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Til produktion af specialkyllinger kan det 
•j p-h * " J , r i <d*ot v.' or <-1"" -' j -j - "* f -Jerets 
a : ne'. ,.x'n:ng. Det q^i. • f.cLr. majs-

kyllinger", hvor der er krav om, at der i fo-
50% 
najs-

kylling' rå an-'crdpi 
Det »ar fc, m.iiet rred fr- • orjpno at un-

'ersegc konsekvente"':^ dt de ' o:J l lede 
, " 'hold 

:<' en foders!•'ateqi rn»d aHuc-e fed«3! blan-
med 

slagtfekyl'-'iiet. 
Fc sngcfpe v'sie ac speci-J V -e; ?c i sam-

menligning med standardfoder gav mindre 
tilvækst, højere foderforbrug, bedre strøel-

se og en forbedrin igtekvaliteten, 
selvom energiindholt tein/energifor-
hold var næsten det ved de to fo-
derstrategier. 

Brug af hel hvede fra 10. dag gav en 
større forøgelse af foderforbruget ved spe-
cialfoderet end ved de anvendte stan-
dardbland'figer (P<0,01). 

I ei af forsøgene fandtes vekselvirkning 
(P<0,01) mellem foderstrategi og afstam-
ning. 

Opstilling af særlige krav til foderets sam-
mensætning kan således føre til ændringer i 
produktionsresuftatet, som ikke umiddelbart 
kan forudses ud af foderets sammensætning 
og indhold af energi og protein. 

Indledning 
Ved produktion af 5iagtekyl:;nger anvendes foderstoffer, der er på markedet, billigst 

ror aex meste Toaeroianainger, som med de muligt opfylder de anbefalede behov for 



opstillede krav, gennemførtes sammenlignin-
ger mellem den al gt anvendte foder-
strategi og foder jer med bestemte 
krav til sammensæ ti 111 ci, 

De 8 forsøgsbehandlinger blev tilfældigt 

K-start S-start K-vokse S-vokse K-slut S-slut 
Hvede 383,0 353,0 325,0 
Majs 258,0 160,0 100,0 
Majsfodermel 200,0 290,0 50,0 265,0 100,0 325; 0 
Majsgluten - - 80,0 - 80,0 
Sojaskrå, afsk., toasted 200,0 235,0 195,0 99,0 165,0 95,0 
Rapsfrø, dobbeltlav 30,0 250,0 150,0 200,0 150,0 
Ærter 50,0 50,0 50,0 150,0 100,0 160,0 
Fiskemel, askefattigt 40,0 30,0 _ 10,0 - _ 
Kød-benmel, askefattigt 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Fedt, vegetabilsk 55,0 38,0 20,0 17,0 28,0 22,0 
Melasse, sukkerroe 10,0 10,0 . 

Calciumcarbonat 8,0 7,0 8,5 8,0 8,0 8,0 
Dicalciumfosfat 5,0 4,0 3,0 4,5 5,0 5,0 
Natriumbicarbonat 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 
Avo Salin 24 5,0 5,0 5,0 4,0 - . 

Avo Vitren - 4,0 3,0 
Bio Plus 2B 1,0 - * -

Methionin 40 0,5 - 2 5 
Lysin 40 1,5 - 0,5 
Cholinklorid 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 

Tabel 1 Tildeling af foderblandinger, foderstrateg i 

Forsøgsbehandling A B C D 

K-start 1 2/3 1/3 0 
K-vokse 1 2/3 1/3 0 
K-slut 1 2/3 1/3 0 

S-start 0 1/3 2/3 1 
S-vokse 0 1/3 T/3 Z/ 5 1 
S-slut 0 1/3 2/3 1 

special-
ilandin-
stoffer. 
:ion er 
:rav om 

•fü^'jss vjVo nidjbfudeiSie-' " I d " -•n'"">nHt° 
fooe'h-j idinger, En samnr • ri< n^ - r a 
hi/'-f h'^ede er den domme ^iir- kor"..,r 
med foder, hvori majs er d^n uorni ie en J e 
kornart, blev gennemført .983/8^, da liv« de 
blev introduceret i foderblandinger til slagte-
kyllinger (Thomsen, 1984). 

