47 kg pr.kg æg, medens

der over de første 11 perioder blev brugt 2,34 kg pr.kg æg svarende

til 26,49 MJ pr.kg æg.

KJJmaf.o/ihoJ.d

Temperaturen i stalden varierede fra 17-25°C (gns. 2O,6°C) og luft-

fugtigheden fra 56-80 % RF (gns. 70,9 %) .

Knækægsfrekvensen fra dette hold var betydelig lavere end for

forsøgsnummer 10, hvis høner havde problemer med kalkmangel.

8 RESULTATER VEDRØRENDE KNÆKÆGSTYPER

8.1 Variationen igennem æglægningsperioden

I dette afsnit er resultaterne for alle forsøgsværter slået sammen.

Ved vurderingerne af de viste figurer- skal tages hensyn til, at der

kun er én observation i periode 1.

I figurerne 8.1 til 8.7 er angivet frekvensen af knækægstyperne i

løbet af produktiohsperioden.
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5 PROCENT

3-

2-

i

8 10 12
I
16

PER I ODE

PeÆcenlag.e. of AO fiAhelled eg.g.A CLA -influenced by hen ag.e.
fctvL. = numben. of AoftAhe-i-ied x 100/numbei of. candled eg.g.A,

Fig.8.1 Procent vindæg igennem perioderne.
Pctvi. = anta] vindæg x 100/anta] lyste æg.

5 PROCENT

2-

1 -

F.ig. 8.2

T
10

I
12

I
16

PER I ODE
Procent smadrede æg igennem perioderne.
Pctsm. = smadrede æg x 100/anta]- lyste æg.

8.2 9e/icentag.e of AmaAhed eg,g.A aA Influenced by hen ag,e.
- numbe/i of AmaAhed eg.g,A x 100 /numben. of candled eg.g.A.
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5-

4-

3 -

PROCENT

8
~1 ' I
14 16
PER I ODE

Fig. 8.3 Procent trådskader igennem perioderne.
Pcttr. = trådskader x 100/antal lyste æg.

FLg. 8.3 Pe/icentage of wLsie damageA aA Lnfiuenced by hen age. fctt/i.
= numbe/i of wL/io. damageA x 100 / numbe/i of candled e.ggA.

q _ PROCENT

8
I
10

I
12 14

PER I ODE

i
16

Fig. 8.4 Procent huller igennem perioderne.
Pcthu. = antal huller x 100/antal lyste

h Lg.. 8. 4 ?e.Æce.ntag.e. of h.oi.o.4 C M Lnfluenced by. hen. age.
Pcthu. = numbe/i of. holeA x 100/num.bei of candZed e.g.gA.
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5 _ . PROCENT

3-

2-

1 -

8 10 12
I
H

l
16

Fig. 8.5

Flg.

Procent knappenålshuller igennem perioderne.
Pctkn. = antal hvjller x 100/antal lyste æg.

PER I ODE

8. 5 9e/icentag.e of plnholeA aA Influenced by hen aae.
fctkn. = numbe./i of pLnholeA x 100/numbe/t of candled eo.g./s,

5 PROCENT

S-

2-

1 -

8 10 12 14 16
PER I ODE

Fig. 8.6

8.6

Procent stjerneknæk igennem perioderne.
Pctst. = antal stjerneknæk x 100/antal lyste æg.

<Pe.sice.n£ag.& of -atan. ciack a* LnfJ.ue.n.ce.d by. hen. ag.e.
- number, of 4tan. CJiack x 100/num.be/i of candled e-g.g.4 •
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5 PROCENT

5-

2-

1 -

I
10

I
12

I I
16

PER I ODE
Fig. 8.7 Procent linieknæk igennem perioderne.

Pctli. = antal linieknæk x 100/antal lyste æg.

tig.. 8.7 fen. cent ag.e. of haLn cnack C M Lnftuenced by hen ag.e. fct-LL.
= numbe./i of haLn cn.ack x 100/numben of cand-led eg.g./j.

Af figurerne ses, at hovedparten af knækæggene var linie- og stjer-

neknæk', og med undtagelse af knappenålshul1er steg frekvensen af

knæktyperne med stigende hønealder. Knappenålshullerne havde deres

højeste frekvens i -midten af produktionsperioden, og faldet imod

slutningen heraf var signifikant (P < 0,01). Frekvensen af knappe-

nålshuller kan beskrives ved hjælp af en andengradsligning:

pctkn. = -A x pe2 + B x pe + C (1)

På grundlag af data fra dette projekt blev konstanterne fundet til:

A
B
C

= 0
= 0
= 0

,017
,317
,166

hvorved R -værdi blev -0, 80.

Ser man på knækægstypernes andel af knæk (fig. 8.8 - 8.14), kan man

observere, at knækægsskaderne bliver alvorligere med stigende høneal-

der, idet andelen af smadrede æg, trådskader og huller øges gennem

produktionsperioden.
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40-, PROCENT
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Fig. 8.8 Antal vindæg i procent af antal knækæg.

Fi,g,. 8.8 I he aum.be.ri of 4of.fi/ihe--lX.e-d e.g.g.4 -in pe./ice.ntag.e. of the. numbe.n.
of clacked e.g.g.4.
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10-

I
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Fig. 8.9 Smadrede æg i procent af antal knækæg.

