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Forord.

Nærværende beretning omhandler forsøg vedrørende udrugningstiden
og indflydelsen af lysbehandlingen i opdrætningstid og æglægningstid og
lysbehandlingens indflydelse på høners æglægning. Forsøgene er gennem-
ført på Trollesminde (inspektør N. Chr. Stentoft) i årene 1961-65 og
1966-70. Foreløbige meddelelser om de opnåede resultater er hvert år
fremkommet ved forsøgslaboratoriets efterårsmøde og i forsøgslaboratoriets
årbøger.

Beretningen er udarbejdet af forsøgsleder Vagn E. Petersen, som lige-
ledes har udarbejdet forsøgsplaner og ført tilsyn med forsøgene.

Det daglige arbejde er varetaget af assistent P. Maagaard og assistent
Torkel Madsen, Trollesminde. Ved talmaterialets behandling har medvirket
agronomerne Folmer Høj, Ole Jensen, Børge Svendsen, Jakob B. Sørensen
og L. Yding Sørensen.

Kemisk Afdeling (professor P. E. Jakobsen) har foretaget analysen af
det anvendte foder.

De statistiske analyser er kørt på NEUCC, Lyngby.

København, august 1972.
J. Bælum.
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I. Indledning.

Gennem en lang årrække er kyllinger til æglægning blevet udruget i
det tidlige forår, for at æglægningen kunne begynde om efteråret, og hø-
nerne opnå en stor vinterydelse. Denne fremgangsmåde medfører imidlertid,
at der i efterårsmånederne fremkommer en mængde små æg, som kan
være vanskelige at afsætte.

En forudsætning for at få disse små æg fordelt over en større del af
året er, at ægproducenterne kan foretage deres tillæg af daggamle kyllinger
på et hvilket som helst tidspunkt året igennem, uden at ægproduktionens
økonomiske resultat påvirkes. Kan dette gøres, vil det være en fordel for
hønseholdet som helhed, idet avls- og rugeægsbesætninger kan udnyttes
mere effektivt samtidig med, at rugerikapaciteten vil blive bedre udnyttet
end hidtil, hvilket formindsker produktionsomkostningerne pr. kylling.

Med henblik på at undersøge, om særlige problemer er forbundet med
at tage tillæg af hønekyllinger uden for de traditionelle forårsmåneder fe-
bruar-maj, blev der i februar 1961 påbegyndt en forsøgsrække på Trolles-
minde.

Første del af forsøget, som strakte sig over 3 år, var lagt således til-
rette, at man kunne få belyst de økonomiske forhold ved at udruge og
tillægge kyllinger på forskellige årstider under forudsætning af, at kyllin-
gerne blev passet og fodret ens uanset udrugningstidspunktet. Ligeledes
skulle hønerne passes og fodres ens, uanset på hvilken årstid de var tillagt.
På grundlag af de indvundne erfaringer ville man derefter tage stilling til,
om forsøgene skulle fortsætte, og hvilke forsøgsmæssige behandlinger der
skulle gennemføres for at afhjælpe eventuelle påvirkninger af ægproduktio-
nens økonomi på grund af de forskellige udrugningstidspunkter.

Resultaterne fra de 3 første forsøgsår gav anledning til, at anden del
af forsøget blev iværksat i foråret 1966. Forsøget blev afsluttet i sommeren
1970. Forsøgsserien tog sigte på at belyse spørgsmål vedrørende lysforhold
i opdrætningsperioden og i selve æglægningstiden, navnlig indflydelsen på
ægydelse og ægstørrelse. Forsøgene har således strakt sig over 10 år, og
de foreløbige resultater er meddelt ved forsøgslaboratoriets efterårsmøder.



Sammendrag.

