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FORORD

Baggrunden for den afprøvning, der er beskrevet i beretningen er en

interesse i, på det bredest mulige grundlag, at få en sammenlignende

vurdering af to principielt forskellige avlsmetoder i avlen med kyl-

linger. Den traditionelle repræsenteret ved det danske avlscenter ASA

CHICK og en alternativ, hvor man i forældreleddet gennem brug af et

dværggen får reduceret reproduktionsomkostningerne væsentligt.

Der er ved projektet fremskaffet et talmateriale, der kan indgå i

den økonomiske model for rugeægs- og slagtekyllingeproduktion og her-

med danne grundlag for beslutning om hvilket avlsystem, der kan an-

vendes under bestemte produktionsøkonomiske betingelser.

Gennem kontakt til det franske avisfirma Institut Selection Animal,

formidlet af Landskonsulent E. Børsting, blev det muliggjort at im-

portere ca 1000 forældredyr, dette avisfirma har i længere tid end

noget andet avisfirma i verden arbejdet med dværggenet.

Financeringen af projektet er baseret på midler fra det af Landbru-

gets Samråd for Forskning og Forsøg etablerede Forskningsprogram

"Produktionssystemer i jordbruget 1984-88". I forskningsprogrammet

har projektet haft nr Fl, og i afdelingens aktivitetsplan er det gen-

nemført under projekt nr 831341.

Opdrætning af kyllingerne og rugeægsproduktionen fra de ca 1600 hø-

ner er foregået på Kærvej afdelingen på Avlsstationen for Fjerkræ,

Strynø, hvis daglige leder Niels Kold har haft ansvaret for, at de

lagte forsøgsplaner er fulgt, samt for indsamling af data.

Afdelingsleder Kim Stockholm, ASA CHICK har stået for gennemførelse

af rugningen af alle æggene samt gennemførelse af afprøvningen af

slagtekyllinger i Middelfart og i Forum.

Poul Sørensen har, som projektleder, haft ansvaret for gennemførel-

sen af projektet, databehandlingen og sammenskrivningen af nærværende

beretning.

Den økonomiske model er udarbejdet af konsulent Marchen Andersson.

Projektet er gennemført i 1984 og de priser der var gældende på det

tidspunkt er anvendt i den økonomiske model.

Beretningen er renskrevet og klargjort for trykning af assistent

Yvonne Tinneberg.

Frederiksberg februar 1986.
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SAMMENDRAG

Dværggenet dw har været kendt som et kønsbundent recessivt gen de

sidste 30 år, men det var først i slutningen af 60-erne, at man i

Frankrig blev opmærksom på dette gen's muligheder i den integrerede

slagtekyllingeproduktion. Og fra begyndelsen af 70-erne er den fran-

ske broiler "Vedette" markedsført på den måde, at forældrehønen har

dværgformen, mens forældrehanen er normal og følgelig bliver afkommet

normalt.

Med det formål at teste hele avlsprogrammet for 2 avisvirksomheder,

hvor der som forældrehøne enten anvendes en normal udvokset eller en

dværg (minihøne), blev der i august 1983 indført ca. 1000 daggamle

forældredyr fra det franske avisfirma ISA, hvor hønen var af mini-

type, og et tilsvarende antal ASA 314, blev sammen med de importerede

dyr indsat på karantæne på Kærvejafdelingen på Strynø.

Under opdrætningen og den videre periode med rugeægsproduktion,

blev der fulgt de anbefalinger de to avisfirmaer angav, hvad angår

foder restriktion/vækstkurve, næringskoncentration i foder, belæg-

ningsgrad. For faktorerne daglængde, klima og sundhedsprogram fulgtes

et program som tilstræbtes at være det bedste kompromis af de to fir-

maers rekommendationer (fig 2-3).

Ved afprøvninger af slagtekyllinger fra de to forældreflokke, er

anvendt de metoder der er almindelige for danske slagtekyllinger.

Hvad angår vægten af forældrehønerne var der en tendens til at ASA-

hønerne vejede lidt mere end anbefalet (tabel 2), mens Vedette-høner-

ne stort set holdt den anbefalede vægt (fig 4-7).

Foderudgiften beregnet pr indsat høne ved 18 uger inclusive foder

til haner, var for hele perioden 0-60 uger kr. 98,21 og 122,53 for

henholdsvis Vedette og ASA 314 (tabel 3-4).

Antallet af æg pr indsat høne til en hønealder af 59,6 uger, var

157,0 for ASA og 147,5 for Vedette, en forskel der er statistisk sig-

nifikant. For begge afstamninger var 91% af de lagte æg rugbare, idet

der ikke accepteredes rugeæg, der vejer mindre end 50 g (tabel 5).

Hvad angår rugeæggenes klækbarhed var der en tydelig forskel mellem

afstamninger, idet der fra Vedette klækkede 79% af indlagte æg (tabel

6), mens det tilsvarende tal for ASA var 75,8%, og denne forskel er

homogent fordelt over hele aldersintervallet (fig 11). Det endelige

resultat er dog 2,8 flere kyllinger, pr indsat ASA høne sammenholdt



med Vedette, hvilket er statistisk signifikant (tabel 6).

Den væsentlig større ægvægt hos de små Vedette-høner (fig 10), er

den mest sandsynlige forklaring på den langt højere dødelighed (7,4%)

hos Vedette-høner, sammenlignet med ASA-høner (tabel 7).

I gennemsnit af 5 afprøvninger af slagtekyllinger dels på Favrholm,

dels på 2 andre lokaliteter, fandtes at ASA 314 kyllinger ved 42 dage

vejede 1857 g, mens den tilsvarende vægt for Vedette var 1712 g

(tabel 8), eller 92% af den vægt som ASA-kyllingerne opnåede. Foder-

forbruget pr kg kylling til samme alder, var næsten identisk for de

to afstamninger (tabel 9).

Hvad angår slagtekvalitet var ASA 314 bedst for alle de egenskaber

der er målt og bedømt (tabel 12), det gælder: slagteudbytte, krop-

form, parteringsudbytte og fedningsgrad.

En total vurdering af de to afstamninger er gennemført ved, at

prisfastsætte flest mulige af de produktionsparametre, for hvilke de

to afstamninger divergerer, og derpå beregne omkostninger pr produce-

ret enhed. Slagterierne foretager ingen differentiering i afregnings-

prisen, hvorfor det ikke er fundet formalstjenstligt, at inddrage den

fundne forskel i de økonomiske beregninger.

I tabel 13 og de foregående ligninger mærket NR25 - NR36 er der re-

degjort for beregningsmodellen, og på det grundlag er fundet, at om-

kostningerne ved produktion af en daggammel kylling var 1,89 og 2,03

for henholdsvis Vedette og ASA, og i figur 13 er vist omkostningskur-

ver ved varierende slagtevægte. Slagtning af kyllinger over 1200 g

levende vægt, betyder at omkostningen pr kg kylling vil være lavere

for ASA end for Vedette, mens det ved lavere slagtevægt vil være en

mindre omkostning ved at producere Vedette kyllinger.



SUMMARY

The dwarf gene dw has been known as sex linked and recessivt for 30

year, but it was not before the end of the sixthies that researchers

in France realised the advantage in the use of this gene in the inte-

greted broiler production. From the beginning of the seventhies the

parent stock of the france broiler "Vedette" was offered in the way

that the female is a dwarf.

With the purpose to test the total breeding program of two hybrids

for which the parent hen was either normal or dwarf (minihen), 1000

day old parent stock chickens from the france breeding company ISA

(female of dwarf type) was, at the end of august 1983, placed at the

"Kærvej department" at Strynø together with the same numbers of pa-

rent stock chickens of ordinary type offered by the danish breeding

company ASA CHICK.

All chickens were kept in quarantine for 4 month and remained in

the same housing facilities throughout theire life (figure 1).

During rearing and further in the production period the recommenda-

tion given of the two breeding firms were followed as regards feed

restriction/body weight, concentration of nutrients in diets and den-

sity. As to day lenght, temperature, humidity and vaccinations, a

program was run for which the best compromises of the recommendations

of the two firms were followed (figures 2 and 3).

By test of the broilers from the two parents flooks, the principles

and methods used in the danish broiler production was followed for

both of the hybrids.

The actual growth curves for the parent stocks fits the recommended

reasonable well during the rearing (figures 4-7). In the laying peri-

od the ASA hens grow heavier than recommended (Table 2).

The feed cost per placed hen at 18 weeks was for the total period

98.21 kr and 122.53 kr respectively for Vedette and ASA (Tables 3 and

4). Numbers of eggs per placed hen until the age of 59.6 weeks were

157.0 for ASA and 147.5 for Vedette, the difference of which was sta-

tistically significant (Table 5). For both hybrids 91 percentage of

the eggs were considered suitable for hatching. Regarding hatchabili-

ty a marked differences was observed for the two hybrids as Vedette

performed better throughout the interval from 30 to 60 week (figure

11). In total ASA produced 108.6 day old chickens per placed hen



which were 2.8 more than Vedette (Table 6),

The remarkable high egg weight for the minihens of Vedette compared

to ASA as shown in figure 10 is the most probable explanation for

high incidence of mortality from internal haemorrhage.

As an average of 5 test of broiler on the ordinary test station at

Favrholm and on 2 other farms it was found that the ASA chickens had

a live weight of 1857 g at 42 d, which were 145 g or 8% more than the

Vedette (Table 8).

The feed conversion ration at 42 d was almost the same for the two

hybrids (Table 9).

