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Fortegnelse over Meddelelser og Beretninger 
fra Statens Husdyrbrugsforøg, udsendt 1978 

samt 
Indeks for Beretninger og Meddelelser 1974-77 

1 1978 er der udsendt i alt 46 Meddelelser f ra Statens Husdyrbrugsforsøg, er. 213-258. Disse 
er nedenfor opstillet afdelingsvis. 

Af Beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg er der i 1978 udsendt i alt 14, nr. 464-477. Disse 
er nedenfor anført i kronologisk orden. 

Derud over er der udgivet 1. Indeks fra Statens Husdyrbrugsforsøg. Dette er omtalt på side 4. 

Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

216. Krydsningsforsøg med Rød Dansk Malke™ 
race, Holstein-Friesian og Finsk Ayrshire 
»N æsgaard forsøget«. IV. Kalvedødelighed 

før og ueder fødslen. 
218. Vomfysiologiske undersøgelser ved fodring 

med grønpiller contra byg til malkekøer. 
219. Omsætningen af protein i mave-tarmkana-

len hos kvæg ved fodring med formaldehyd-
og myresyrebehandlet græsensilage. 

222. A-vitamin og /J-caroten til kvæg. 
224. Import af arveanlæg til RDM. V. Drægtig-

hedsresultater, kælvningsforløb og kalve-
dødelighed hos Fi-kvierne. 

226. Opdrætningsintensitetens indflydelse på 
yverets udvikling og mælkeproduktionen i 
første laktat ion. 

234. Korttidslagring af fuldfoder til malkekvæg. 
238. Stigende mængder melasse i rationer med 

ammoniakbehandlet halm. Effekten på næ-

239. 

242. 

246. 

Omsætningen af protein i mave-tarmkana-
len hos kvæg ved fodring med ammoniak-
behandlet halm. 
Fordøjeligheden af hel kontra valset korn til 
får. 
Mælkeproducentens redskaber til styring af 
produktionen over året. Anvendelse og 
virkninger. 
Fordøjelighed og optagelse af natriumhy-
droxydbehandlet byghalm hos udvoksede 
får med tilskud af hel byg plus urinstof eller 
soyaskrå. 



248. Løbetarmparasit ter !i _ <e på græs. Un-
dei.o-.ebci i ;«æ"" ,r/ t v ru-o 1977. 

251. K . yds .ui .gc- j g P i o d u l i i o n > h r s ø g m e d 
kød- ogkombi ia t ions iacer . sene II. I. For-
søgsplan. 

252. Kryd^nmgs- og p> outikf or .dbrsøg med 
kød- og kombinationsracer, serie II. II. 
Kælvningsforløb, drægtighedstid samt kal-
venes størrelse. 

258. Import af arveanlæg til RDM. VI. Eksteri-
ørbedømmelser og malkbarhedsundersø-
gelser af Få-kvier. 

Afdelingen tor fors«g med svin og heste 
213. oirpeisens oeiyonrng for navleblødning hos 

nyfødte grise. 
217. Individprøve af svin. II. Rentabil i teter , 

korrelationer og indeks for individ prøve-
egenskaber målt i avlsbesætninger. 

220. Nærmiljøet i en åben stald til slagtesvie. 
228. Fodring af slagtesvin efter ædelyst indtil 50 

kg efterfulgt af fodring efter norm til maksi-
malt 2,5-2,7 eller 2,9 kg foder pr. gris daglig 
i perioden 50-90 kg. 

229. Animalsk protein sammenlignet med vege-
tabilsk protein samt to niveauer af protein 
med tilskud af lysin og metionin til søer. 

230. Fodermidlernes værdi til svin. 9. Forma-
lingsgradens og træstofkoneentrat ionens 
indflydelse på foderets fordøjelighed hos 
svin af forskellig alder (vægt). 