Forsøgets formål var at undersøge, om høners ægydelse var afhængig af
den årstid, de er udruget på. Forsøgsserien er delt i to dele. I første del
blev hønerne udruget i februar, juni eller september, og uanset udrugnings-
tidspunktet blev kyllingerne opdrættet ved de naturlige lysforhold fra 0 til
20 uger gamle. I æglægningstiden havde alle høner uanset udrugningstids-
punktet 13 timers lys i huset pr. døgn om vinteren og ellers den naturlige
daglængde, d.v.s., at alle høner blev opdrættet og passet på samme måde
uanset udrugningstidspunktet. De eneste variationer, der blev indført i for-
søget, var dem, der forekom på grund af de vekslende naturlige lysforhold
året igennem.

Denne del af forsøget viste, at høner, udruget i juni, gik i æglægning
16-18 dage senere end høner, udruget i februar og september, og at de
trods dette lagde lige så mange æg som de februarudrugede høner og 10
æg flere end de septemberudrugede. De februar- og juniudrugede høner
lagde æg, der i gennemsnit vejede godt 2 g mere end æg fra de september-
udrugede høner. Forsøget viste tydeligt, at efterårsudrugede høners æg-
ydelse var ringere end den, der blev præsteret af hønerne fra de to andre
udrugningstidspunkter.

Formålet med anden del af forsøget var at få efterårsudrugede høner
til at lægge lige så mange og lige så store æg som forårsudrugede høner.
Første del af forsøget tydede på, at den lavere ægydelse af efterårsudrugede
høner skyldtes, at disse høner på grund af lysforholdene i æglægningshuset
gik i fældning om efteråret og derved tabte en del af æglægningsperioden,
medens de mindre æg skyldtes lysforholdene i opdrætningstiden.

I anden del af forsøget blev anvendt høner, udruget i marts og septem-
ber. Kyllingerne fra hver rugning blev delt i tre grupper og opdrættet efter
hver sit lysprogram fra 0-20 ugers alder. I æglægningshuset blev anvendt to
lysprogrammer, ved det ene fik hønerne - ligesom i første del af forsøgs-
serien - 13 timers lys om vinteren og ellers den naturlige daglængde, me-
dens der i det andet blev holdt konstant 17 Va times lys i huset hele æg-
lægningsperioden.

Denne del af forsøget viste, at hønernes alder ved æglægningens begyn-
delse var uafhængig af udrugningstidspunktet, men stærkt afhængig af lys-
forholdene i opdrætningstiden. Derimod havde lysforholdene i opdrætnings-
tiden ingen indflydelse på ægydelsen, medens det var tydeligt, at lysfor-
holdene i æglægningstiden havde en afgørende indflydelse på de efterårs-
udrugede høners ægydelse.

Med konstant 1772 times lys gik disse høner ikke i så stærk fældning
som dem, der havde 13 timers lys om vinteren, og de havde derfor samme
ægydelse som de forårsudrugede høner, hvis ægydelse ikke var påvirket af



lysforholdene i æglægningstiden. Med hensyn til ægstørrelsen viste det sig,
at efterårsudrugede høner, opdrættet ved et lysprogram med konstant 12
timers lys eller ved daglængder, svarende til de naturlige lysforhold om for-
året, lagde lige så store æg som forårsudrugede høner, der var opdrættet på
samme måde.

Det vil af undersøgelsen fremgå, at ægstørrelsen er påvirket af lysfor-
hold i opdrætningstiden, uden at dette har nogen større sammenhæng med
hønernes alder ved æglægningens begyndelse. Der var dog en svag positiv
korrelation mellem alder ved 1. æg og ægstørrelsen, og der var også en
positiv korrelation mellem hønevægt og ægstørrelse, men da der samtidig
var en negativ korrelation mellem hønevægt og alder ved 1. æg, er der
en tydelig tendens til, at effekten af hønevægt ophæver effekten af alder
ved 1. æg på ægstørrelsen.

Hverken udrugningstidspunkt eller lysprogram havde nogen indflydelse
på hønernes levedygtighed, men lysets art spillede en rolle i denne hen-
seende. Høner, opdrættet ved kunstigt lys, havde en bedre levedygtighed
end høner, opdrættet ved naturligt lys.