As to quality of the carcase, ASA performed better than Vedette for

all trait and characthers examined on the Danish Research Institute

for Poultry Processing (Table 12), they were yield, score for body

conformation, yield of carving and fatness.

An all over evaluation of the two hybrids is carried out by giving

a price to as many as possible of the production parameters for which

they deviate and then calculate the cost per produced unit (day old

chicks and kg chickens).

The danish slaughter plant do not differentiate the rate depending

of slaughter quality, that is why this aspect is left out of the mo-

del.

In table 13 are given all the assumptions nessesary to cary out the

calculations based on the equations marked NR25 - NR36. All rates,

prices, labour cost, housing costs, etc are those given in the 1983/

84 report from the danish National Committe for Poultry and Eggs.

In order to clarify the model the equations NR25 - NR36 are expla-

ned in the following.

NR25: Depreciation of the parent hen.

NR26: Total cost per placed hen.

NR27: Value of eggs sold for consume per hen.

NR28: Cost per produced day old chicken.

NR29: Production time, days, to a wanted weight.

NR30: Mortality of broilers during the production time.

NR31: Batch of broilers per year.

NR32: Density, number of chickens per m2 per year.



NR33: Feed conversion to a given production time.

NR35: Total cost in the broiler production per m2 per year.

NR36: Cost per kg chicken.

From equation NR28 the cost in production of day old chickens was

found to be 1.89 kr and 2.03 kr respectively for Vedette and ASA. In

figur 13 are shown the curve of costs in the broiler production based

on equation NR36 for the two hybrids at varying weight at slaughter.

At the live weight of 1200 g the cost in producing broilers is equal

for the two hybrids, at lower weight the cost for Vedette is lower

due to the lower reproduction cost, while higher weight benefits the

ASA 314.

In conclusion it is stated that the benefit of a lower reproduction

cost which obviously follows the minihen principle, may alowe some

reduction of growth/feed efficiency to of fixed weight but not that 8

percentage found in the present comparison.
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INDLEDNING

Enkeltgener med stærkt reducerende effekt på udvokset vægt eller med

forvrængningseffekt på proportionen af skelettet, er kendt hos mange

arter indenfor fugle og pattedyr.

På Cornell fandt Hutt i populationer af høns et recessivt gen, der

er kønsbundet, og som har en ganske betydelig reduktion af udvokset

vægt til følge, mens der ikke synes at være nogen væsentlig forvræng-

ning af proportionen af de enkelte skeletdele; og i modsætning til en

række andre kendte dværggener synes dette gen ikke at have skadelige

(letale) virkninger (Hutt, 1959). Genet blev af Hutt betegnet som dw,

og denne betegnelse er bibeholdt i International Registry of Poultry

Genetic Stocks (Somes, 1984). De mulige genotyper og fænotyper er

følgende :

genotype fænotype genotype fænotype

Dw Dw normal Dw - normal

Dw dw normal dw - dværg

dw dw dværg

I de efterfølgende år er blevet publiceret en række arbejder på dette

dværggen hos høns af forskellige racer, og hovedtrækkene heraf er:

1. Fuldstændig dominans af Dw
2. Dværge reduceres i vægt med ca. 30-35 %
3. Ægydelsen falder med ca. 15 %
4. Ægvægten falder 2-4 g
5. Bedre resistens mod Marek's disease (MD)

Dette gen havde derfor indtil omkring 1968-70 ingen særlig interesse

i den praktiske avl med høns. Denne opfattelse blev imidlertid revi-

deret i slutningen af 60-erne på grundlag af rapporter, dels fra USA

ved Jaap og medarbejdere, dels fra Frankrig ved Merat og Ricard m.fl.

Jaap (1969) havde unde, søgt effekten af dw- id Ita-

liener som i en krydsning, bestående af 3/4 broilertype x 1/4 ita-

lienertype. Generelt for denne og hovedparten af de øvrige arbejder,

der refereres, er at de normale og dværg-høner, der sammenlignes, er
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hel- eller halvsøstre, hvilket opnåes ved at anvende hétérozygote

fædre :

6 ?
Dwdw x Dw-

Dw-ir 1 to typer høneafkom
dw- J

Jaap fandt, at vægten reduceredes med ca. 30% hos dværgene, og han

fandt samtidig, at ægydelsen reduceredes med 18 % hos Hvid Italiener,

mens ægydelsen hos de tunge krydsninger ikke synes at være påvirket

af dw-genet. Studier af ovarierne viste, at de normale broilerhøner

havde 8,2 ovariefollikler i hurtig vækst, mens de tilsvarende dværg-

broilerhøner kun havde 6,1 ovariefollikler i hurtig vækst, et for-

hold, der burde resultere i, at normale broiler-høner lagde flere æg

end dværg-bro i lerhøner. Årsagen til, at det ikke gik, som forventet,

viste sig at skyldes, at normale broilerhøner havde en høj frekvens

af blommer, der blot blev resorberet; endvidere, at de lagde mange u-

normale æg. Dette arbejde er videreført af Middelkoop (1973), der

producerer Dw- og dw- høner fra sine 3 eksperimentlinier: DY, TE/D og

N gennem krydsning med en Dwdw-hane. Følgende observationer foreto-

ges: kønsmodning forsinkes ca. 14 dage hos dw-høner; vægten reducere-

des med 34-36 % af dw-genet ved en alder af 34 uger under ad libitum

fodring.

Ægproduktion i 224 dage fra 1. æg

Linie Antal blommer Normale æg
Dw- dw- Dw- dw-

DY 156 141 124 138
TE/D 139 134 117 131
N 151 139 136 135

Man kan altså slå fast, at dw-genet reducerer omfanget af unormale æg

til næsten intet, men at der samtidig er en klar negativ effekt af

dw-genet, hvad angår produktionen af antal blommer. De to modsat ret-

tede virkninger ophæver hinanden; man skal dog nok være opmærksom på,

at hønerne er fodret ad libitum, hvilket formentlig er mere belasten-

de for normale høner end for dværg-høner.

Sørensen (1983) har i 513. meddelelse fra Statens Husdyrbrugsforsøg
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redegjort for, hvorledes genet dw kan anvendes i avlsarbejdet med

slagtekyllinger, og viderebragt de seneste udenlandske erfaringer med

anvendelsen af dw genet, set i et produktionsøkonomisk perspektiv.

Formålet med denne beretning er, at præsentere en fuldstændig ana-

lyse af en sammenlignende afprøvning af to sæt af forældredyr og de-

res afkom, i hvilket det ene sæt gør brug af dw-genet til at reducere

forældrehønens vægt og som derfor betegnes minihøner, mens det andet

sæt af forældredyr har normal størrelse. Som repræsentant for minihø-

nen er valgt den franske Vedette, der markedsføres af avisfirmaet

ISA; Vedetten er den minihøne der længst har været markedsført, og

som sælges i betydeligt omfang verden over. Som repræsentant for

"normale" forældredyr er anvendt den danske ASA 314 fra ASA CHICK,

der ved adskillige afprøvninger i ind- og udland har vist sig fuldt

på højde med de mest solgte hybrider i verden. De fleste af de studi-

er, der er gjort på dw-genet har været af direkte art, d.v.s. sammen-

ligning af søskendegrupper hvor såvel normale som dværge forekommer.

I nærværende undersøgelse er hovedvægten lagt på at teste hele avls-

programmet for 2 avisvirksomheder, hvor der enten satses på en mini-

høne som forældrehøne eller en normal høne, det er derfor af afgøren-

de betydning, at der har været mulighed for at afprøve såvel foræl-

dredyrsleddet som slagtedyrsleddet. Førstnævnte er gennemført på

Kærvej afdelingen under Avlsstationen for Fjerkræ, Strynø, mens af-

prøvninger af slagtedyrsleddet er gennemført ved Liniekombinations-

prøverne på Favrholm, samt et par andre steder.
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2 METERIALE OG METODER

Det franske avisfirma, Institut Selection Animale (ISA) VEDETTE, le-

verede med flytransport ialt 851 hønekyllinger og 125 hanekyllinger

af afstamningen Vedette, der efter tolddeklaration i Kastrup overfør-

tes til Kærvejafdelingen på Avlsstationen Strynø, lørdag den 20. au-

gust 1983. Dagen forinden var der fra ASA CHICK A/S blevet leveret

829 hønekyllinger og 123 hanekyllinger af afstamningen ASA 314; ved

ankomsten var 11 kyllinger døde af det franske materiale og 1 kylling

af ASA's leverance.

Alle kyllinger blev ved modtagelsen vingemærket, så forvekslinger

ikke ville være mulig. Kyllingerne vejede ved ankomsten til Kærvejaf-

delingen følgende:

Haner Høner

ASA 32,5 g 37,5 g

Vedette 38,4 g 41,8 g

2.1 Opdræt og rugeægsproduktion

Under opdræt,af forældredyrene og i den efterfølgende rugeægspro-

duktion er der taget videst mulig hensyn til de anbefalinger, der gi-

ves fra hver af de to avisfirmaer med hensyn til foder, rationering,

daglængde osv. Derfor er der i det følgende givet en omfattende be-

skrivelse af de anvendte metoder.

2.1.1 Fordeling i huset og belægning

Dyrenes fordeling i huset på de forskellige alderstrin er vist i

fig. 1. Hvert rum har en nettoflade på 17 m2 . Ved indsættelsen som

daggamle fordeltes hver afstamning med 4 rum til hønekyllinger og 1

rum til hanekyllinger, hvilket gav en belægning på ca. 12 hønekyllin-

ger/m2 og 7 hanekyllinger/m2. Ved en alder af 6 uger omfordeltes hø-

nekyllingerne således, at belægningsgraden var omkring 7 hønekyllin-

ger/m2 .