For at kunne få de nødvendige talværdier 
til at kunne vurdere konsekvenserne af det 

Tabel 2 Foderblandingernes sammensætning, g/kg 

*) Forsøg 2 -1,0 



Tabel 3 Kemisk sammensætning df foderblandinger i tørstoffet, % 
Forsøg 92-1 

Foderstrategi 
Periode 

K S Foderstrategi 
Periode Start Vokse Slut Start Vokse Slut 

Protein 21,19 25,44 25,25 23,56 26,25 27,13 
Fedt 8,91 14,89 14,26 5,33 8,06 6,73 
Stivelse 38,23 32,14 32,87 46,07 46,02 47,15 
Sukker 6,84 6,59 7,29 5,62 4,71 5,31 

Forsøg 92-2 

Protein 26,81 26,75 25,38 26,38 
Fedt 14,04 12,73 5,33 7,20 
Stivelse 31,60 33,19 47,67 47,44 
Sukker 5,99 6,60 5,64 5,01 4,71 

Tabel 4 Det beregnede indhold af omsættelig energi og forholdet mellem protein og energi 
Forsøg 92-1 

Foderstrategi K. .. s 
Periode Start Vokse Slut Start Vokse Slut 

Omsættelig energi, 
MJ/100 kg 1300 1354 1364 1244 1341 1328 
Protein/10 MJOE, g 187 167 166 167 173 180 
Forsøg 92-2 

Omsættel ig energi, 
MJ/100 kg 1338 1333 1306 1334 1337 
Protein/10 MJOE,g 178 179 173 181 175 

Tabel 5 Kyllingernes ti'vækst, foderforbrug og dødelighed samt strøelsens tilstand 
Forsøg 92-1A 

Forsøgsbehandling Foderstrategi Afstamning 
A B c D F R 

Kyllinger indsat, antal 1200 1200 1200 1200 2400 2400 
Død i 1. uge, antal 24 19 16 24 18 65 
Nettokyllinger, antal 1176 1181 1184 1176 2382 2335 
Døde senere, % 3,4 2,9 2,4 2,8 2,8 3,0 

Foderoptagelse, g 473 486 472 473 474 478 
Vægt 14 dage, g 437 443 417 418 419 438 
Foderforbrug, kg/kg 1,08 1,10 1,13 1,13 1,13 1,09 

Foderoptagelse, g 2480b 2558a 2496b 2488b 2531a 2480b 

Vægt 34 dage,g 1628A 1655A 1608AB 1563B 1599a 1629b 

Foderforbrug, kg/kg 1,52A 1,55A3 1,55 Ab 1,59A 1,58A 1,52B 

Strøelse, 34 dage 4,0 3,2 3,0 2,7 3,3 3,1 
Behandlinger med forskelligt bogstav er signifikant forskellige (a, b = P<0,05 og A,B = p<0,01) 



Foderstrategi Afstamning 
A B C D 

Brystskorper 4 1 5 0 
Brystblærer 6 6 8 4 
Hud, sår og rifter 6 9 9 6 
Vingeskader 62 21 38 45 

Kassation 7 10 4 

Kyllinger, bedømt 1116 1106 1130 1092 
Kyllinger i 2. kl., % 1,4 1,4 1,9 0,9 

forsøg med tilskud af hel hvede. I disse 2 
forsøg var der kun en afstamning (R) af kyllin-
ger og indsat 150 pr. hold. I det første af disse 
forsøg 2 gentagelser pr. behandling og i det 
sidste 3 gentagelser pr. behandling. 

De anvendte foderblandinger er beskrevet 
sset i 2 mm pil-

Im % ; r H ^ r / ,Mr h i Hinger i 3 mm pil-
f fode-
?ret til 

V- ( " -50 - ng I vi1 'i-jCf n(... »jhiik h-ifji re 
I /• K - • S«-t- (- [ o ' r r i j - p j- - rHp 

ring af kvaliteten i forsøgsbehandlingerne A 
« r - f , - | 0 < . •-- c i' '«njsr 
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før slagtning, hvorefter der anvendtes slutfo-
der uden coccidiostat (Salinomycin-Na). 