12 I l
16

PER I ODE

hi.g.. 8.9 I he. nu.mbe./i of 4m.a.Ahe.d e.g.g.4 Ln pe./ice.ntag.e of the. num.be.si of
cn.ac.ked eg.g.4.
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Fig. 8.10 Trådskader i procent af antal knækæg.

hig,. 8. 10 I he numba/i of wi./ie damag.e.-6 -in. pe.n.ce.ntag,e. of. the. nu.m.be.1 of
c/iaake.d
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Fig. 8.11 Antal huller i procent af knækæg.

Fig.. 8.11 The. numb'e./i of hoto.A La pe./ice.ntage of the number, of clacked
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Fig. 8.12 Antal knappenålshul1er i procent af antal knækæg.

Fj.g.. 8. 12 The number of pLnhole* Ln peic.en.tag.e of the numbe/i of
c/tacked eg.g.4.
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Fig. 8.13 Antal stjerneknæk i procent af antal knækæg.

hig.. 8. 13 I he. numbe/i of. 4ta/i c/iack -in p&/icentag.e. of the numbe/i of
c/iacke-d eg.g.4.
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Fig. 8.14 Antal linieknæk i procent af antal knækæg.

Ike numben. of kaLn. c/iack -in pe./icentag,e of tke nu.mbe.si of
c/iacked

Af figur 8.12 fremgår, at næsten 1/4 af alle knækæg indtil periode

9 er knappenålshuller. Herefter falder knappenålshullernes andel af

knæk til ca.7 % i periode 16.

Af figurerne 8.13 og 8.14 ses, at størstedelen af knækkene kan hen-

regnes til stjerne- eller linieknæk. Stjerneknækkene udgør ret kon-

stant ca.25 % af knækæggene, medens der er en faldende tendens gennem

æglægningsperioden for linieknækkenes vedkommende.

8.2 Relation til burkonstruktionsdetaljer

Som det er fremgået af afsnit 3, er der så mange forskelle på de

forskellige buranlæg, at det ikke har været muligt at beregne stati-

stik på knækægsresultaterne fra de forskellige burkonstruktioner.

Selv for forsøgsværter, der har identiske anlæg, vil der være forskel

på høneafstamning, fodertildeling og lysprogram m.m. Disse faktorer

skal også tages i betragtning ved vurdering af resultaterne, beskre-

vet her.
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I dette afsnit er forsøgsnumrne blevet opdelt i forskellige grupper

afhængig af buranlæggets tekniske konstruktion. Knæktypernes procent-

vise andel af knæk er vist for disse gruppers vedkommende, og der vil

om muligt blive givet en forklaring på forskellen mellem grupperne.

I tabel 8.1 er forsøgsnumrene opdelt efter trådtykkelse af burbun-

dens overtråd. Som nævnt i afsnit 3 vil en tynd overtråd hæmme æggets

udrulning fra buret.

Tabel 8.1 Fordeling af knækægstyper afhængig af overtrådens tykkelse

Table. 8. 1 DLttyiLbutlon. ofi (mack ty,p&A accoiding. to the dLametoji of. the uppeji

Overtrådens tykkelse: < 2 . 20 mm 2.45 mm

Antal forsøgsnumre: 10 13

Knækægsprocent totalt 6,8 10,9

%
%
%
%
%
%

< 2.20 mm

1 0

6 , 8

4 , 1
9 , 3
8 , 3

10,9
10,8
25,4

heraf vindæg % 4,1 1,6
smadrede æg % 9,3 8,6
trådskader % 8,3 7,4
huller % 10,9 13,3
knappenalshuller % 10,8 16,0
stjerneknæk % 25,4 24,6
linieknæk % 31,2 28,5

Der er tydelig forskel på den gennemsnitlige knækægsfrekvens i de 2

grupper og betydelig flere vindæg i gruppen med tynd tråd, men det

kan være en funktion af, at kun 3 af de 10 forsøgsnumre har en 7°

burbundshældning; endvidere henvises til tabel 8.2. Der er ingen u-

middelbar forklaring på forskellen i frekvens af knappenalshuller.

I tabel 8.2 er forsøgsnumrene opdelt efter hældning af burbunden,

og ved vurderingen af resultaterne skal tages højde for, at der er

forskel på antallet af forsøgsnumre i de to grupper.

Af tabel 8.2 ses, at der er tendens til flere vindæg med større

hældning, hvilket kan skyldes en bedre udrulning af æggene; endvidere

er der flere smadrede æg og stjerneknæk. Det kan også være tegn på,

at udrulningen af æggene sker hurtigt og med for stor fart. Ses på

den gennemsnitlige knækægsprocent, er den også lavere for forsøgsnum-

re med lille burbundshældning.
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Tabel 8.2 Fordeling af knækægstyper afhængig af burbundens hældning

/ ab-Le. 8.2 DLAtA.Lbutl.on of cjiack ty.pe.4 accxj/idLng, to the. dLametesi of. the appert aiLne

Hældning: 7° > 7°

Antal forsøgsnumre: 7 16

Knækægsprocent t o t a l t 8,3 9,5

heraf vindæg % 1,8 3,1
smadrede æg % 7,4 9,6
trådskader % 7,2 8,0
huller % 13,2 11,8
knappenålshul1er % 15,8 12,8
stjerneknæk % 21,6 26,4
linieknæk % 33,0 28,3

I tabel 8.3 er foretaget en opdeling efter maskestørrelse. Af af-

snit 3 fremgår, at der er ret stor variation på maskestørrelsen 1

burbundene, så den 1 tabel 11.13 nævnte gruppeinddeling dækker over

ret store forskelle, og det ses, at det fortrinsvis er i æggenes ud-

rulningsretning, at maskestørrelsen varierer.