Foderforbruget pr. kg æg var upåvirket af de forskellige behandlinger.
Forsøgene viser, at blot man anvender et passende lysprogram såvel i

opdrætningsperioden som i æglægningstiden, kan efterårsudrugede høner
lægge lige så mange og lige så store æg som forårsudrugede høner.

Synopsis.

The purpose of these experiments was to investigate whether the egg
yield of pullets is related to the time of year at which the pullets are
hatched. The experiments were carried out in two series.

In the first series the pullets were hatched in February, June, or
September, and regardless of the hatching time the chicks from 0-20 weeks
of age were reared under daylight conditions without the use of artificial
light. In the laying period from 140 to 500 days of age the pullets had 13
hours of light per day in the winter, and in the remaining period of the
year they had the natural daylength. Thus the daylength varied from 13 to
171/2 hours during the laying period.

The pullets hatched in June reached sexual maturity 16 to 18 days later
than pullets hatched in February or September, but they laid the same
number of eggs as the February-hatched pullets and 10 eggs more than
the pullets hatched in September. The eggs of the February- and June-hatch-
ed pullets were on an average 2 grams heavier than those laid by the Sep-
tember-hatched. The results showed clearly that under the conditions of



these experiments the September-hatched pullets laid fewer and smaller eggs
than pullets hatched in the first part of the year. The results indicated that
the lower egg yield of the September-hatched pullets was due to a greater
incidence of molting than among the pullets hatched at the two other hatch-
ing times. The smaller eggs were caused by the light condition during the
rearing period.

In the second part of the experimental series the pullets were hatched
in March and September when both day and night were 12 hours long.
The chickens from each hatch were separated into three groups, and from
0 to 20 weeks of age they were raised according to three lighting programs:

I Increasing daylength as in spring, natural or artificial light
II 12 hours light per day, artificial light

III Decreasing daylength as in autumn, natural or artificial light.

In the egg laying period when the pullets were from 140 to 500 days of
age, the lighting programs were:

A 13 hours light during the winter and natural light in the remaining
time of the laying period.

B Constant 17V2 hours light during the whole laying period.

In the rearing period two groups of chickens were raised in a house
without windows, and one group from each hatch in a house with windows.
In the laying period all the pullets were kept in houses with windows.

This series of experiments showed that the age of the pullets at sexual
maturity was independent of hatching time, but was strongly correlated with
the light regime in the rearing period. The light programs used in the
rearing period had no influence on number of eggs per pullet regardless
of hatching time, and the same was true for the light programs used in the
laying period when only the springhatched pullets were considered.

For the pullets hatched in September the laying house light programs
had a significant effect on the number of eggs. Due to less molting the
pullets housed under light program B laid more eggs than the pullets housed
under light program A. In fact, the spring-hatched pullets and the Septem-
ber hatched pullets housed with light program B had the same egg produc-
tion.

The size of the eggs was affected by the rearing light regime. The pullets
raised under light program I and II laid bigger eggs than the pullets raised
under light program III. The effect of hatching time on egg size was com-
pletely removed by the lighting program used in the rearing period.

The effect of the light in the rearing period on the size of the eggs was
only slightly correlated with the age of the pullets at sexual maturity. There
was a positive correlation between body weight of the pullets at 140 days of



age and the size of the eggs, but also a negative correlation between body
weight of the pullets and ages at sexual maturity. This means a clear ten-
dency for the body weight of the pullets at 140 days of age to cancel the
effect of increasing age at sexual maturity on the size of the eggs.

Neither the hatching time nor the lighting programs had any influence
on the rate of mortality in the egg laying period, but the source of light
had an influence on this criteria. The pullets raised in artificial light had
significantly (P < 0.05) better viability than the pullets raised in daylight.