I ufvr^t a l t g i e i rn d dlmi ' c l ' r /«-nd 
te foderblandinger (K) var der i første forsøg i 
startfoderet anvendt tilsætning af sporer af 
Bacillus kulturer (Bio Plus 2B) og i andet 
• r r - V a> denn» J - C P C I I j^RTF-^CR K og 
desuden i startfoderet ved foderstrategien 
med specialblandingerne (S), For yderligere 
at belyse virkningen af de to foderstrategier 
blev sammenligningen suppleret med to mel-
lemløsninger. Den første bestod af 1/3 foder-
blanding K og 1/3 foderblanding S, og de t r 
dele blandedes direkte i fodersiloerne. D-n 
anden bestod af 1/3 foderblanding K og 2/3 
foderblanding S. Forsøgsbehandlingen-e er 
anført i tabel 1, 

! forbindelse med vejningen af kyllingerne 
blev strøelsens kvalitet vurderet med skalaen 
1 ti! 5, hvor 5 blev givet til meget våd og fdst 
strøelse. 

Samtidig med disse to forsøg blev der 
iværksat 2 supplerende forsøg (92-18 og 92 
2B) med sammenligning mellem de to foder-
strategier. I første forsøg sammen med ulige 
lang tids brug af slutfoder og i det andet 

b« 't 
:r vist i 

tabel 3, mens det beregnede indhold af om-
sættelig energi er vist i tabel 4. 

syrehy-
n sæter 

efxer EF's standardmetode 
Den kemiske an. rtydelig forskel 

mellem de to fod« • foderblandin-
ger, idet fedtindh« /deligt reduce-
ret i S-blandinger I til K-blandin-
gerne, mens indh velse er øget; 

>Jer er •intrsn' mdhold af om-
! . e t c lig pre c i l -'t „r -i jndinger. Endvi-
c. <-- p-r c. er ij'irjt- 'r>,-rrie forhold mellem 
protein og energi. 

Der fanates ikKe »æ r Hi J l g vutskel i doce-
lighed hos kyllingerne ec Je- rc^kcliige % u 
ringer eller mellem re „o a s c.mn:nger af ky!-
linger. For afstarr 
kyllinger død i 1. u 

Foderoptagelsei 
34 dage væsentlig - tone ene1 fc - de i tndf e 
behandlinger, og de'o den ».ptog >oj: nger af 
afstamning F væs« 
lingerne af afstamning R (P<l\ö5). 

Den gennemsnitlige vægt af kyllingerne fra 
forsøgsbehandling A var ikke væsentlig for-
skellig fra de 3 andre hold, mens vægten i 
hold D var væsentlig lavere end i hold A og B, 



Tabel 7 Kyllingernes tilvækst, foderforbrug og dødelighed samt strøelsens tiistand 
Forsøg 92-2A 

Forsøgsbehandling Foderstrategi Afstamning 
A B C D F R 

Kyllinger indsat, antal 1197 1197 1200 1200 2392 2402 
Død i 1. uge, antal 16 10 13 14 23 35 
Nettokyllinger, antal 1181 1187 1182 1186 2369 2369 
Døde senere, % 2,2 1,9 2,0 2,5 2,4 1,9 
Død ialt, % 3,5 2,7 3,5 3,7 3,3 3,4 

Foderoptagelse 15 dage, g 507a* 496ab 476° 474b 479a 498° 
Vægt 15 dage, g 450A 433b 417C 414C 410B 447A 

Foderforbrug, kg/kg 1,13 1,15 1,14 1,15 1,17A 1,113 

Foderoptagelse 32 dage, g 2297 2269 2246 2205 2238 2270 
Vægt 32 dage, g 1583A 1544B 1521c 1449° 1488A 1561® 
Foderforbrug, kg/kg 1,46b 1,47b 1,48b 1,53a 1,51A 1,46B 

Strøelse 15 dage, points 3,8a 3,0b 2,8bc 2,2C 2,9 3,0 
Strøelse 32 dage, points 4,0A 4,0A 3,05 3,2B 3,5 3,6 

men dog ikke signifikant lavere end hold C, 
Kyllingerne af afstamning R vejede signifi-
kant mere ene ? af afstamning F 
(P<0,05). 

Z • • t I- hpr at hole D - -vde 
j Liori ^ i L v u g end de 3 andre 

amning R havde 
^ - k ' U j i av- - • . forbrug end F 

(P<0,001). 
de tre faktorer fandtes i dette 

• ors&G sir mfikante vekselvirkninger melk>rr> 
k/'lingcrp^s afstamning og de anvendte fo-
derstrategier. 