Tabel 8.3 Fordeling af knækægstyper afhængig af maskestørrelse

Tabte 8.3 ÛLAfriLbutLon of utack ty.peA acco/idLng. to the rne^h

Maskestørrelse :

Antal forsøgsnumre

Knækægsprocent totalt

heraf vindæg %
smadrede æg %
trådskader %
huller %
knappenålshul 1er %
stjerneknæk %
linieknæk %

Af tabel 8.3 ses, at øget maskestørrelse eller faerre tværgående

tråde har givet færrest knækæg. Der blev fundet flest vindæg hos for-

søgsnumre med store masker i burbunden; man skulle formode, at der

var en øget risiko for, at vindæggene faldt igennem burbunden her,

man da kun 2 af de 10 forsøgsnumre har 7° hældning, kan det muligvis

forklare d~tte (jvf. tabel 8.2).

c a . 2 , 5 x 3,i

1 3

10,3

1 , 9
8 , 0
8 , 0

13,4
14,8
24,5
29,4

3 cm c a . 2 , 5 x 5 , 0 cm

1 0

7 , 6

3 , 8
10,0

7 , 4
10,9
12,2
25,6
30, 1
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I tabel 8.4 er forsøgsnumrene opdelt ef ter bredde af ægrenden; ved

vurderingen skal tages kraf t ig t hensyn t i l , at der kun er 5 forsøgs-

numre i den ene gruppe, og af disse er 4 med en burbundshældning på

9° .

Tabel 8.4 Fordeling af knækægstyper afhængig af ægrendens bredde

Tab-La 8.k DiAtAÅ-biUiLon ofL csiack typeA according, to the width, of- the. egg. CJiadLLe

Ægrendebredde :

Antal forsøgsnumre:

Kknækægsprocent totalt

heraf vindæg
smadrede æg
trådskader
huller
knappenålshul1er
stjerneknæk
linieknæk

ca.10 cm

18

9,8

ca.14 cm

6,9

1,9
8 , 7
7 , 5

12,8
14,8
25,0
29,3

5 , 4
9 , 7
8 , 8

10,5
9 , 7

24,8
31,1

Af tabel 8.4 ses, at den største forskel på de 2 grupper nok ligger

i den gennemsnitlige knækægsfrekvens, der er ret lav for de forsøgs-

numre med bred ægrende trods det, at hældningen er høj. Sidstnævnte

er til dels også skyld i, at vindæg udgør en stor del af knækæggene,

men den ene af forsøgsværterne havde dog også problemer med hønerne

på grund af et stort antal vindæg (se endvidere afsnit 7.16).

Til slut skal pointeres, at burbundsophænget øver stor indflydelse

på knækægsfrekvensen og udrulningsmønstret, f.eks. vil et dårligt

fungerende ophæng øge risikoen for, at burbunden synker på midten,

hvilket vil resultere i, at alle æg samles der, og hermed øges risi-

koen for sammenstød og dermed stjerneknæk og smadrede æg. Dette for-

hold beskrives, nærmere i afsnit 9.

8.3 Diskussion

Det var ventet, at andelen af de tydelige knæk (smadrede æg, huller

og trådskader) øgedes med stigende hønealder, da mange producenter i-

sær klager over knækægsproblemer i de sidste perioder af æglægningen,

selv om den samlede knækægsprocent måske ikke er steget væsentligt

(se figur 7.17 fra uge 56-73). Fra litteraturen ved man, at skalkva-

liteten, f.eks. målt ved skal tykkelse, også er faldende igennem æg-

lægning spe ri oden.



131

Der er ingen logisk forklaring på, hvorfor frekvensen af knappe-

nålshul1er topper i midten af produktionsperioden, men det var måske

værd at forske i knappenålshullernes opståen og deres betydning for

æggets holdbarhed.

Projektet synes at have afkræftet den hypotese, at linieknæk især

er tegn på svage skaller, idet .linieknækkenes andel af knæk er fal-

dende med stigende hønealder. Af figurerne 8.6 og 8.7 fremgår da og-

så, at frekvensen af stjerneknæk stiger kraftigere mod slutningen af

æglægningsperioden end frekvensen af linieknæk. Der mangler dog op-

lysninger om f.eks. skaltykkelse for æg med henholdsvis linie- og

stjerneknæk for at kunne sige noget sikkert herom.

De forskellige knækægstyper har stor økonomisk interesse for ægpro-

ducenterne, idet vindæg og udløbere (smadrede + enkelte huller og

trådskader) ikke kan leveres til pakkerierne som knækæg; de kan even-

tuelt udslås og leveres frosne, men må ellers kasseres.