Indtil 18 uger har de 2 afstamninger, hvad angår belægningsgrad,

haft lige vilkår; på dette alderstrin blev der foretaget den 3. og

sidste omfordeling i huset samtidig med, at hanerne sattes til ung-

hønerne. Ved den lejlighed differentieredes mellem de 2 afstamninger

for at følge avisfirmaernes anbefalinger, der lød således:
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Fig. 1 Fordeling af de to afstamninger i forsøgshuset, over tre
livsafsnit.
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ASA 4-6 dyr/m2

Vedette max. 6,4 dyr/m2

Ved beregning af dyr gælder, at hane = 1,5 x høne, og dyr* er talt

som høner. I hvert rum indsættes derfor:

ASA 8 haner + 76 høner = 5,18 dyr*/m2

Vedette 11 haner + 95 høner = 6,41 dyr*/m2

Overskydende dyr udgår på dette tidspunkt af projektet.

2.1.2 Staldklima

Den tilstræbte og den aktuelt målte temperatur er anført på fig. 2;

førstnævnte er et kompromis af de 2 avisfirmaers rekommendation, spe-

cielt kan man hæfte sig ved, at Vedette sætter 18°C som minimum, mens

ASA går ned til 16°C. Den aktuelt målte temperatur har ligget 0,5 til

1,0° under den tilstræbte temperatur i ca. halvdelen af perioden.

Luftfugtigheden, udtrykt som relativ til fuldstændig mætning, er li-

geledes anført i fig. 2., og den ses at variere mellem 60 % og 80 %.

2.1.3 Daglængde

Da der kun kan køres med ét lysprogram, er fig. 3 udtryk for det

bedste kompromis af de 2 avisfirmaers anbefalinger, og der er ingen

alvorlige afvigelser herfra. Grunden til, at der i aldersperioden

1-19 uger er kørt med 7% time, mens begge avisfirmaer nu anbefaler 8

timer er, at ASA CHICK på det tidspunkt, da forsøgsplanen blev lagt

(medio juli 1983), anbefalede 7 timer i nævnte periode.

2.1.4 Foder og næringsstofkoncentration

Standardblandinger fra FAF med tilladte tilsætningsstoffer er an-

vendt på følgende måde:
Indholdsgaranti

Alderstrin Navn på blanding Pris/100 kg OE MJ/kg %råprot,

0-6 uger Special kyllingefoder 236,50 10,65 18
6-22 uger Voksefoder 212,20 9,85 14
22-60 uger Universal Fjerkræfoder 220,00 10,45 16
ASA CHICK
22-35 uger Fuldfoder 221,50 11,10 17
Vedette
35-60 uger Universal Fjerkræfoder 220,00 10,45 16
Vedette
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De anførte priser er de aktuelle priser for kyllingefoder og voksefo-

der, mens prisen på de 2 sidstnævnte foderblandinger er den pris, der

betaltes for foder i marts/april 1984, leveret i kvanta å 6 ton. Ind-

holdsgarantien for omsættelig energi er baseret på EF-formlen. Gennem

kemisk analyse af fuldfoder og universal foder er fundet følgende:

Leveringsdato

23/1 -
23/1 -
5/10 -

- 1984
- 1984
- 1984

Foder

Universal
Fuldfoder
Universal

OE

11
11
11

MJ/kg

,13
,53
,59

% Raprotein

17,2
17,7
17,5

%

2
3
2

Ca

,03
,22
,51

%

0
0
0

P

,75
,70
,75

2.1.5 Vægt og vægtkontrol under opdrætning

Begge avisfirmaer anfører betydningen af, at følge og styre vægten

under opdrætningen. Den ideelle vægt, som den angives fra avisfirma-

erne, er anført i fig. 4-7 med ubrudt linie, og den aktuelt fundne er

anført med en punkteret linie.

For hver afstamning er tilfældigt udvalgt 2 rum med hønekyllinger,

og kyllingerne i disse ialt 4 rum vejes hver uge sammen med de 2 rum

med haner; ved en alder af henholdsvis 8, 12 og 16 uger vejes samtli-

ge dyr.

2.1.6 Daglig fodertildeling i opdrætningstiden

Styringen af vægt sker gennem daglig tildeling af en mængde foder,

der vejledende er anført i tabel 1. På grundlag af de ugentlige vej-

ninger er der foretaget justeringer af de vejledende mængder; disse

aktuelle tal er ligeledes anført i tabel 1.

2.1.7 Vandrestriktion

For at undgå, at de rationerede høner henfalder til umådeholden

vandoptagelse, er en restriktion af vandtilførslen gennemført, så-

ledes at vand er til rådighed fra én time før fodertildeling og ind-

til én time efter, at de har ædt den tildelte foderration.

2.1.8 Fodertildeling og vægtkontrol efter 18.leveuge

Efter at hanerne er blevet indsat hos hønerne, ophører mulighederne

for at styre disses vægt. Hvad angår kriterier for fodertildeling, er

anbefalingerne forskellige for de to avisfirmaer.



Fig. 4

Flg. k

0,3,0
o . 4 6

_- ^2 ,5
o. .5»
8 s>

1.5

1,0

0,5

Aktuelle [Actual)

Anbefalet [Proposed)

10 15 20

Alder, uger
Age, weeks

Vægtkurve for ASA 314 forældrehaner i opdrætningsperioden
Observeret såvel som anbefalet fra avisfirmaet

We.Lg.ttt cu/tve. fLo/i ASA 31b male. paient* dux-Ing, the. /teaiLng pe/iLod
O b d cuÆve a* ive-LJ. a-4 the piopo4e.d



Fig. 5

Flg.. 5

2,0

1,5

1,0

0,5

s

Aktuelle ( Actual )

Anbefalet ( Proposed

10 15 20
Alder, uger
Age, weeks

Vægtkurve for Vedette forældrehaner i opdrætningsperioden
Observeret såvel som anbefalet fra avisfirmaet

We.lg.tit cLUivo. f_o/i Ve.de.tte. male paient* du/ilng. the. /teaming, p&silod
Ob^e/tved cu/ive. CM well a.4 the



£

en
8

•4,0

3,0

2,0

1,0

10 20 30 50 60
Alder, uger
Age, weeks

Fig. 6 Vægtkurve for ASA 314 forældrehøner i hele forsøgsperioden
Observeret såvel som anbefalet fra avisfirmaet

FLg.. 6 We.Lg.kt cusive. fLon. ASA 31b j^emaZc paie.atA th.Jioag.hoat the. e.x.pe./1-Lm.e.nte.-L pe/iLod
Ob-ôe.sive.d cu-tve. a-i we.J.Z a.4 the. pn.opo4e.di



Fig. 7

. 7

an

2,0

5 C

1,0

0,5 • Aktuelle ( Actual )

Anbefalet [Proposed

10 15 20
Alder, uger

Age, weeks

Vægtkurve for Vedette forældrehøner i opdrætningsperioden
Observeret såvel som anbefalet fra avisfirmaet

We.i.g.h£ cu/ive. fLo/i Ve.de.tte. f.emaX.e. pan.en.tA duiLag. the
Ob-4eA.ve.d a-d we.-U. a* the pjiopoje.d

pe/iLod



23

Tabel 1 Daglig fodertildeling g/dyr, under opdrætning.

Vejledende (v) og aktuelt (a)

/ able. 1 DaJ-X.y. amount ofL f.ood, g./bi.A.d, du/ii.ng,

Supposed (v) and actual (a)

Leveuge

Ag.e., we.e.k-4

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

V

fri
fri
36
40
50
53
55
59
60
65
70
75
80
85
90
95
95

100

VEDETTE

38 a

14
22
36
40
50
53
55
57
57
62
68
70
70
75
75
80
85

100

V

44
47
48
49
54
54
54
54
59
59
59
59
64
68

*5 a

10
16
32
42
44
47
48
48
48
50
50
50
50
55
55
55
58
60

V

fri
fri
fri
50
50
50
52
54
57
60
63
66
69
71
74
77
80
85

ASA
38 a

12
20
46
50
50
50
52
54
57
60
68
70
70
75
75
80
85
85

CHICK

V

fri
fri
fri
47
48
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
78

59 a

• 1 4

19
39
48
48
49
51
53
55
57
59
61
61
65
65
65
68
70

ASA: Fodertildelingen styres hovedsagelig efter vægt. Vejleden-

de mængder er anført i fig. 8.

Vedette: Indtil 22 ugers alderen fodres efter vægt, og herefter gi-

ves 70 g foder pr. dyr indtil begyndende lægning af et æg.

Fra begyndende æg og til topproduktion gives foder efter

følgende regel:

Læggeprocent g foder/dyr (hane = 1,5 høne)

2-10 94

10-30 107

30-50 122

50-70 125

70-80 131
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Efter at topproduktion er nået, reduceres foderet i takt med ydelsen

således:

% g

80-70 128

70-60 125

60-50 122

50 120

Der foretages ugentlig vægtkontrol af 2 rum af ASA 314 i hele perio~

den, mens den ugentlige vægtkontrol ophører for Vedettes vedkommende,

efter at et æg er lagt. Ved følgende aldre er der foretaget vejning

af alle dyr i forsøget: 22, 28, 34, 40, 48 og 58 uger. De vejledende

og aktuelle mængder af foder, der er tildelt gennem perioden 18-60

uger, er anført i fig. 8.