Af de kval i tetsbedømt kyllinger fra de to 
foderstrategier blev samme pro<- ent(,e : af kyl-
lingerne bedømt sorr 2 klasse og orr<trent 
samme antal kyllinger kasseret ved dyrlæge-
kontrollen, Ved lederstrategi A blev fundet 
betydeligt flere kyllinger med misfarvede vin-
gespidser (blå elle«- gu.e) end i D-strategien. 
Afstamning F havde flere kyllinger i 2. klasse 
end R og lidt flere- kasseret ved dyrlægekon-
trollen -1,9 mod 0,9%, 

højere dødelighed for afstamning R end for F. 
Efter de første 15 dage var der væsentlig 

forskel (P<0,05) på foderoptagelsen mellem 
de to foderstrategier og 1/3 af den modsatte 
foderstrategi ændrede ikke foderoptagelsen 
væsentligt. Kyllingernes vægt fulgte dette 
mønster (P<0,01), dog havde hold B signifi-
kant lavere vægt end hold A, mens hold C ve-
jede det samme som hold D. Foderforbruget 
var det samme i de fire hold. 

Afstamning R havde signifikant (P<0,05) 
højere foderoptagelse end F og en væsentlig 
højere vægt (P<0,01), og det bevirkede et la-
ve~e foder februg fci D% 

R^njltuterne /ed 32 d j y " vî e» e , ^ccscnt-
ligt fald i foderoptagelsen fra hold A til hold 
D, og et tilsvarende fald i tilvæksten fra 1583 
ti' "449 g OcO.CI). D:s<e u o J a g betød, at r o J 
D havde et ./æseni'-gi ho.ert f j d e i fcrcuc) 
end de tre andre hold. 

Forfoldet mellem a o to afstc-mnmg0 

i ske ændret :ra 15 til 32 dage; men dec .elats-
ve f o r h o d jzr nir.d e /ed df2 < J v o vejning. 

Den statistiske analyse i dette forsøg viste 
>innif;<an'. vekselvirkning mellem foders va-

i første forsøg var der i første leveuge lidt mey; veo fode A, E og C. m«^,. der iS .e vsr 



Afstamning 
Afstamning A B C D 
F 1542 1490 1473 1447 
R 1625 1597 1569 1451 

forskel mellem R og F ved foder D - foderblan-
dinger med majs som korndel. 

Bade ved 15 dage og ved 32 dage gav fo-
derstrategi A en væsentlig bedre strøel-
seskvalitet end foderstrategi S. 

Sammenligning mellem de to foderstrate-
gier A og D i forsøg 1B og 2B bekræftede re-
sultaterne i forsøg 1A og 2A. 

f "r f 11 . ftrj3 ! (i! Il~jjjrlfc[ uden 
ng (i 
e) var 
t ved 
dage 

f v d^n sid te yejnitic ved 31 tJa^e 
Od Kyih sgerne vnr dage -'andtes en signi-

I, som 
havd*3 x a e r hel hveoe i i 2 uage, selv orr der ik-
'*e var for- ke' på mdeiopcagelsei'.e. 

Ved J e n s i o i e vejning der ikke signifi-
kc:nT uu r iag tur hvecetil ætnino med hensyn 
til foderoptagelse, men tilvæksten blev 
væsentligt reduceret (P<0,01). Det førte ti! en 
lur ' .ytNe ar tode-fcrh ugr-t f»a 50 kg/kg tii 
,b7 <9 <y ved hveaec i æcning (P<,0,001) 

Desuden fandtes en signifikant veksel-
virkning (P<0,01) mellem foderstrategi og 
1 ^edtci'scfctnirij, idet fcoe-foi bruget øgede; 
mere ved foderstrategi D - med maj<produk-
ter - end ved foderstrategi A. 

Konklusion 
M^'d de opspillede >uv til andelen af majs i 

specalfoderet reducerede- fedt i foderei og 
mængden a- suvelse ogeees i torhold til Stau-
da o fette* et, men aer var næsten samme 
energiindhold og protein/energi relation i de 
to cyr.e' n'andinger. 

Speciaifoderet gav i de to forsøg, og i de to 

supplerende forsøg, mindre foderoptagelse, 
mindre vægt og større foderforbrug. Det gav 
i alle 4 forsøg en væsentlig forbedring af 
strøelsens kvalitet. Den mindre foderoptagel-
t ' C H f c r j PM \Tr)tf-f mC-ff̂  

den tidligere undersøgelse fandtes større til-
vækst ved foder med majs som væsentlig 
kornart (Thomsen, 1984). I forhold til de tidli-
gere forsøg er der udover ændringen i korn-
delen nu indført brug af ærter og rapsfrø. 