De fleste knappenålshuller frasorteres ikke på pakkerlerne, og det

drøftes da også, om de overhovedet skal henregnes til egentlige knæk-

æg.

En del linieknæk vil også passere pakkerlernes lysbord- uden at bli-

ve frasorteret, fordi de i nogle tilfælde kun kan opdages efter tryk

på skallen og ved Individuel lysning med håndlyslampe.

Det er derfor interessant at se, hvilke knækægstyper der produceres

i de forskellige burkonstruktioner, og ud over, hvad der allerede er

nævnt i afsnit 8.2, henvises til afsnit 7. Elson (1978) oplyste også

om knækægstyper (huller, stjerne- og linieknæk) i relation til bur-

konstruktion, men da burbundene her var fastgjort på metal- eller

trærammer, er konklusionen, han drog, ikke umiddelbar til at overføre

til almindelige buranlæg. Som nævnt, vil der senere udkomme en beret-

ning, hvori effekten af ændring af tråddimension og maskestørrelse

vurderes mere indgående og under mere kontrollerede forhold.
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OPHÆNGNING AF ÆGRENDE OG BURBUNDE

Oplægget til det aktuelle forsøg kom fra en ægproducent, der havde

fået skiftet sine S-bøjler i ét eksisterende buranlæg ud med fladme-

tal bøjler.

S-bøjler findes hos flere burkonstruktioner, fastgjort under foder-

truget og ned i burbunden (se figur 9.1). De har til formål at hindre

burbunden i at synke ned på midten, at hindre hønernes flugt fra bu-

rene og endelig at forhindre døde dyr i at glide ud på ægbåndet.

Ulempen ved S-bøjlerne er, at de formentlig kan give anledning til

nogle knækæg, dels gennem direkte sammenstød mellem æg og S-bøjle,

dels ved at hindre æggene i at trille ud på ægbåndet. For at undersø-

ge, om nogle af disse ulemper kunne afhjælpes på en enkel måde, blev

der i projektet i efteråret/vinteren 1982/83 undersøgt, om en afmon-

tering af S-bøjlen samtidig med en påmontering af en fladmetalbøjl e

havde nogen indflydelse på knækægsprocenten. Bøjlen var påsat ægren-

den og fodertruget (se figur 9.1).

9.1 Materiale

h' ønematesi-LcLle

Der blev anvendt linien SHAVER STARCROSS 288. Ved undersøgelsens

start den 30. september 1982 var hønerne 55 uger gamle, d.v.s. i

slutningen af 9.periode.

Stalden

Buranlægget er et Big Dutchman 209, så resultaterne gælder for den-

ne burkonstruktion.

Burbunden hælder 9°, tråddiameteren er af både over- og undertråd

2,45 mm og maskestørrelsen 2,54 x 3,81 cm (se i øvrigt afsnit 3, ta-

bellerne 3,3, 3,4 og 3,5).
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a = fladmetalbøjle

b = S-bøjle

Fig.9.1 Montering af fladmetalbøjle og S-bøjle.

Fig..9. 1 MountLng. of. the siu4pen4-Lon hang,en. arid the S-hang.esi.

F ladmetalbøjle

Bøjlen bestod af fladmetal jern og målte 1 x 10 x 250 mm før påsæt-

ningen, der skete gennem en ombøjning af bøjlens ender om henholdsvis

ægrendens yderste kant og fodertrug; efter påsætningen var målene 1 x

10 x 180 mm.

Bøjlen bevirkede, at ægrenden blev hævet ca. V/2 cm, samt at hæld-

ningen på det sidste stykke af burbunden mindskedes fra ca.9° til ca.

7°, hvorefter resultatet blev, at æggets udrulningshastighed mindske-

des i forhold til før ophængningen med fladmetalbøjle.

9.2 Metode

I stalden var f]admetalbøj]erne allerede monteret før undersøgel-

sens start, og S-bøjlerne var afmonteret (se figur 9.1). Fladmetal-

bøj] erne blev afmonteret i den ene side af stalden og bibeholdt i den

anden. Der skete ingen påmontering af S-bøjler, hvor fladmetalbøjler

var blevet afmonteret; afmonteringen skete to dage før undersøgelsens

start.
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Under undersøgelserne blev udtaget ca.9OO æg fra ægrenderne i hvert

burafsnit, der var monteret henholdsvis med og uden fladmetalbøjle.

Undersøgelsen blev foretaget i samme burrække hver gang, men fra un-

dersøgelse til undersøgelse blev bøjlerne afmonteret og monteret

skiftevis fra øst- og vestsiden i stalden.

I alt blev foretaget 6 undersøgelser med 3-4 ugers mellemrum, og

samtlige indsamlede æg blev håndlyst for forekomst af knæk og klassi-

ficeret. Klassifikationen skete i følge regler, der i øvrigt gælder

for projektet (se afnit 2.2).

De indsamlede data blev analyseret ved hjælp af EDB gennem anven-

delse af SAS-GLM-variansanalyse.