2.1.9 Sundhedsprogram

Daggamle kyllinger er vaccineret mod Mareks Disease. Der vaccineres

mod Gumboro ved henholdsvis 4 og 6 ugers alder, og endelig vaccineres

ved 14 ugers alderen mod AE.

Karantæneperioden ophævedes den 12. december 1983, da kyllingerne

var 16 uger gamle; grundlaget herfor var 650 blodprøver, taget ved

henholdsvis 4-6 uger (160 stk.) og 14 ugers alderen (500 stk.), og de

viste negative resultater for alle undersøgte agens hvilket var:

Hønsetyfus

Fjerkræsalmonellose

Newcastle Disease*

Mycoplasmose

Adeno virus

Reovirus

Infektiøs bronkitis*

*) Kun undersøgt ved 14 ugers alderen.

Endvidere viste bakteriologisk undersøgelse af 2 gødningsprøver, ta-

get ved 4-6 ugers alderen, at der ikke fandtes salmonellabakterier.

Begge afstamninger indgik i karantænen, derfor er ca. 1/3 af blod-

prøverne taget på ASA 314-dyrene. Alle test på blodprøver er fore-

taget på Institut for Fjerkræsygdomme, afdeling København, der lige-

ledes har foretaget obduktion af alle døde dyr.
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2.1.10 Registrering af ægydelse

Der foretages daglig en rumvis opgørelse af antal æg samt antallet

af rugbare æg; endvidere bestemmes ægvægten afstamningsvis hver uge.

Den gennemsnitlige rumvise alder ved kønsmodning bestemmes at være

den alder, ved hvilken det pågældende rum i 2 på hinanden følgende

dage har haft en læggeprocent, der overstiger 40 %. Læggeprocenten

for hele produktionsperioden er beregnet fra 40 % lægning, der anta-

ges at være den gennemsnitlige alder ved begyndende æglægning. Den

rumvise opgørelse muliggør beregning af variation inden for afstam-

ning, således at der kan foretages t-test på afstamninger.

2.1.11 Rugning

Hovedparten af rugeæggene er fragtet til ASA CHICK, Frederikshåb,

der løbende foretog afstamningsvis registrering af klækkeresultater-

ne. Hvert hold æg bestod af 7-14 dages produktion.

2.2 Afprøvning af slagtekyllinger

I alt 5 afprøvninger er gennemført ved følgende hønealder (tids-

punkt for indsamling af rugeæg), antal afstamning og stedet for gen-

nemførelse af prøven.

Hønealder Antal kyll./afstam. Station

31 1400 Favrholm

33 4200 Middelfart

35 800 Forum

48 750 Favrholm

57 900 Favrholm

Afprøvningerne på Favrholm er gennemført i forbindelse med de ordinæ-

re afprøvninger - 84-3, 84-6 og 84-8 -, hvilket indebærer måling af

vægt levende ved 42 dage, opgørelse af foderoptagelse, afgangsstati-

stik samt slagtekvalitetsbedømmelse, inkluderende: Udbytte, skønsmæs-

sig bedømmelse, parteringsudbytte og fedningsgrad. De 2 øvrige af-

prøvninger har været koncentreret om måling af vækst og foderforbrug

gennem vækstperioden.
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3 BESKRIVENDE RESULTATER

Under dette afsnit præsenteres resultaterne af de forskellige regi-

streringer og målinger, der tilsammen muliggør en total sammenligning

af de to afstamninger.

3.1 Vækst og foderforbrug for rugeægsdyrene

I fig. 4-7 er præsenteret den angivne idealvægt, samt den faktisk

fundne vægt, i intervallet 0-22 uger; sidstnævnte på grundlag af uge-

vis vejning af 2 rum høner pr. afstamning og alle haner. Det fremgår,

at de to afstamningers høner nogenlunde har fulgt den anbefalede

vægtkurve, så de ved 22 uger, d.v.s. umiddelbart før æglægningens be-

gyndelse, har den tilstræbte vægt. Hanerne for de to afstamninger ses

tydeligt at være uden for kontrol, efter at de ved 18 ugers alderen

blev sat sammen med hønerne således, at de 4 uger senere vejede 7-10

% mere end anbefalet.

Ud over stikprøvevejningen er der 9 gange perioden igennem foreta-

get rumvis vejning af alle dyr; resultaterne heraf er anført i tabel

2. Efter starten på æglægningsperioden ses, at ASA CHICK hønerne hav-

de vanskeligt ved at følge den foreslåede vægt, selv med tildeling af

noget mindre foder end anbefalet (se fig. 8). For Vedette hønernes

vedkommende, der alene fodres på grundlag af ægydelse, er vægten ind-

til 34 ugers alderen nogenlunde den forventede. Den anførte standard-

afvigelse, beregnet på grundlag af rumvis vejning (sx ), kan anvendes

til at beregne standardafvigelse for individuel vægt med følgende

ligning:

Sy = sx , _ ,
vAntal pr. rumog

CV% = |i- • 100
x

hvor CV = Variationskoefficienten

I æglægningsperioden ligger CV for hønernes vedkommende i intervallet

15-20 %, hvilket er en smule højere end fundet af Sørensen et al.

(1980) på grundlag af enkeltdyrsvejninger, men hvor hønerne i èvrigt

var holdt under lignende forhold. Resultaterne kan tydes derhen, at

der er en beskeden rumeffekt, d.v.s. hønerne er mere ensartede, hvad

angår kropvægt inden for rum end imellem rum.



Tabel 2 Vægt af alle dyr, rumvis standardafvigelse samt afvigelse fra tilstræbt vægt (d,%)

I able. 2 We.lg.ht of all the bl/id*, ^tandaad deviation of. /loom ave.Jiag.e,

and deviation fL/iom. an aimed tve.lg.ht (d,%)

A S A V E D E T T E

Alder
Ag.e,w.

8

12

16

22

28

34

40

48

58

X

999

1483

1940

2870

3786

4271

4627

4859

5210

33

Sx

_

-

-

129

105

96

80

109

216

d

-3

+ 3

+ 2

• , %

,9

,0

,1

-

-

-

-

-

-

X

909

1287

1663

2276

3010

3294

3475

3652

3809

99

Sx

22

29

15

45

68

70

51

64

47

d,%

-1,2

+3,0

+2,0**

+5,9***

+ 6,4

+ 6,5

+ 9,4

+ 10,7

+ 10,9

X

1016

1492

1930

3114

4090

4547

4937

5262

5633

33

Sx

_

-

-

106

95

110

120

128

195

d,%

-0,3

+3,6

+ 1,0

+15,3***

+6,2

-0,7

+4,6

-

-

X

849

1137

1385

1780

2243

2396

2482

2559

2610

99

Sx

34

31

12

30

36

46

46

46

61

d,%

+16,3***

+10,4***

-0,3

-1,6

+ 2,9

+3,3

-

-

-
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Foderforbruget i opdrætningstiden er i tabel 3 anført på grundlag af

informationerne i tabel 1 og tabel 7. Foderudgifterne pr. tilstedevæ-

rende ungdyr ved 18 uger er herefter beregnet, som følger:

hvor

prisj

pris2

pris,
Antal ved 6 uger

pns 2Antal ved 18 uger

foderforbrug, korrigeret for døde, 0-6 uger

foderforbrug, korrigeret for døde, 6-18 uger

2,365

2,122

Tabel 3 Foderforbrug samt foderudgift pr. tilstedeværende dyr

ved 18 ugers alder

I able. 3

0-40 dage:

Food consumption and food coït* pen. bLnd

at the. ag,e of. 18 week*

Vedette ASA

Hønedag
+ døde

I alt*)

Antal tilstedeværende
dyr v/40 dage

41 dage - 18 uger:

Hønedag
+ døde

I alt*)

Antal tilstedeværende
dyr v/18 uger

Foderudgift pr. dyr**)
til stede v/18 uger, kr.
til stede 9$ + anb. 33 kr.

1,504
0,022

1,526

122

5,960
0,101

6,061

118

16,50

1,327
0,009

1,336

831

4,390
0,003

4,393

830

12,49
14,40

1,584
0,060

1,653

108

5,810
0,000

5,810

108

16,24

1,505
0,015

1,520

812

5,110
0,009

5,119

809

14,47
16,18

*) Totalt foderforbrug, delt på tilstedeværende dyr ved henholdsvis
6 og 18 ugers alder.

*) Total food consumption split on the. binds piesent at the. ag.es 6
and 18 weeks nespectlvely..

**) Feed co^t pen. bL/id at the ag.e of. 18 week.4.
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De nederste to tal i tabel 3 angiver udgiften per tilstedeværende hø-

ne plus andel af foder til det anbefalede antal haner.

Fodertildelingen i aldersintervallet 18-60 uger er vist i fig. 8.

På grundlag af tallene bag denne figur, er beregnet de i tabel 4 vi-

ste tal for foderforbrug. Forbruget pr. enhed er direkte fra figuren,

og omregning til foderforbrug pr. høne er gennemført ved, at fordele

tilstedeværende haners foder på tilstedeværende høner, da hver hane

antages at have ædt 1,5 gange den mængde foder, som hønerne får til-

delt. Ved beregning af foderudgift pr. høne er der for Vedette taget

hensyn til, at disse indtil 35 ugers alderen fik et andet og lidt dy-

rere foder. lait 37,5 % af Vedette hønernes foder udgjordes af dette

foder.