The conclusion is that the influence of hatching time on the number
of eggs laid and the size of the eggs can be removed by use of two light
programs, one to be used in the rearing period to increase the size of the
eggs and the other to be used in the laying period to increase number of
eggs per pullet. The latter must be regulated so that the pullets never have
decreasing daylength which would cause molting.
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I. del.

Udrugningstidspunkter.

Kapitel 1.
Litteratur vedrørende udrugningstidspunkter.

Jeffrey og Platt (1941) udrugede kyllinger 5 gange jævnt fordelt over
året, og kyllingerne blev opdrættet uden brug af kunstigt lys til en alder
af 24 uger; derefter havde de 15 timers lys pr. dag i hele æglægningstiden.
I opdrætningstiden var dødeligheden omtrent dobbelt så stor hos kyllinger,
udruget i november og januar, som hos dem, der var udruget i april, juni
eller september. Foderforbruget i opdrætningstiden var størst hos kyllinger,
udruget i september og november, og lavest hos de kyllinger, der var ud-
ruget i april og juni. Både på grundlag af hønedagsregnskab og beregnet pr.
indsat høne havde de april- og juniudrugede høner den største ægydelse og
lagde de største æg. De septemberudrugede høner lagde de færreste og de
mindste æg, og de november- og januarudrugede var ikke meget bedre i
denne henseende. De juni- og især de apriludrugende høner havde en bedre
levedygtighed end hønerne, udruget på de tre øvrige årstider.

De september- og især de juniudrugede høner var ældst ved æglæg-
ningens begyndelse, medens høner, udruget i november, gik tidligst i læg-
ning. I løbet af læggeåret forekom mindst fældning hos de apriludrugede
høner; derimod havde juniudrugede høner færre andre pauser i æglæg-
ningen end de apriludrugede høner.

Byerly og Knox (1946) udrugede 6-8 hold kyllinger hvert år fra 1936-
1945 i perioden 17. marts-12. maj og fandt, at jo senere kyllingerne blev
udruget, jo senere gik de i æglægning. At det var daglængden på udrug-
ningstidspunktet, der forårsager den senere kønsmodenhed, ses af, at kyl-
linger med forøget daglængde ved hjælp af kunstigt lys fra kl. 5 til kl. 8
om morgenen gik senere i lægning end de kyllinger, som ikke fik kunstigt
lys.

Skoglund et al. (1951) udrugede kyllinger i alle årets måneder og op-
drættede alle kyllingerne ens. Alder ved æglægningens begyndelse var stærkt
afhængig af udrugningstidspunktet, kyllinger, der var udruget, når dagene
var korte, begyndte at lægge æg tidligt, medens de, der blev udruget, når
dagene var lange, var ældre ved æglægningens begyndelse. Også ægvægten
var påvirket af udrugningstidspunktet; de høner, der gik tidligst i lægning,
lagde de mindste æg, og de lagde små æg i længere tid end høner, der gik
sent i lægning.
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Blow et al. (1955) udrugede kyllinger i marts, juni, oktober og december
og fandt, at de juniudrugede høner var ældst og de decemberudrugede
høner yngst ved æglægningens begyndelse. Høner, udruget i marts og juni,
lagde de største æg; de martsudrugede høner lagde lidt flere æg end hø-
nerne fra de andre udrugningstidspunkter.

Høje og Sandvik (1956) udrugede kyllinger i hver af månederne marts-
september og fandt, at i det første kontrolår (365 dage fra æglægningens be-
gyndelse) var ægproduktionen lavere hos de høner, der var udruget i juli
og senere, end hos høner, der var udruget før dette tidspunkt. De forskel-
lige udrugningstidspunkter havde ingen sikker indflydelse på alder ved
første æg.