9.3 Resultater

I tabel 9.1 er undersøgelsens hovedresultat anført, og i figur 9.2

ses knækægsprocenterne, tegnet op grafisk.

Tabel 9.1 Fladmetalbøjlernes indflydelse på knækægsprocent

I able. 9.1 Ike influence of the AiuspenALon. han.g,eJiA

upon the pejicentag.e. of csiacked

Med fladmetalbøjle, Uden fladmetalbøjle,
uden S-bøjler uden S-bøjler

Antal æg undersøgt 5010 4830
Knækæg, gns. % 14,7a 18,0b

Resultater med forskelligt bogstavindeks indicerer, at der er sig
nifikant (P < 0,05) forskel på resultaterne.

Fi g.9 . 2 viser knækægsprocenten for bure, der er monteret med hen-

holdsvis fladmetalbøjler, og bure, der ikke er monteret med fladme-

talbø jler.

I tabel 9.2 ses, hvorledes knækæggene fordelte sig på de forskelli-

ge knæktyper.
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Fig. 9.2 Forsøg med en påsat fladmetalbøjles indflydelse på knækægs-

procenten .
Med fladmetalbøjle ( )
Uden fladmetalbøjle ( ).

F Lg.. 9.2 Ün.v&/st-ig.ati.on. of. the. Ln.fH.ue.ncQ. of, tke. 4u.4pen4i.on h.ang.e.n.4
upon the. pen.ce.ntag.e. of c/iacked e.g.g.4 •
With 4U4pen4J-on hang.o.n.4 ( )
Without 4U4pe.n/)Lon hang.en.4 I )



Med flad-
metalbøjle

0,5 a
2,2 b
0,7 c
2,1 c
1,8 f
4,1 g
3,3 1

Uden flad-
metalbøjle

0,6 a
2,3 b
1,5 d
2,4 e
1,4 f
6,0 h
4,0 i
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Tabe] 9.2 Fladmetalbøjlernes indflydelse på klassifikation af knækæg

I ab i.e. 9,2 The AJifJjj.en.ee. on. the cA.aAAi.fLLcaA.Lon. of. CÆacked

of the. ALuspenALon hang.ojiA

Knækægstype:

Vindæg %
Smadrede æg %
Trådskader %
Huller %
Knappenålshul1er %
Stjerneknæk %
Linieknæk %

Resultater med forske]ligt bogstavindeks (vandret) indicerer, at
der er en signifikant (P < 0,05) forskel på resultaterne.

9.4 Diskussion

Resultaterne fra denne undersøgelse bekræfter forsøgsresultater fra

Holland (Klingauf et al., 1980), der viste, at det giver færre knækæg

at mindske næ]dningen på burbunden.

Ved undersøgelser af fladmetalbøjlernes indflydelse på forekomst og

klassifikation af knækæg var der signifikant færre knækæg i bure, på-

monteret fladmeta]bøjler.

Med hensyn til klassifikation af knækæg var der signifikant færre

trådskader og stjerneknæk i bure med fladmetalbøj.l.er> end i bure uden

f]admetalbøjler. Den valgte, statistiske mode] kan, når det gælder

resultaterne af den totale knækægsprocent fra bøjlemonteringen, for-

klare 63 % af variationerne.

Der skal, når man vurderer resultaterne, tages hensyn til, at un-

dersøgelserne omfatter den sidste de] af hønernes æglægningsperiode,

og det er således ikke sikkert, at forskellen på de to typer ophæng

ville være den samme tidligere i hønernes æglægningsperiode.

Ligeledes må det tages i betragtning, at hvor f ladmetal bø j.l er ikke

var påmonteret, var der heller ingen montering af S-bøjler, hvilket

der normalt ville være i denne burtype. Hos en producent med afmonte-

rede S-bøjler blev målt, at burbunden buede tydeligt ned på midten.

Det vil sige, at den fundne forskel på knækægsprocenten måske ville

være mindre ved sammenligning af bure, påmonteret fladmetalbøj]e el-

ler S-bøjle, end ved sammenligning mellem bure, påmonteret fladmetal-

bøjle, og bure uden frontophæng.
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Da det ikke er helt klart, hvordan en trådskade opstår, vil resul-

tatet af opgørelsen af trådskader ikke blive nærmere diskuteret her.

De færre stjerneknæk, samlet fra ægrender, påsat fladmetalbøjler,

•kan skyldes, at de sammenstød mellem æg, der er i ægrenden, og sam-

menstød mel lem æg og ægrendens kant er blevet afbødet af den mindre

hældning af burbunden og den fladere ægrende, som f1admetalbøjlen be-

virker.

Fordelen ved fladmetalbøjlen er netop vist i form af færre knækæg,

hvilket sandsynligvis skyldes, at hældningen af burbunden mindskes,

idet bl.a. Ousterwoud (1983) har fundet, at knækægsprocenten aftager

med aftagende hældning af burbunden. Dog skal bemærkes, at hældningen

af burbunden ikke må blive så lille, at æggets udrulning hæmmes (El-

son, 1978), da det så kan blive knækket af hønerne, medens det er i

buret. Fladmetal bøj 1 erne vil ikke lige så effektivt som S-bøjlerne

hindre høneflugt fra burene; det samme vil gælde, når det gælder om

at hindre døde dyr i at glide ud på ægbåndet. Som andre ulemper med

ophæng af fladmetal bøjler skal anføres, at de vanskeliggør håndtering

af hønerne ved ud- og indsætning i burene og kan genere ved håndind-

samling af æggene.