Tabel 4 Foderforbrug, kg pr. høne i aldersintervallet 18-60 uger

Table. 4 Food consumption, kg pen. hen at the lnten.v'al

18-60 we&ks given CM kg fLeed pen. unit ( a) ,

kg, fLeed pen. hen (b) and kg f-eed pen hen placed (c),

and f.eed cost pen. hen (d) and pen. hen placed ( e)

Vedette ASA

a) kg foder pr. enhed 34,50 42,67
b) kg foder pr. høne 39,42 49,24
c) kg foder pr. indsat høne 38,06 48,34
d) Foderudgift, kr. pr. høne 87,36 108,33
e) Foderudgift, kr. pr. indsat høne, 83,81 106,35

3.2 Æglægning

Læggeprocenten for de to afstamninger er vist i fig. 9 på grundlag

af ugevis opgørelser. Det fremgår, at Vedette starter en smule tidli-

gere, "topper" lidt højere end ASA, men til gengæld har den vanskeli-

gere ved at holde ydelsen. I en periode på ca. 14 dage ved en høneal-

der af 42-44 uger ses et fald i læggekurven, det har ikke været mu-.

ligt at finde nogen direkte årsag hertil.

Sammenligninger mellem afstamninger er vist i tabel 5 for en række

mål med relation til æglægning. De absolutte tal skal ses i lyset af,

at forsøget stoppede da hønerne var 59,6 uger gamle. Standardafvigel-
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sen mellem rum inden for afstamninger, er anvendt som kriterium for

t-test. Niveau1et for æglægning er noget under, hvad der angives i

driftvejledningen fra de to avisfirmaer, men ved sammenligning med

effektivitetskontrollen under Landsudvalget for Fjerkræ, fremgår af

1984-beretningen, hvor 60 flokke i gennemsnit havde lagt 162 æg til

en alder af 60,9 uger, at der er et fuldstændigt sammenfald mellem

denne og ASA-høner i afprøvningen, idet læggeprocenten for ASA-høner

i sidste uge var 48%, hvorfor de 157 æg/indsat høne til 59,6 uger

forventes at svare til 162,A æg til samme alder som i effektivitets-

kontrollen.

Alle forskelle i tabel 5 er statistisk signifikante og ASA-hønerne

har en bedre ydelse end Vedette-hønerne, dette er især mærkbart når

der relateres til indsat høne, fordi der er væsentlig større afgang

blandt Vedette-høner.

Rugeæg er defineret som æg der vejer over 50 g, og som har hel

skal; procentuelt udgjorde disse 90,7 og 91,3 % af alle æg for hen-

holdsvis Vedette og ASA. Dette tal er ca. 1,5 procent enheder lavere

end hos de producenter, der er tilknyttet effektivitetskontrollen,

hvilket kan bero på en lavere vægtgrænse for accept som rugeæg hos

disse.

Alder ved 40% lægning, der antages at være det tidspunkt hvor halv-

delen af hønerne er i lægning, er signifikant lavere for Vedette og

iøvrigt også 5-6 dage tidligere end anbefalet, idet man i rekommenda-

tionerne anfører en alder af 26 uger ved 50% lægning som ideelt; i

følge fig. 9 opnår Vedette 50% lægning ved en alder af 25,2 uger. For

ASA-hønernes vedkommende er starttidspunkt for begyndende æglægning

samt læggekurvens stigningstakt, til de når 60-70% lægning som anført

i rekommendationerne.

Ægvægten er bestemt hver uge gennem hele produktionsperioden og den

viser det lidt overraskende, at Vedette hønerne lægger større æg end

hønerne fra ASA CHICK. Af fig. 10 fremgår at denne forskel forøges

jævnt fra ca. 1 g ved begyndende æglægning til 3 g mod slutningen af

testperioden. Generelt indebærer dværg-formen, forårsaget af dw-ge-

net, en redution af ægstørrelsen med 1-4 g, man kan derfor drage den

slutning at Vedette-hønerne har en genetisk kapacitet hvad angår æg-

størrelse, der betyder 4-6 g større æg end ASA1 s høner hvis de sam-

menlignes med en identisk baggrund med hensyn til dw-locus.
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Den helt klare selektion for større ægvægt, der må være forklaringen

på den observerede større ægvægt hos Vedette, skal måske søges i det

forhold, at rugeæggenes vægt har en større betydning for 6-8 ugers

vægt når mødrene er dværge, end når de er af normal størrelse, sådan

som det er fundet af Polkinghorne og Harvey (1979).

Tabel 5

Æglægningsparametre, anført med gennemsnit og en standardafvigelse

beregnet på grundlag af rumvis opgørelse samt t-test.

Signifikant afstamningsforskel er anført med stjerner

Table. 5

fan.ameten.A of eag. laying, stated with aven.ag.e and a Atandan.d de.vi.ati.on

e.A tlmated on the. baAlA of. /Loom. aven.ag.e, and t-te-it of hybn.ld<i.

The Atan.4 Indicate, Alg.nlflcant dlffen.ence.4 of on.lg.ln

ASA Vedette t-værdi

x ox x cx

Alder v/40% lægn. 25,35 0,22 24,49 0,20 7,23***
A ae. at kO% lay.

Ægydelse, %, hønedage 66,9 1,16 63,1 1,86 4,54***
Kate of lay., %

Æg pr. høne, antal 159,3 3,33 153,0 4,42 2,98**
NOA. of e.g.g.4 pen. ken

Rugeæg pr. høne, antal 145,5 3,68 138,9 4,68 3,11**
NOA. of hatching, e.g.g.4

Æg pr. indsat høne, antal 157,0 4,22 147,5 4,31 4,13***
NOA. of e.g.g,4 pen. hen

placed

Rugeæg pr. indsat høne,
antal 143,40 4,40 133,9 4,45 3,97***

NOA. of hatching, eg.g.4
pen. hen placed
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3.3 Klækkeresultater

I tabel 6 er anført hovedresultaterne af klækningen af rugbare æg.

Ca. 75% af alle rugbare æg indgår i sammenligningen, og rugningen er

gennemført på en måde, som giver æg fra de to afstamninger samme be-

handling. En væsentlig del af rugeægspartierne er indsamlet over 2

uger. Det var ikke muligt, at holde rugeæggene adskilt rumvis, hvor-

for et statistisk test på afstamningsforskelle vanskeligt lader sig

gennemføre.

Tabel 6 Klækkeresultater, baseret på 75% af rugbare æg,

fordelt over hele æglægningsperioden

I able 6 Hatclng A.e*ult* ba*ed on 75% of egg.* u*able {Lot hatching.

*piead ove/i the whole &Ç-9- laying, pe/ilod

ASA Vedette

Antal æg indlagt
No*, of. eg.g* placed

Befrugtede æg, %
F' en. ti le egg.* , %

% klækning af befrugtede æg
% hatching, of. fesitlle

% kyllinger af indlagte æg
% chicken* of e.g.g.4 4et

Kyllinger/høne, antal
No. of chicken*/hen

Kyllinger pr. indsat høne, antal
No. of chicken*/hen placed

79.200

95,2

79,6

75,8

110,3

108,6

65.429

94,6

83,5

79,0

109,7

105,8

Befrugtningsprocenten er, som gennemsnit betragtet, høj sammenlignet

med hvad der angives fra effektivitetskontrollen, og den lille for-

skel (0,6%) på afstamninger er næppe signifikant. Afstamningsforskel-

len, hvad angår klækkeprocent af befrugtede æg, er imidlertid så stor

at den nok må anses at være statistisk signifikant, hvilket underbyg-

ges af fig. 11, der viser bevægelserne i pct. kyllinger af indlagte
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æg. Det fremgår af denne figur, at Vedette i 14 ud af 18 rugninger

har haft det bedste klækkeresultat. Niveauet på 75% for ASA-høner er

5% lavere end de opnåes i effektivitetskontrollen, der i altoverve-

jende grad er baseret på ASA-høner. Befrugtningsprocenten har været

høj, hvorfor det dårligere klækkeresultat snarere skal findes i en

ikke optimal behandling/rugning af rugeæg.

Tilbage står dog, at Vedette har en klart bedre rugbarhed, hvilket

retter noget op på de færre æg, men de 2,8 færre kyllinger pr. indsat

høne er dog stadig så meget, at ASA-hønerne producerer signifikant

flere kyllinger.

3.4 Afgangsårsager blandt forældredyr

Obduktionsresultaterne af døde dyr er anført i tabel 7. Et xz-test

for forskelle i afgangsfrekvens mellem afstamninger viser, at Vedet-

te-hønerne har en signifikant større dødelighed i æglægningsfasen

(P<0,002), hvilket i overvejende grad skyldes høj forekomst af indre

forblødninger. Den større dødelighed blandt ASA-haner i opdrætnings-

perioden er ikke statistisk signifikant (P=0,067) om end tested er

tæt på at være signifikant.
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Tabel 7 Afgangsårsager, fordelt på køn pg livsafsnit

Table. 7 Cau.Aø.4 of death. tplLt Into -dexê j and 4e.cti.on4 of. JLLfe.

Vedette ASA 314
SS 99 SS 99

Alderstrin 0-18 18-60 0-18 18-60 0-18 18-60 0-18 18-60
Aae. SectLon

Årsa

Blommesækbetændelse 11
Jnfected y.oZk

Urinsyregigt
U/iLc acJLd g,out

'Terosis"
Tu)LAte.d

Seneskedebetændelse

Leverlidelse

Indre forblødninger 20
Jnte./inaJ- haemon./ihag,e.

Kredsløbsforstyrrelser 1
CL/icu-Lato/iy. dL/ttu/ibance

Svulstlidelser 1

Hjertesækbetændelse
? e.ii.con.dLtÅ.'i

Æggelederbetændelse
Ov-iduct LnfJ-ammatLon

Læggenød
£g.g. bound

Andre lidelser
Otnen.

