
31. DECEMBER 

Fortegnelse over Meddelelser og Beretninger 
fra Statens Husdyrbrugsforsøg, udsendt 1979 

samt over 
Fællesberetmnger udsendt 1971-1979 

11979 er der udsendt i alt 42 Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg, nr. 259-300. Disse 
er nedenfor opstillet afdelingsvis. 

Af Beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg er der i 1979 udsendt i alt 9, nr. 478-486. Disse 
er nedenfor anført i kronologisk orden. 

Desuden er der i 1979 udsendt 7. beretning f ra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og 
Husdyrbrugsforsøg. 

Nedenfor er anført samtlige 7 beretninger f ra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og 
Husdyrbrugsforsøg (udsendt 1971-1979), samt 2 beretninger fra Fællesudvalget for Statens 
Mejeri- og Husdyrbrugsforsøg (udsendt 1974 og 1976). 

Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

Afdelingen for forsøg med kvæg og får 
264. Majsensilage til ungtyre. 
269. Angivelse og beregning af fordøjeligt rå-

protein til kvæg og får. 
273. Rumensin i kraftfoderblandinger til ungtyre. 
274. Løbetarm parasitter hos kalve på græs. Un-

dersøgelser i græsningssæsonen 1978. 
275. Recorderbeholders anvendelighed ved 

ydelseskontrol. 
280. Frglu-rapsekspeller til malkekøer. 

281. Klassificering og slagtekvalitet hos kvæg. 
284. Forskellig energi- og proteinmængde til 

malkekøer i tidlig laktation. 
287. Ensilageoptagelse og mælkeproduktion hos 

malkekøer i relation til slættidspunkt og 
kraftfodermængde. 

288. Kalvefaderens indflydelse på kælvnings-
besvær, dødfødsler, kalvens størrelse og 
drægtighedstidens længde. 

289. Import af arveanlæg til RDM. 



293. KU'sr Js» u \<>ej . i ^ v ' h .el pt> forskellige 
n i i i i- c m Hu ^ "t, foderværdi til 
malkekøer, 

295. Forskellige gi o viddci midler til malkekøer. 
300. f obetaimprtidSittci hos kalve på græs. Spe-

cialundersøgelse o ve i græstilbud, fordøje-
lighed og or tagelse af organisk stof. 

Afdelingen for forsøg med svin og heste 
260 Bogesavsmuld i foderet til selvfodrede 

slagtesvin. 
262. Afprøvning af ultra 1 ydapparaterne UL-

TR A SONOMATIC U-76A og DAN-
SCANNER til måling af sidespæktykkelse 
og areal af m. longissimus dorsi på levende 
svin. 

263. Rap s skrå (Erglu) som delvis eller fuld er-
statning for sojaskrå i slagtesvinenes foder. 
Specielle undersøgelser. 

267. Afprøvning af ultralyd apparatet UL-
TRA-SONQMATIC U-76A på avlsforsøgs-
stationen for svin, Tylstrup. I. Indledning 
og afprøvningsmetodik. Resultater. 

268. Afprøvning af ultralydapparatet UL-
TRA-SONOMAT1C U-76A på avlsforsøgs-
stationen for svin, Tylstrup. II. Resultater 
og diskussion. 

270. Spiringens indflydelse på fordøjelighed og 
foderværdi af byg og rug. 

271. Handelsfoderblandingers foderværdi til 
svin. 

272. Alternative fodermidler til slagtesvin. 1. 
Vådfodringsanlæggenes funktion. Sam-
mensætning af vådfoder med grovfoder. 

276. Opfodring af sogrise og galte hver for sig 
eller 2 sogrise og 2 galte pr. sti. Forskellig 
foderstyrke og forskelligt proteinniveau til 
slagtesvin. 

278. Fravænning ved 3 eller 8 uger med anven-
delse af søer af ren race eller krydsning. 

285. Forskellig bygkvalitet til slagtesvin. 
286. Rapskager som en del af proteintilskudsfo-

deret til slagtesvin. 
290. Indflydelse af tidlig fravænning på søernes 

reproduktion og smågrisenes udvikling. 
291. Tilskud af fedt i foder til pattegrise. 