Afstamning R nåede en højere vægt og et 
mindre foderforbrug i begge forsøg. I forsøg 
2A fandtes en vekselvirkning mellem foder og 
afstamning, der viste sig ved, at de to afstam-
ninger nåede samme vægt på specialfoder-
blandingerne, mens der var væsentlig forskel 
ved de andre strategier. 

Specialfoderet gav en reduktion i fre-
kvensen af kyllinger med misfarvede vinger. 

Under miljøforholdene for kyllingerne 
ændredes kyllingernes tilvækst og foderfor-
DM-o ikke ÆQ en fortænqeise es er for tor else 
af tiden med slutfoder uden coccidiostat. 

Pt ug c£ hel R U E D E gav S O T I tidligere forsøg 
en nedgang i tilvæksten og en forøgelse af 
foderforbruget. Desuden fandtes en veksel-
vi, kning mellem foderstrategi og hvedetil-
sætning ved foderforbrug, idet forøgelsen af 
foderforbruget var større ved specialfoderet 
end ved standardfoderet. 

Samarbejdspartnere 
De 4 'c h k v ge-remrørt i forsøgsstaid 

stillet ti' råo gheo '•/ -yens Andels-Foderstof-
forretniny og ky'lingerne blev passet af jens 
Munch. 

Forsøg 92-1A og B gennemførtes fra 4. fe-
bruar 1992 ti!" 6. marts 1992 og forsøg 92-2A 
og B fra 30. marts 1992 til 1. rna: 1992. 

DANPO, Ørbæk, v/T. Brandt Sørensen stod 
for kvalitetsbedømmelse af kyllingerne. 

Stud.agro. K.M. Boesen medvi rkede ved 
indsamling af data opgørelse af forsøgene 
og statistisk analyse ved hjælp af SAS pro-
grampakken. 



Tabel 9 Forskelligt tidsrum med slutfoder ved brug af 2 foderstrategier. Kyllingernes livskraft, vægt og 
foderforbrug samt strøeisens tilstand. 
Forsøg 92-18 

Tidsrum med 
slutfoder, dage 2 6 10 Å 

Foderstrateqi _ 
D 

Kyllinger indsat, antal 804 600 600 904 900 
Døde 1. uge, antal 6 10 14 17 13 
Nettokyllinger, antal 598 590 586 887 837 
Døde senere, % 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 
Foderoptagelse« g 506 479 510 438 499 
Vægt 14 dage, g 365 363 370 379 354 
Foderforbrug, kg/kg 1,33 1,32 1,38 1,31 1,41 
Foderoptagelse, g 2102 2019 2026 2079 2024 
Vægt 31 dage, g 1322 1318 1330 1341 1305 
Foderforbrug, kg/kg 1,59 1,53 1,52 1,55 1,55 
Strøelse 3,0 2,8 3,0 3,8 2,0 

Tabei 10 Supplering af to foderstrategier med stigende mængde hel hvede fra 10 dages alderen. Kyl-
lingernes livskraft, vægt og foderforbrug samt strøelsens tilstand. 

Foderstrategi 
Hel hvede -

A 
+ 

D 
+ 

Signifi-
kans 

Kyll, indsat, antal 450 450 449 449 
Døde 1. uge, antal 8 6 5 8 
Nettokyllinger, antal 442 444 444 441 
Døde senere, % 2,0 1,6 2,0 1,1 NS 

Foderoptagelse, g 195 197 204 198 NS 
Vægt, 7 dage, g 160 162 147 149 AD** 
foderforbrug, kg/kg 1,22 1,21 1,39 1,33 NS 
Foderoptagelse, g 513 515 512 533 NS 
Vægt, 14 dage, g 371 374 329 328 AD** 
Foderforbrug, kg/kg 1,38 1,38 1,55 1,63 AD* 
Foderoptagelse, g 1041 1063 333 916 AD** 
Vægt, 22 dage, g 759 751 687 670 AD**, H* 
Foderforbrug, kg/kg 1,37 1,42 1,36 1,37 NS 
Foderoptagelse, g 1974 1987 1868 1371 AD** 
Vægt, 31 dage, g 1319 1281 1245 1170 AD***, H** 
Foderforbrug, kg/kg 1,50 1,55 1,50 1,60 AD**, H*** 

AD x H** 
Strøelse, 31 dage 3,7 3,3 3,0 3,0 NS 
° NS = ikke signifikant, * = P<0,05, ** = P<0,01, *** = P<0,001 
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