9.5 Konklusion

Det er vist ved denne undersøgelse, at ophængning af burbunde ved

brug af fladmetalbøjler mindsker knækægsprocenten i forhold til uden

brug af frontophæng, men om den afprøvede ophængningstekni k er egnet

eller ej i en aktuel situation, må afgøres af flere forhold f.eks.,

hvor alvorligt problemet er med knækæg, hvornår på dagen døde høner

fjernes, og hvorledes ulempen med fladmetalbøjlen vurderes, når ægge-

ne indsamles manuelt.

10
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10 UNDERSØGELSE PÅ ÆGPAKKERI

I den samlede undersøgelse af forhold vedrørende fremkomst af knæk-

æg blev inddraget effekten af transporten fra producent til pakkeri

og af æggenes behandling ved pakning i detailkartoner på ægpakkeriet.

Der blev foretaget 7 undersøgelser over transportens indflydelse på

knækægsfrekvensen, og her blev fundet, at gennemsnitlig 1,04 % af æg-

gene knækkede under transporten fra producent til ægpakkeri (Ott-Eb-

besen og Andersen, 1986).

Pakkemàskinerne på ægpakkerierne er for det meste med samme kon-

struktionsprincip, som flere producenter benytter. Resultater fra

producenterne tyder på, at ca.1/5 af den målte knækægsfrekvens skyl-

des selve pakkeproceduren.

10.1 Materiale og metode

På ét pakkeri blev foretaget 3 undersøgelser, og ved hver undersø-

gelse er gennemlyst en ægcontainer med 4.320 æg. På tidspunktet for

undersøgelserne var pakkemaskinen, der var af typen MOBA 2000 (kapa-

citet 20.000 æg pr.time), hovedefterset ca.3 måneder forinden.

Ved den første undersøgelse blev æggene gennemlyst, og hver ægge-

bakke beholdt herved sin oprindelige plads i containeren. Knækæggene

blev registreret og klassificeret, men ikke frasorteret, dog var der

10 smadrede æg, der ikke kunne sættes tilbage i bakkerne. Under gen-

nemlysningen gik endvidere 2 æg tabt, således at der var 4.308 æg til

pakning.

Ved de næste 2 undersøgelser blev knækæggene registreret, klassifi-

ceret og frasorteret. Knappenålshuller er i denne undersøgelse ikke

taget med som knækæg.

Ved 2.undersøgelse fandtes 600 knækæg, og 1 æg blev tabt, og dermed

var der 3.719 æg til pakning. Ved 3.undersøgelse fandtes 539 knækæg,

og 2 æg blev tabt, og dermed var der 3.779 æg til pakning.
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Æggene stammede fra samme hold høner, og hønealderen ved de 3 un-

dersøgelser var henholdsvis 65, 66 og 67 uger.

Ægvægten blev registreret ved 2.undersøgelse, og heraf fremgik, at

de 4.320 æg vejede 278 kg, hvilket svarer til en gennemsnitlig ægvægt

på 64,35 g.

Æggene blev på normal vis kørt over lysbordet (ingen frasortering)

og pakket i detailkartoner, fordelt på de forskellige vægtklasser.

10.2 Resultater

1. undejvi øg.eÅA e.

Alle æg blev pakket i 6 stk. kartoner, men størrelse 0 og 6 dog

pakket på 30 stk. bakker. Det var ikke muligt at optælle ægantallet

efter pakning i detailkartoner, så det bedste skøn herfor er, at alle

4.308 æg kom igennem pakkemaskinen. Ved gennemlysningen gik 1 æg

tabt, og resultaterne fremgår af tabel 10.1.

Tabel 10,1 Resultater fra 1.undersøgelse

af pakningens indflydelse på knækægsfrekvensen

/ abZe. 10. 1 HeAuubUi fjiom the. fJji/it JjrtveAtLg.aAA.on

of the influence of the pack-ing on the frequency, of cjiacked

I container Efter pakning

Antal æg bedømt 4318 4317
heraf:

Smadrede æg 10 54
Trådskader 7 4
Huller 23 48
Stjerneknæk 219 309
Linieknæk 178 169

Knæk i

Procent

Procent

alt

knækæg

knækæg opstået

10

pa

437

,12

pakkeri :
(584

584

- 437)
4317

x 147 x
- 437

100
= 3,79

Der var tilsyneladende en tendens, til færrest knækæg i vægtklasser-

ne 2 og 3, men dette kan ikke dokumenteres ud fra tallene; det .høje

antal smadrede æg skyldtes formentlig, at mange af æggene i forvejen

var knækæg. •>
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2. undeA.4 øg.el* e

Æggene blev pakket på 30 stk. bakker, dog blev æg i vægtklasse 3
pakket i 15 stk. kartoner. Af de 3.719 æg, der blev sendt igennem ma-
skinerne, kom de 3.715 igennem. Under gennemlysningen gik 2 æg fra
vægtklasse 3 tabt. Resultaterne fremgår af tabel 10.2.