Negative sek.tionsfund 1 2 6 20 6 2 7 10
Neg.ati.ve. A.e./iu*Lt-i

Totalt antal døde 7 6 21 56 15 8 20 28
I o tat no4. of dead

Andel af indsatte, % 5,6 8,3 2,5 7,4 12,2 10,0 2,4 .3,7
På/i cent aae of p-lace.d
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3.5 Slagtekyllingernes vækstevne

De sammenlignende afprøvninger på Favrholm er, hvad angår vækstev-

nen, anført i tabel 8 sammen med 2 prøver foretaget på henholdsvis

KFK's forsøgsgård, Forum og Institut for Fjerkræsygdomme, Afdeling

Middelfart.

I alle 5 test er ASA-314 kyllingerne fundet stærkt signifikant tun-

gere end Vedette-kyllingerne. Grundlaget herfor er t-test, hvor vari-

ationen mellem rum indenfor afstamning og afprøvning, er anvendt ved

beregning af testværdien. Gennemsnit af de 5 test, vægtet med antal

hold/afstamning, viser en forskel på 144 g svarende til 8,1% lavere

vækstenergi hos Vedette.

Tabel 8 Resultater af sammenlignende afprøvning af slagtekyllinger.

Vægt ved 42 dage på 3 prøver på Favrholm

samt vægt ved 39 dage på Forum og i Middelfart

Tabte. 8 1ie.4ui.tyi of. com.pan.at.ive. te-it of. b/ioH.e.n.4

We.i.g.h.t (x) and 4tandan.d de.vLatA.on. (4) at 42 day.4

Ln 3 te.4t on the offLcLaJ. te^t at Fav/ihoÅjn

and at 39 day.4 at Fo/ium. and

Prøve nr. Antal Vægt, g
dyr/hold hold/afstamn. ASA

_Nu.m.ben.
~cJuIcK7'b"ätcR 'B^'ïcJUTïy.'B'^ïZ'a x"

Vedette

84-3

84-6

84-8

Forum

Middelfart

200-75

200-75

200-75

102

350

10

5

7

4

8
34

1747

1891

1894

1649

1765
1791

45

19

36

14

23

1589 49

1787(78)

1753

1510

1607
1647

25

11

15

t-værdi P

t-va-iue

6,98 < 0.0001

7,74 < 0.0001

7,88 < 0.0001

13,93 < 0.0001

15,23 < 0.0001
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Korrigeres vægten for de to sidstanførte afprøvninger til 42 dage med

ligningen:

Vægt,2d =V æ gt 3 9 d
39

Finder man en vægt på 1857 for ASA-314 og 1712 for Vedette. Disse tal

der er udtryk for 42 dages vægten, vil senere blive anvendt i den ø-

konomiske model.

Nærmere undersøgelser af tabel 8 viser, at kyllingerne for begge

afstamningernes vedkommende er betydeligt mindre i prøve 84-3, når de

sammenlignes ved samme alder; årsagen hertil er mest sandsynligt, at

disse kyllinger er produceret fra de først lagte rugeæg, ved en høne-

alder af 29-32 uger.

Vægt af daggamle kyllinger ved de 3 test på Favrholm var følgende:

Forældres Test no. ASA-314 Vedette

alder, uger

31 84-3

47 84-6

58 84-8

Denne vægtforskel mellem afstamninger svarer meget nøje til 2/3 af

den forskel på ægvægt der kan aflæses i fig. 10.

Under de 2 afprøvninger på henholdsvis Forum og i Middelfart, er

der i enkelte rum gennemført ugevis vejning. I fig. 12 er dels anført

de aktuelt fundne differencer (ASA-Vedette) på de forskellige alders-

trin for de 2 afprøvninger dels en udjævningskurve der er et 2. grads

polynomium med følgende konstanter:

y = 0,024 x alder + 0,095 x alder2 ; R2 = 0,992

Der er en tydelig tendens til en forøgelse af afstanden mellem de to

afstamninger med alderen, også når differencen udtrykkes som procent

af vægt af ASA-314. Denne stiger jævnt med 0,9% pr. uge fra 5,3% ved

14 dage til 8,8% ved 6 uger.

3 4

3 8

3 9

, 3

, 7

, 1

3 5

4 0

4 1

, 0

, 2

, 3
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Tabel 9 Resultater af sammenlignende afprøvning af slagtekyllinger.

Foderforbrug pr. kylling og pr. kg kylling ved 5 afprøvninger

I able. 9 'Re.yiuit-6 of compa/iattve. te.At of. bioLJLe.n.4 .

Fe.e.d Lntake. arid fe&d con.ve.i4Lon tiatLo (FCR) Ln 5

Prøve nr.

84-3

84-6

84-8

Forum

Foderoptagelse (Feed intake) Kg foder/kg Kylling (FCR)

ASA Vedette t-værdi ASA Vedette t-værdi

x sx

2,94 0,14

3,162 0,09

x sx

2,65 0,14

3,05 0,11

x sx x sx

4,39 0,001 1,69 0,068 1,68 0,067 0,32

1,58 0,25 1,734 0,0279 1,75 0,013 1,04

3,208 0,085 2,996 0,096 4,05 0,005 1,747 0,0359 1,774 0,041 1,21

2,877 0,017 2,639 0,011 19,43 0,0001 1,745 0,01 1,747 0,01 0,25

Middelfart 3,129 0,059 2,857 0,063 8,21 0,0001 1,773 0,026 1,778 0,029 0,33

0,75

0,50

0,50

0,90

0,75

3,063 2,838 1,740 1,746



Tabel 10 Foderets sammensætning t i l afprøvning af slagtekyllinger. Blanding A er anvendt indtil
1. uge før slagtning og blanding B er anvendt herefter

Tab-Le. 10 Com.po4i.tLoa ofL dLet* uAed fion. teAtA o£ b/ioLLeiA. MLxtu/ie A LA f.ee.d untLL a week
befLoie ALaug.hte.yi and mLxtuJie ß LA uAed aA fLLnLAhei

3 prøver på Favrholm
A B

Foderemne

Majsfodermel MaL^e, g.n.aLnde.d - -

Majs fllaLje

Hvede Wheat

Fiskemel askefattigt FL*h meaL

Kød-Benmel askefattigt Meat and bonemeal 4,25

Vegetabilsk fedt Fat

Sojaskrå Soy.bean.oLL meaL

Dicalciumfosfat OLcaLcLumphosphate

Kridt LLmeAtone

Salt SaLt

Methionin*) MethLonLne

Vitamin VLtamLn paemLx.

OE MJ/kg

g råprotein/lOMJ

*) 40%, 100% og 30% koncentration, respektive.

58,55

5,25

i 4,25

5,50

24,00

1,00

0,35

0,25

0,25

0,60

12,56

185

58,75

5,25

4,25

5,50

24,00

1,00

0,35

0,30

0,20

0,40

12,59

185

Middelfart
A

40,19

-

20,00

4,00

5,00

5,00

23,00

0,25

0,35

0,25

0,15

1,81

12,70

181

B

41,65

20,00

1,50

5,00

5,00

24,00

0,30

0,40

0,25

0,09

1,81

12,65

174

A

43,72

14,00

3,00

3,35

5,30

28,20

0,60

0,95

0,00

0,28

0,60

13,10

176

Forum
B

45,05

14,00

1,00

4,00

5,35

28,49

0,50

0,75

0,00

0,26

0,60

13,10

168
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3.6 Slagtekyllingernes foderforbrug

I tabel 9 er anført foderforbrug pr. kylling og pr. kg kylling for

de i tabel 8 anførte kyllinger. Foderoptagelsen er signifikant højere

for ASA-314, mens foderudnyttelsen udtrykt som kg foder pr. kg leven-

de kylling, er næsten identisk for de to afstamninger. Til brug for

beregninger i den økonomiske model er foderforbruget pr. kg kylling

omregnet til 42 dage på den måde, at de 2 sidste prøver er korrigeret

op med 0,02 pr dag, eller ialt + 0,06 hvorved der fremkommer gennem-

snitstallene 1,762 for ASA-314 og 1,768 for Vedette. Sammensætningen

af de anvendte foderblandinger er anført i tabel 10, idet blanding A

refererer til start foder, og blanding B til foder anvendt de 3-6

sidste dage inden slagtning.

3.7 Slagtekyllingernes livskraft

Kyllingernes livskraft er målt som % døde fra indsættelse til af-

slutning af prøven; denne var for de enkelte prøver og afstamninger

som vist i tabel 11. I første leveuge dør der en procent flere ASA

314, hvilket dog næppe er statistisk signifikant flere end for Vedet-

te, til gengæld er afgangen lidt større for Vedette i den efterføl-

gende periode 2-6 uge, hvilket ej heller udviser signifikans.

Tabel 11 Resultater af sammenlignende afprøvning af slagtekyllinger.

Livskraft målt som procent døde

I able. 11 'R0.4uJ.t4 o{L compa/iatLve te^t of. b/ioLXeiA.

Vi.abLX.Lty. pn.e.4e.nte.d <z-d the mon.taX.Lty. pe/ic&ntaae.