Morris and Fox (1958) har i perioden juni 1954-februar 1956 udruget
kyllinger hver uge. Uanset udrugningstidspunkt blev kyllingerne opdrættet
ved naturligt dagslys. Hønernes gennemsnitsalder ved æglægningens be-
gyndelse var stærkt afhængig af udrugningstidspunktet, idet kyllinger ud-
ruget ved kort dag, gik tidligt i lægning, medens de, der var udruget ved
lang daglængde, gik sent i lægning. På grundlag af de opnåede resultater
er følgende regression beregnet:

Y = 166- 1,64 (d M -d H )

hvor Y == alder i dage ved 1. æg, dM er daglængde ved æglægningens be-
gyndelse, og dH er daglængde på udrugningstidspunktet. Af ligningen vil det
kunne beregnes, at aftagende daglængde i opdrætningstiden vil forhale æg-
lægningens begyndelse, medens tiltagende daglængde vil fremskynde den.

I gennemsnit lagde høner, der begyndte æglægningen sent, flere æg
end de, der begyndte tidligt, men inden for de enkelte rugninger viste det
sig, at jo senere æglægningen begyndte, jo færre æg lagde hønerne. Forfat-
terne konkluderer, at dette paradoks kan udnyttes økonomisk ved at frem-
avle høner, der har genetiske betingelser for at gå tidligt i lægning, medens
man gennem passende programmering af lyset i opdrætningstiden sørger
for, at æglægningens påbegyndelse udskydes, så hønerne har en passende
udvikling, når de begynder at lægge æg.

Kinder og Funk (1959) udrugede i tre år kyllinger i februar, juni og
september og kontrollerede den senere ægydelse. For de tre udrugnings-
.Mspunkter var den gennemsnitlige årlige ægvægt henholdsvis 56,9, 56,4
og 56,2 g pr. æg. Den årlige ægydelse, angivet på grundlag af hønedags-
regnskab, var henholdsvis 220, 210 og 210 æg pr. høne; opgjort på grund-
lag af indsatte høner var ydelsen 208, 192 og 188 æg pr. høne for hen-
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holdsvis februar-, juni- og septemberudrugede høner. Hønernes livskraft var
upåvirket af udrugningstidspunkt, men udsætning på grund af æglægningens
ophør var mere udpræget hos de juni- og septemberudrugede høner end hos
de februarudrugede. Der var dog en tendens til, at alle tre hold høner gik
ned i ægydelsen i perioden juni-december.

Smith og Noles (1963) brugte i deres forsøg kyllinger, udruget i januar,
april, juli og oktober, og opdrættede dem ved naturligt dagslys, til de var
20 uger, hvorefter de blev kontrolleret for ægydelse i de følgende 52 uger.
I æglægningstiden blev kyllingerne fra hvert udrugningstidspunkt delt i fire
grupper, som gik ved:

1) naturligt dagslys, 2) konstant 15 timers lys pr. døgn, 3) daglængden
forøget med 16 minutter pr. 2 uger, 4) daglængden forøget med IV2 minut
pr. dag.

Behandling 3 og 4 begyndte med MV2 times lys pr. dag (den længste
naturlige daglængde på forsøgsstedet) og sluttede med henholdsvis 21 og
23 timers lys daglig ved forsøgets afslutning.

Alder ved 10 pct. lægning var påvirket af udrugningstidspunktet. De
juliudrugede høner var 19 dage ældre ved æglægningens begyndelse end de
oktoberudrugede høner, medens de januar- og apriludrugede begyndte æg-
lægningen midt imellem disse yderpunkter. Ægydelsen var ikke påvirket af
de forskellige lysprogrammer i æglægningstiden, og forfatterne konklude-
rede, at konstant daglængde i hele æglægningstiden er lige så effektiv som
tiltagende daglængde. Der var en tydelig forskel på ægydelsen hos de høner,
der havde kunstigt lys i æglægningshuset, og de, der ikke havde kunstigt lys.
Hønerne uden kunstigt lys i æglægningshuset havde en meget lav ægydelse
i et par måneder, begyndende midt i august, uanset udrugningstidspunktet.
Hønerne kunne opretholde normal ægydelse ved kort, men tiltagende dag-
længde, medens ægydelsen faldt ved længere, men aftagende daglængde.
Dette medførte, at de forårsudrugede høner, som kun havde naturligt lys
i huset, i løbet af et helt æglægningsår kun lagde 7 æg færre end de høner,
der havde kunstigt lys i huset, medens de efterårsudrugede høner uden kun-
stigt lys lagde 22 æg færre end hønerne, der havde kunstigt lys i æglæg-
ningshuset. Udrugningstidspunktet havde en sikker indflydelse på ægstør-
relsen, de april- og juliudrugede høner lagde æg, der vejede 4 pct. mere end
hønerne, der var udruget i oktober.