Tabel 10.2 Resultater fra 2.undersøgelse

af pakningens Indflydelse på knækægsfrekvensen

labte. 10.2 'ReAultA foam, the. second JjnveAtLg.aJii.on
of the. influence, of the packing on the fn.eqp.en.cij. of cjiacked

Efter pakningen

Antal æg bedømt
heraf:
Smadrede æg
Trådskader
Huller
Stjerneknæk
Linieknæk

Knæk i alt

Procent knækæg

I container

4319

13
10
47

277
253

600

13,89

vægtkl.3 øvrige vægtkl

1435 2280

6
1
2

26
9

44

3,07

14
0
2

57
18

91

3,99

Ved beregningen af procent knækæg, opstået ved pakning, skal lægges

de 4 æg til, der "forsvandt" under pakningen:

(44 + 91 +4) x 100

3717 = 3,74 %

Af tabel 10.2 ses en tendens til færre knækæg for æg i vægtklasse

3.

Æggene i vægtklasse 3 blev pakket i 6 stk. kartoner og æggene i

vægtklasse 2 i 10 stk. kartoner, medens resten blev pakket i 30 stk.

bakker.

Af de 3.779 æg, der blev sendt igennem maskinerne, kom 3.767 æg i-

gennem. Resultaterne fra gennemlysning af æggene fremgår af tabel

10.3.

Af tabel 10.3 ses en klar tendens til færre knækæg i vægtklasse 2; i

vægtklasse 3 er der også færre knækæg end i resten af vægtklasserne,

men forskellen er ikke stor.



Tabel 10.3

Tabla 10.3

141

Resultater fra 3.undersøgelse

af pakningens indflydelse på knækægsfrekvensen

Result/) fjiom. the thi/id investigation

of the influence of the packing on the fsiequenct^ of cjiacked

Antal æg bedømt
heraf:

Smadrede æg
Trådskader
Huller
Stjerneknæk
Linieknæk

Knæk i alt

Procent knækæg

I container

4318

3
7

22
257
250

539

12,48

Efter pakningen
vægtkl.2

1189

4
1
0
20
10

35

.2,94

vægtkl.3

768

5
0
4
13
10

32

4,17

øvrige

1810

16
0
3
40
26

85

4,70

Ved udregningen af procent knæk af æg ved pakning skal medregnes de

12 æg, der "forsvandt" under behandlingen:

(12 + 35 + 32 +) x 100
3779 4,34

Som et gennemsnit af de 3 undersøgelser knækkede 3,95 % af æggene

under pakning.

10.3 Diskussion

Der fandtes flere knæk ved undersøgelserne, end ventet, men sammen-

ligner man med producenternes pakkemaskiner (jvf. afsnit 7), er der

god overensstemmelse, fordi man ved vurderingen af denne undersøgelse

må tage den fremskredne hønealder i betragtning. Hvis der var gennem-

ført undersøgelser på pakkeriet med æg fra både unge og ældre høner,

ville den gennemsnitlige knækægsprocent være betydelig lavere.

Ved observation af maskinernes funktion blev iagttaget, at den må-

de, hvorpå sugekopperne slipper æggene, når de lægges på indførings-

bånd ind tul lysbordet, øger risikoen for knæk. Endvidere fandtes der

en overgang fra indføringsbåndet til lysbordet, der bør kunne udføres

bedre, idet åggene her faldt ca.3 cm.

Man har endvidere en formodning om, at sugekopperne kan have et så

stort vakuum, at dét alene vil give æggene et knæk (Eskildsen, 1985).
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11 SAMMENFATlMiNG

Først skal de fundne knækægsfrekvenser ved undersøgelserne kort

gengives her.

STED:

Bur

Ægelevator

KNÆKÆG

9,4

1,3

Indsamling 1. forsøgsrunde 3,5

og

pakning 2. forsøgsrunde 2,2

ÆG
Transport 1,0

På ægpakkeri 4,0
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De 3 første punkter er forhold, som producenterne selv har mulighed

for at ændre. De fleste faktorer, der har betydning for knækægsfre-

kvensen, øver indflydelse ved buret; her skal kort nævnes de vigtig-

ste .

Bunk oriAtn.ukti-oa

Som fremgået af afsnit 3, vil mange burkonstruktionsdetaljer have

betydning for knækægsfrekvensen. For et givet bur er det straks van-

skeligere at nedsætte knækægsfrekvensen. Resultaterne i afsnit 9 vi-

ser dog ét eksempel, hvor en nedsættelse af burbundshældningen ved

anvendelse af et andet burbundsophæng resulterede i færre knækæg.