232. Hvede sammenlignet med byg til slagtesvin. 
233. Fodringsmetoder til slagtesvin. 1. Tørt eller 

opblødt foder. 
244. Rapsskrå (Erglu) som delvis eller fuld er-

statning for sojaskrå i slagtesvinenes foder. 
245. Sammenligning af drægtighedsprocenter og 

kuldstørrelser ved anvendelse af 2 sper-
miemængder pr . insemineringsdosis. 

249. Mosede fodersukkerroer til slagtesvie. 
250. Bygfraktioner til slagtesvin. 
255. Forskellige bygpartiers foderværdi til svie. 
256. Kønsvis opfodring, forskelligt proteinni-

veau og forskellig foderstyrke til slagtesvin. 
257. Syre- eller basetilsætnings indflydelse på 

foderets fordøjelighed hos svin. 

Afdelingen for forsøg med f j e rk ræ og kaniner 
213. »Cellulomonas-protein« til slagtekyllinger, 
214. Indflydelse af æglægningsfoderets protein-

og aminosyreindhold på hønernes ægydel-
se. 

221. Kyllingers natriumbehov og -indhold i rela-
tion til foderets natrium/kaliumforhold. 

223, Lagringstidens indflydelse på smagen af 
kyllinger. 

225. Energi- og/eller proteinrationering af Hvid 
Plymouth Rock i opdrætningstiden og dens 
indflydelse på den senere æglægning. 

227. Æglæggende høners foderoptagelse og kra-
vet til foderets protein/energiforhold. 

231. Lysinrig byg i foderblandingen til slagteka-
niner. 

235. Rumensin i foderblandingen til kaniner. 
236. Temperaturens indflydelse på æglæggende 

høners proteinbehov og vekselvirkninger 
mellem temperatur, fodringsmåde og pro-
teinbehov på ægydelsen. 

237. Foderværdi af tapiokamel og majsglutenfo-
der til slagtekyllinger. 

240. Fiskemel med forskelligt askeindhold øg fi-
skemel af blåhvilling i foder til slagtekyllin-
ger. 

241. Indflydelse af fedtmængde og tilsætnings-
måde på foderstruktur og tilvækst hos slag-
tekyllinger. 

243. Foderstrukturen lelse på slagtekyl-
lingers tilvækst forbrug samt pro-
d uktionsøkonomi. 

253. Linieafprøvning af kalkuner, ænder og gæs i 
1977-78. 

254. Rapsskrå i foderblandingen til slagtekani-
ner. 



Beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

464. Natriumhydroxyd-behandlet halm som fo-
der til kvæg og får. 

465. E n s i 1 age - k r aft fod e rfo r h o 1 d e t s indflydelse 
på kviers foderoptagelse og tilvækst samt 
mælkeydelse i første laktation. 

466. Brugskrydsning i SDM og RDM. 
467. Genetiske undersøgelser over kvægets 

frugtbarhed. 
468. K V L 468 sammenlignet med gængse byg-

sorter. 
469. Undersøgelser over foderoptagelse og soci-

al adfærd hos gruppefodrede køer i løsdrift. 
470. A-vitamin og /3-earoten til kvæg. 
471. Avlsarbejdet med høns af kødtype på Avls-

stationen Strynø, 1976-1977. 

Indeks fra Statens Husdyrbrugsforsøg 

1. Indeks for Beretninger og Meddelelser 1974-1977. 

472. Miljøets indflydelse på sundhedstilstanden 
hos slagtesvin. 

473. Kaninforsøgsstationen 1977. 
474. Helårsforsøg med kvæg XVIII. Produk-

tionsstyringens indflydelse på de tekniske 
og økonomiske resultater i grovfoder- og 
mælkeproduktionssystemer 1977-78. En-
sile ring og ud fod ring af byghelsæd. 
NHi-behandlet halm til opdræt. 

475. Forskellig energi- og proteinmængde til 
malkekøer i tidlig laktation. 

476. Anvendelse af valle til kvæg. 
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