Prøve
Te.4t

84-3
84-6
84-8
Forum
Middelfart

1.
14t

ASA
_
X

3,4
2,1
3,5
-
—

3,00

leveuge
week
VEDETTE

_
X

3,5
0,9
1,7
-
—

2,03

2.-6
2nd -

ASA

x sx
2,2 1,47
1,2 0,86
2,3 1,53
1,5 0,98
2,9 0,75

2,02

. leveuge
6tk week

VEDETTE
_
X Sx

1,6 1,40
1,6 1,48
2,8 1,80
1,5 0,56
3,4 1,14

27T8

t-værdi

0,88
0,47
0,51
0
0,07
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De generelt store afgange i 1. leveuge på Favrholm hænger sandsynlig-

vis sammen med, at kyllingerne ved indsættelse var kønsbestemte med

stav-metoden.

3.8 Kvaliteten af den slagtede kylling

Ved de 3 prøver på Favrholm er der foretaget målinger og bedømmel-

ser, der på forskellig rriåde karakteriserer dels slagteudbyttet dels

kvaliteten af slagtekroppen. I tabel 12 er anført resultaterne heraf.

Nederst i tabellen er der anført det varierende antal hold bag de

forskellige egenskaber, men pr. hold er der ca. 65 kyllinger. De an-

førte gennemsnit for hver af de to afstamninger, er således baseret

på 780 og 520 kyllinger for henholdsvis ASA og Vedette hvad angår de

to første egenskaber, mens 260 kyllinger pr. afstamning er parteret i

delene: brystkød uden ben men med skind, vinger, overlår, underlår og

en rest. Bugfedt er bestemt på 195 kyllinger pr. afstamning fordelt

med et hold pr. prøve.

Slagteudbyttet er en smule større for ASA, men da der ikke er fore-

taget individuel vejning af levende vægt, er det ikke muligt at afgø-

re om denne forskel er statistisk sikker. Karakter for kropform viser

en meget stærk signifikant forskel på afstamninger, og da denne vur-

dering er tæt knyttet til opfattelsen af et kødfuldt bryst, ses en

tilsvarende signifikant forskel hvad angår brystkødets andel af slag-

tekroppen. For vingens andel ses at være en lille men dog stærkt sig-

nifikant forskel. For såvel overlår som underlår er der en lille in-

signifikant større andel for ASA-kyllinger, adderes de to fraktioner

har ASA-kyllingerne 0,19% større andel, hvilket netop er signifikant

(P<0,05), idet middelfejlen på differencen er 0,092. I følge Seman

(1981) er der en alderseffekt således at brystkødandelen forøges med

0,070% pr. dag, mens vingeandelen reduceres med 0,032%, hvorimod lår-

benet ikke er under indflydelse af alder. Disse alderseffekter er me-

get godt overensstemmende med, hvad der er fundet på de officielle

liniekombinationsprøver på Favrholm (jvf. gule rapporter vedr. prøve

84-1 og 85-1). Såfremt man i sammenligning mellem ASA og Vedette tog

hensyn hertil, ville det betyde at Vedette-kyllingerne der skal an-

vende 2,8 ekstra dage for at opnå samme vægt som ASA, vil forøge

brystkødandelen til 22,3%, mens vingeandelen reduceres til 12,9%, med

andre ord ville de to afstamninger komme tættere hinanden, men dog

stadig en svagt signifikant forskel med mere brystkød og lår og min-

dre vinge for ASA-kyllinger, d.v.s. et bedre udbytte ved partering.



Tabel 12 Slagteudbytte, karakter for kropform, partering i 4 dele +

en rest, som procent af eviceret kylling, og bugfedt som

procent af levende vægt ved 3 prøver på Favrholm

Table. 12 yield, jcone fon body, confLoimatLon, cat of. the. cascade Into 4 piece*

and the abdominal fat a* pencentag.e of live welg,ht at thn.ee. te*t4 at Favnholm

Prøve nr. Afstamn.

84-3

84-6

84-8

Vaegted
gennems.
Weighed
mean

P(H0)

a) baseret
b) baseret
c) baseret

ASA
Vedette

ASA
Vedette

ASA
Vedette

ASA

Vedette

Slagte-' Karakter for'

udbytte slagtekval.

Hy.bn.ld* yield

71,1
71,7
74,0
71,0
73,0
71,7

71,8

71,6

Scone

4,91
4,40
5,20
4,60
4,90
4,47

4,93±0,05

4,45+0,05

<0,0001

Brystkød

ßneatt

meat
%

22,6
22,2
21,9
21,5
23,2
22,4

22,6+0,10

22,l±0,10

<0,001

b) b)

på 12 ASA hold og 8 Vedette hold,
på 4 hold af hver afstamning,
på 3 hold af hver afstamning.

Vinge

Vlng.

%
12,9
13,1
12,7
13,0
12,8
13,0

12,8±0,04

13,0±0,04

<0,001

U-lår

Onum-

-4 tick
%

14,7
14,4
14,6
14,8
14,6
14,8

14,7+0,043

14,6±0,043

NS

O-lår

Thlah

%
19,7
19,9
19,6
19,0
20,3
19,9

19,8±0,056

19,7+0,056

NS

Bugfedt

Abdominal

fat
%
2,05
2,13
1,98
2,06
1,84
1,99

l,96±0,044

2,06+0,037

<0,10
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Vedette-kyllingerne aflejrer mere fedt end ASA-kylUngerne, denne

forskel er dog ikke signifikant, fordi fedtaflejringen, sådan som den

måles, har en meget stor variation. Ført op til samme markedsvægt

bliver forskellen signifikant, idet der ved de officielle liniekombi-

nationsprøver på Favrholm (jvf. gule rapporter vedr. prøve 85-1) er

fundet, at bugfedt andelen af levendevægten før slagtning stiger med

0,03% pr. dag de bliver ældre. Vedette-kyllingerne vil derfor forven-

tes, at have en fedningsgrad ved samme vægt som ASA-kyl Ungerne på

2,14%, hvilket er statistisk signifikant forskellig (P< 0,005) fra

1,96% fundet for ASA-kyllingerne.

De her anførte mål for slagtekvalitet, indgår ikke i den økonomiske

model, fordi der ikke i slagterileddet foretages nogen form for dif-

ferentiering i afregningspris, der tilgodeser variation i fednings-

grad og placering af kød, hvorfor det kun kan blive gætværk at pris-

ansætte sådanne variationer.

4 ØKONOMISK VURDERING OG KONKLUSION

De to afstamninger der er afprøvet, afviger i så mange forhold som

gør at rangeringen set fra en synsvinkel, vil tage sig helt forskel-

lig ud når den vurderes fra en anden synsvinkel, derfor er det fundet

nødvendigt at foretage en økonomisk totalvurdering, og heri inddrage

alle de forskelle der er observeret og som er prisfastsat. Der bereg-

nes en omkostningspris pr. daggammel kylling, og en omkostningspris

pr. kylling ved vægt varierende fra 1 kg til 2,5 kg (levende vægt).

De priser der er anvendt var de i 1984 gældende, en del er taget fra

1983/84 beretningen fra Landsudvalget for Fjerkræ.

4.1 Økonomisk model

I tabel 13 er anført de nøgletal der er anvendt ved beregningen af

omkostningerne, og for sammensatte tal eller tal der ikke umiddelbart

er en forklaring til gives i det efterfølgende en fuldstændig beskri-

velse.

ad 3 Arbejdskraft til opdræt 4 kr/dyr, husleje 118 kr/m2^
8,43/dyr, diverse 3,50/dyr.
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ad 4 Afregningspris på kr 5,30 er anvendt for ASA-dyrene der i
snit vejede 3,8 kg. Ved henvendelse til slagterier oply-
ses, at slagtning af minihøner der vejer 2,6 kg betyder
en dårligere udnyttelse af slagteriet svarende til en re-
duktion af afregningsprisen med kr 0,30.

ad 5 Dækningsbidraget er sat til 30 kr/høne for ASA, hvoraf
12,80 går til husleje og 14,90 til arbejdskraft (Beret-
ning 1983/84 fra Landsudvalget for Fjerkræ) mens resten
er avance. For Vedette er belægningsgraden højere svaren-
de til en husleje på 10,34. Det skønnes at arbejdsindsat-
sen vil være den samme for de to typer idet hovedparten
af arbejdet er knyttet til æghåndteringen.

ad 6 Diverse er taget fra Beretning 1983/84 fra Landsudvalget
for Fjerkræ for ASA's vedkommende og reduceret med 0,20
kr til forrentning af driftskapitalen for Vedettes ved-
kommende.

ad 10 Notering uden tillæg for 1984.

ad 11 Aktuelle priser for foder.

ad 23 For hver dag kyllingerne bliver ældre forøges foderfor-
bruget pr. kg kylling. Ved de officielle liniekombina-
tionsprøver på Favrholm er denne øgning fundet at være
0,02 kg foder pr. kg kylling.

ad 24 Landsgennemsnit 1983/84.

I den anvendte model foretages der herefter en række "mellemregnin-
ger" der i det efterfølgende er beskrevet fuldstændigt.