292. Hlte-i . i . „ .xbuiii H n J 'J^s »i 
Mosede fodersukkerroer via vådfodrings-
an keg. 

294. Bomuldsfrø ski a som en Je* ¿f si igtesvinc 
ties proteimilsKuclsfoder. 

296. Arnoniakbehandling af ochratoksinholdig 
byg til slagtesvin. 

297. Stigende mængder skummetmælkspulver til 
tidligt f /a vænnede grise. 

298. Stigende mængdei tørret sukkerroeaffald til 
slagtesvin. 

Afdelingen før foisøg med f jerkræ og kaniner 
259. Flyvehavres spireevne e ' ter formaling og 

passage gennem høne*" fordøjelsessystem 
261. Tapiokamel i foderblandingen dl sla^tcka-

niner. 
265. Samtidig afprøvning af slagtekyllinger fra 3 

generationer. 
266. Stigende mængde rapsskrå eller rapseks-

peller i slagtekyllingefoder. 
279. Æglæggende høners proteinbehov under 

praktiske forhold. 
282. Tilskud af LACTIFERM til ungkaniner. 
283. Foder-Mix til slagtekaniner. 
299. Indflydelsen af fedts smeltepunkt på dets 

værdi som foder til slagtekyllinger. 

Afdelingen for forsøg med pelsdyr 
277. Sejaffald til mink gennem reproduktions- og 

vækstperioden med og uden ekstra tilskud 
af j em. 



Beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

477. Slagtekyllingers udnyttelse af fosfor f ra 
fosforkilder med forskellig pH-statisk reak-
tivitet. (Udsendt 1978). 

478. Avlsstationerne for kødproduktion 1977/78. 
479. Kontrolstationen for høner 1977-78. 
480. Foderrationer med roer eller byg til malke-

køer tildelt separat eller som fuldfoder. 
481. Jerseykøer drægtige ved tyre af racerne Jer-

sey og Charolais. 
382. Strategies for concentrate feeding to attain 

optimum feeding level in high vielding dairy 
cows. (Med dansk sammendrag.) 

483. Adfærds- og produktionsresultater hos 

slagtesvin, der er fodret efter ædelyst f ra 
henholdsvis én eller flere automater. 

484. Kaninforsøgsstationen 1978. (Afkomsprø-
ver-Fodringsforsøg-Staldforhold.) 

485. Indkøring af nyt mælkeproduktionssystem -
fremgangsmåde og resultat. Tekniske og 
økonomiske resultater i grovfoder- og mæl-
keproduktionen 1978-79. 

486. Racesammen 1 igning i Danmark og Storbri-
tannien mellem baconracerne Dansk Land-
race og Large White på basis af udveksling 
af omesæd. 

Beretninger fra Fællesudvalget 
for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg 

(Udgivet af Statens Planteavlsudvalg og Statens Husdyrbrugsudvalg) 

1 Beretning Gi æsser i renbestand I. (1971) 
2 Beretning Konserverede græsmarksafgrøder 

til malkekøer I. (1972) 
3. Beretning. Græsser i renbestand II. (1973) 
4. Beretning. Konserverede græsmarksafgrøder 

til malkekøer II. (1973) 

5. Beretning. Konserverede græsmarksafgrøder 
til malkekøer III. (1976) 

6. Beretning. Almindelig rajgræs og Møver i ren-
bestand og i blanding. (1976) 

7. Beretning. Konserverede græsmarksafgrøder 
til malkekøer IV. (1979) 

Beretmngei fra Fællesudvalget for Statens Mejeri- og Husdyrbrugsforsøg 

(Udgivet af Statens Forsøgsnjejeri og Statens Husdyrbrugsforsøg) 

1. Beretning. Undersøgelser vedrørende mælke-
ydelsen, mælkefedtets fedtsyresammensæt-
ning samt mælkens og smørrets kvalitet ved 
fodring af malkekøer med indkapslet sojaolie. 
(1974) 

2. Beretning. Tørret fjerkrægødnings foderværdi 
til malkekøer og dens indflydelse på mejeri-
produkternes kvalitet. (1976) 
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