Resultaterne i afsnit 6 viser, at der er væsentlig forskel på den

iagttagne knækægsfrekvens hos de forskellige høneafstamninger. Gennem

valg af høneafstamning må skalstyrken, •f.eks. målt ved knækægsfre-

kvensen, indgå som et vigtigt kriterium. Da der ved ændring i høneaf-

stamningers avlsværdi kan ske ændringer i æggeskallens styrke enten

ved direkte selektion eller indirekte.selektion for andre egenskaber

- f.eks. ydelse, dødelighed og foderforbrug -, må producenterne hele

tiden holde sig orienteret om de forskellige linieafstamningers aktu-

elle præstationsevne. . ;

Resultater fra projektet har vist, at omhyggelig tilrettelagt og

kontrolleret fodring kan nedbringe knækægsfrekvensen betydeligt (se

f.eks. forsøgsnumrene 3 og 103, henholdsvis afsnit 7.3 og 7.19). Ved

kontrol af foderets sammensætning fandtes i en række tilfælde, at der

var mindre kalcium i foderet, end normen foreskriver. Der er således

grund til, at producenterne udtager en prøve af hvert nyt foderlæs,

de modtager, til brug i et eventuelt tvivlstilfælde.

Selv om foderets indhold af næringsstoffer er i orden, kan foderop-

tagelsen og dermed kalciumoptagelsen være utilstrækkelig til opret-

holdelse af en god skalkvalitet - f.eks. på grund af høje staldtempe-

raturer.
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Mellem bur og ægelevator eller tværbånd foregår der under indsam

ling af æg en længdetransport. Indflydelsen heraf på knækægsfrekven

sen er ikke undersøgt i dette projekt, men er også ret ubetydelig.

Kun i de tilfælde, hvor et æg ruller ud af buret, medens ægbåndet kø

rer, er der en risiko for, at ægget kan støde sammen med ét på ægbån

det. Der findes metoder til at forhindre dette f.eks. en snor, ud

spændt før ægrenden, der stopper æggene, og som kan udløses centralt.

Af tabel 3.6 fremgår, hvilke producenter der har installeret ægele-

vator. Undersøgelser af ægelevatorerne er nævnt under resultater fra

de respektive producenter. Ud over manglende vedligeholdelse og ju-

stering synes ophobning af æg på ægbåndet at være den største risiko

for dannelse af knækæg; ophobningen skyldes formentlig, at æggene har

for lidt fart på til at komme over det stykke, der er fra ægbåndet

til tværbåndet eller ægelevatoren. En ændring af bursystemets kon-

struktion på dette punkt vil sænke frekvensen af knækæg.

JncUamÀÀsig. og, pakrvlng.

Ophobning af æg og æg, der støder sammen under indsamling, øger ri-

sikoen for knækæg. Mange producenter påsætter ekstra elastiske ægbe-

skyttelsessnore etc. - f.eks. neden for ægelevatoren, der skal sørge

for, at æggene under den automatiske indsamling ledes blidt ud på

tværbåndet, så de ikke støder sammen med æg, der allerede ligger her

på.

I 1.forsøgsomgang blev kun pakkeproceduren undersøgt, mendens 2.

forsøgsomgang omfattede både tværtransport og pakkeprocedure. Grunden

til, at der knækkede færre æg i 2.forsøgsomgang, skyldtes formentlig,

at æggene blev spredt ud over et større område, når de blev pålagt

tværbåndet end på båndet umiddelbart inden pakkemaskinerne, så risi-

koen for sammenstød nedsættes herved. Resultaterne fra 2.forsøgsrunde

giver formentlig det bedste udtryk for knækægsfrekvensen ved pakning.

Knækægsfrekvensen under pakkeproceduren er afhængig af vedligeholdel-

se og justering, men selv i velfungerende anlæg vil den mekaniske på-

virkning af æggene sikkert forårsage en del knækæg.



145

Med hensyn til diskussion af resultaterne vedrørende transport af

æggene fra producent til pakkeri henvises til Ott-Ebbesen og Andersen

(1986) .

Æg.pakkejii.

Under undersøgelse af pakningens indflydelse på æggene blev fundet

en høj knækægsfrekvens. En del af forklaringen herpå er, at de under-

søgte æg stammede fra en besætning med høner i slutningen af æglæg-

ningsperioden, og skalstyrken var derfor moderat.

Ved undersøgelserne blev fundet en tendens til færre knækæg i vægt-

klasserne 2 og 3, hvilket kan skyldes, at pakkemaskinens gribere er

justeret til at passe til middelstore æg.

Iagttagelserne på ægpakkeriet tyder på, at en ændring af enkelte

konstruktionsdetaljer vil kunne mindske risikoen for fremkomst af

knækæg.

På grundlag af resultaterne fra projektet kan opstilles følgende

punkter, som må ofres særlig opmærksomhed for at kunne holde frekven-

sen af knækæg på et lavt niveau.

1) Regelmæssig kontrol af æggeskallens tilstand ved lysning af æg,
lagt ud for bestemte bursektioner i stalden.

2) Udtagning af foderprøver af hvert nyt læs foder og en eventuel
analyse for kalcium.

3) Kontrol og eventuel justering samt forbedring af ægindsamling
og udbedring af skader.

4) Undgå unødig mekanisk påvirkning af æggene som f.eks. vask af
rene æg.

5) Pakning og transport skal ske omhyggeligt, og en tilpasning af
æggebakkerne til æggenes størrelse vil mindske risikoen for
knækæg.

6) Ved valg af høneafstamning vurderes dennes evne til at
producere æg med god skal.

7) Ved valg af bursystem skal burkonstruktionerne vurderes ud fra
risikoen for knækæg.
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