NR 25: Afskrivning af forældrehøne
= NR3 - (NR4 • (100 - NR17)/100)

NR 26: Totalomkostning/indsat høne
= NR7 + NR25 + NR5 + NR6

NR 27: Salgsværdi af konsumæg/indsat høne

= NR15 • U00-NR16) • NR8
100

NR 28: Kyllingepris

= (NR26-NR27)
NR15 • NR16 • NR18/1002

NR 29: Produktionstiden, dage

4 2 + Vægt v slagt - NR19
NR19 . 1
42 1 > 3

NR 30: Dødelighed i produktionstiden,
= (NR21-NR2O) » (NR29-7) + N R 2 Q

35
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NR 31: Hold pr. år

365
(NR29 + 14)

NR 32: Kyllinger pr m2 pr. år

NR24 • NR31 • 1000
Vægt v slagtning,g

NR 33: Foderforbrug ved given produktionstid, kg/kg kyll

= NR22 + (NR29-42) • 0,02

NR 35: Totalomkostninger pr. m2 pr. år

NR32 « vægt v slagt . NR33 . NR11
1000

^ NR32 . NR28
(1-NR30/100)

+ NR32 • (NR14 + NR12)

+ NR13

NR 36: Omkostninger pr. kg kylling

= NR35 » 1000
NR32 • vægt v slagt
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Tabel 13 Pris og parameterværdi anvendt til beregning af omkost-

ninger. Løbenumre mærket *) er nærmere forklaret, mens **)

henviser til 1983/84 Beretning fra Landsudvalget for Fjerkræ

Nr Tekst

1 Pris på daggammel forældrehøne, kr/kylling

2 Foder 0-18 uger kr/høne (Tabel 3)

3*) 1+2+Arbejdskraft, husleje og diverse
= Pris på 18 uger gammel forældrehøne

4*) Værdi af udsætterhøne, kr/høne

5*) "Dækningsbidrag" i rugeægsprodukt., kr/høne

6*) Diverse i rugeægsproduktion, kr/høne

7 Foderpris, kr/indsat høne (Tabel 4)

8 Pris på konsumæg, kr/æg

9 Rugeriavance, kr/kylling

10*) Notering for slagtekylling, kr/kg levende

11*) Pris på slagtekyllingefoder, kr/kg

12**) Arbejdsomkostninger, kr/kylling

13**) Husleje, kr/m2 og år

14**) Diverse omkostninger, kr/kylling

15 Antal æg/indsat høne (Tabel 5)

16 Procent rugeæg (Tabel 5)

17 Afgang af indsatte høner, % (Tabel 7)

18 Kyllinger af ilagte æg, % (Tabel 6)

19 Levende vægt v. 42 dage, g (Tabel 8)

20 Afgang i 1. leveuge, % (Tabel 11)

21 Afgang til 42 dage, % (Tabel 11)

22 Foderforbrug til 42 dage, kg/kg kyll. (Tabel

23*) Ændring i foderudnyttelse/dag

24 Produktion kg kylling/m2

Vedette

15,00

16,18

47,11

20,14

30,00

9,10

106,35

0,50

0,50

6,68

2,80

0,22

109,00

0,40

157,0

91,3

3,7

75,8

1857

3,00

5,02

9) 1,762

0,02

37,0

15,00

14,40

45,33

13,00

27,54

8,90

83,81

0,50

0,50

6,68

2,80

0,22

109,00

0,40

147,5

90,8

7,4

79,0

1712

2,03

4,21

1,768

0,02

37,0
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I able. 13 9/ilce and value. of paA.ameten.4 U4ed for calculation. of
co/it In .the. production. Serial not marked by a ttar
are explained In the text, white **) Indicate, that
the figure originate from the. 1983/8k report of

the. Com.mJ.tte. for Poultry and £.gg.t

^1 I5*:É did. ^££:£:É:É£

1 f/ilce. of. dau-old parent 4tock, ki/chick 15.00 15.00

2 Fe.ed co*t 0-18 week* kn./hen. (Table 3) 16.18 1k.kO

3*) Total co<it of a 18 week* old paient hen 47. 11 k5.33

4*) Value of paae.nt ttock at ^laugAei, ki/hen 20.1k 13.00

5*) Laboun. and housing, co^t and p/ioflt, ki/hen 30.00 27.5k

6*) Othen. co/it* In p/ioductlon of eg.g.4 foi

hatching,, ki/hen 9.10 8.90

7 Total feed co4t kn./placed hen (Table k) 106.35 83.81

8 Pilce of egg,* -iotd to consume, k*./egg, 0.50 0.50

9 Hatching. co4t ki/chick 0.50 0.50

10*) Rate fo/i <tlaug.hte.Ji chickens ki/kg live 6.68 6.68

11*) 'Rate fon. biollen. mixture kn./kg 2.80 2.80

12**) LabouA. co<it4 In A.eaA.lng bAolleA.4 kA./chick 0.22 0.22

13**) Housing, co-it ki/m.2 and ueaA. 109.00 109.00

1k**) OtheA. co4t<i kA./chick O.kO O.kO

15 NumbeA.4 of egg*/placed hen (Table 5) 157.0 1 k7.5

16 "Percentage of egg.4 <te.t foA, hatch (Table 5) 91.3 90.8

17 MoA.tallty. In laying hen*, % (Table 7) 3.7 7.k

18 PeAcentag.e of chickens f/iom. eg.g.4 <iet (Table 6) 75.8 79.0

19 Live we.lg.kt at k2 day.*, g (Table 8) 1857 1712

20 MoA.talltu In 1*t week, % (Table 11) 3.00 2.03

2.1 ttoAtallty to k2 day*, % (Table 11) 5.02 k.21

22 Feed convention A.atlo at k2 day* 1.762 1.768

23*) OncA.ea<ie In FCR pei day extra 0.02 0.02

2k Housing density, kg chlck/m* 37.0 37.0
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4.2 Økonomisk analyse

Prisen på daggammel kylling er på grundlag af ligning (NR28) fundet

at være :

Vedette kr 1,89

ASA kr 2,03

Anvendes denne omkostningspris på daggamle kyllinger i de videre

beregninger, får man de i figur 13 viste omkostningskurver for pro-

duktion af slagtekyllinger ved varierende levende vægt fra 1000 til

2500 g.

Det fremgår, at ved slagtning af 1240 g kyllinger, er de to afstam-

ninger præcis lige gode hvad angår omkostninger, produktion af mindre

kyllinger giver en lille preference til Vedette, fordi reproduktions-

omkostningerne belaster totalkostningerne pr. kg kylling jo mere de-

sto lavere slagtealder, omvendt går det ved stigende slagtevægt,

hvorfor ASA-kyllinger vil have den mindste omkostning, når kyllingen

vejer over 1300 g.

Det forhold at der for begge kurver findes et minimumspunkt, er ud-

tryk for en balance mellem 2 modsat rettede effekter, idet reproduk-

tionsudgiften reduceres med stigende slagtevægt, mens til gengæld fo-

derforbruget vokser.

For ASA ses at dette minimumspunkt er 1550 g eller tæt på den gen-

nemsnitsvægt der slagtes ved for øjeblikket, mens det tilsvarende

punkt for Vedette ligger på 1450 g.

Reproduktionsresultaterne er som før nævnt relativt tæt på de der

findes under praktiske forhold, hvorimod de fundne slagtekyllingevæg-

te er 130-150 g højere, end de forventes at være i den praktiske pro-

duktion.

Dette udsagn gælder ASA som er den dominerende afstamning på det

danske marked, og man må formode at de forskelle der i nærværende un-

dersøgelse er fundet på afstamninger, også slår igennem i den prakti-

ske produktion. Spørgsmålet er imidlertid om, og i givet fald hvor-

dan, den økonomiske model påvirkes; for at afprøve dette er der gen-

nemregnet en række eksempler, hvor vækstevnen er reduceret med hen-

holdsvis 5,10 og 15%, mens ingen af de øvrige parametre er ændret

(d.v.s. NR19 er ændret). Konsekvensen fremgår af tabel 14 der viser,

at omkostningerne forøges når vækstkapaciteten ikke udnyttes fuldt

ud, hvilket er i overensstemmelse med det forventede. Endvidere ses
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at afstanden mellem de to afstamninger forøges når vækstkapaciteten

udnyttes mindre end 100% og der slagtes ved henholdsvis 1600 g og

2000 g, dette forhold skyldes at den større omkostning er knyttet til

kyllingen. Generelt gælder at for alle ændringer der alene berører

omkostninger på kyllinger og som forøger disse vil fordelen ved at

holde ASA-kyllinger forøges.

De her anførte betragtninger er set ud fra den synsvinkel, at den

mindre reproduktionspris på Vedette-kyllinger, fuldt ud kommer slag-

tekyllingeproducenten til gode og ligeledes, at den bedre slagtekva-

litet af ASA-kyllinger ikke indregnes ved sammenligninger, under dis-

se forhold vil det ikke være rentabelt, at producere kyllinger af

Vedette type, med mindre kyllingerne slagtes ved meget lille vægt.

Tabel 14 Effekten af varierende udnyttelse af vækstkapaciteten

på omkostning pr. kg kylling ved henholdsvis

1600 g og 2000 g slagtevægt

Table. U

Vægt
We.Lg.ht

1600

2000

I he. e.f-f.e.c.t of. va/iylng. utLJ-LtatLon ofL the. growth capac-Lty.

on co-it pe./i kg ch-Lck at 1600 g. and 2000 g, A.e.-àpe.ct-iveJ.y.

Afstamn.
Hy.bii.d

ASA
Vedette

ASA
Vedette

Vækst

100%

6,82
6 ,88

6,93
7 ,05

rate

9 5 %

6,91
6,99

7,04
7,18

Ç/iouut /täte.

90%

7,02
7,10

7,18
7,32

8 5 %

7,14
7,23

7,32
7,48
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Omkostningskurver som afhængig af levende vægt ved slagtning

Beregning foretaget ved de i tabel 13 anførte priser og
produktionsparametre samt de anførte ligninger

Cun.ve.yi ø£ co-it CLA de.pe.nde.nt on live, we.lg.kt and g
Calculation of. the co^t I ba^ed on pilce.* and p/ioductlon

* and equations §.lven In table. 13
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