Seterlund (1964), der i sit forsøg brugte høner, udruget i februar, juni,
august og oktober, fandt, at alder ved æglægningens begyndelse var sti-
gende, og ægydelsen faldende, jo senere på året hønerne var udruget.

De høner, der var udruget i februar og juni, lagde de største æg, og de,
der var udruget i oktober, lagde de mindste æg.



13

Litteratur vedrørende lysprogrammer.

Hutchinson og Taylor (1957) opdrættede februarudrugede kyllinger ved
dagslys, til de var 8 uger. Herefter blev halvdelen af kyllingerne opdrættet
ved konstant 23 V2 times lys pr. døgn, medens den anden halvdel blev op-
drættet ved konstant 12 timers lys, til begge hold havde været i lægning i
2 måneder. Begge hold høner gik i lægning samtidig. Daglængden blev
derefter over en periode på 8 uger reduceret til 12 timer hos hønerne, der
havde haft 23 V2 times lys pr. døgn i opdrætningstiden. Denne reduktion
medførte fældning og lav ægydelse i flere måneder, medens hønerne, der
havde en konstant daglængde på 12 timer, hele tiden havde en konstant
ægydelse. Kort efter, at daglængden var reduceret, blev halvdelen af disse
høner samt halvdelen af hønerne med konstant 12 timers daglængde udsat
for lav temperatur (kunstig vinter). Dette havde ingen indflydelse på æg-
ydelsen. Herefter blev daglængden gradvis forøget til 23V2 time pr. dag
hos hønerne, der gik ved normal temperatur, hvilket ingen indflydelse
havde på ægydelsen. Efter at hønerne havde haft 23 V2 times daglængde et
stykke tid, blev daglængden gradvis reduceret til 12 timer igen, hvilket
medførte, at hønerne begyndte at fælde og gik helt ud af æglægning.

Hønerne, der blev opdrættet ved lang dag, vejede mere end de, der
blev opdrættet ved 12 timers lys, og der var en tendens til, at de lagde
større æg.

Forfatterne konkluderede, at en vigtig årsag til vinterpauser og dermed
lav ægydelse er aftagende daglængde om efteråret og om vinteren, hvilket
også forklarer, at vinterpauser er mere udpræget i egne med stor variation
i daglængden end i egne med mindre variationer.

Morris og Fox (1958 b) opdrættede decemberudrugede kyllinger ved
naturligt dagslys eller 24 timers lys i første leveuge; derefter blev daglæng-
den for de sidste afkortet med 35 minutter pr. uge, således at den kom ned
på 14 timer, da hønekerne var 17 uger gamle. På dette tidspunkt blev begge
hold sat i æglægningsbure og behandlet ens i alle henseender. Hønekerne,
der var opdrættet ved naturligt lys, begyndte æglægningen 24 dage før dem,
der var opdrættet ved aftagende daglængde. Disse høner lagde større æg
end dem, der var opdrættet ved naturligt og tiltagende dagslys, og selv om
der var 24 dages forskel i alder ved æglægningens begyndelse, havde begge
grupper lagt lige mange æg, da hønerne var 37 uger gamle.

Lawatsch et al. (1960) opdrættede februarudrugede kyllinger under to
forskellige lysprogrammer. Alle kyllinger blev behandlet ens fra 0 til 8
uger, derefter gik kontrolgruppen ved naturligt dagslys til 20 uger, medens
forsøgsholdet blev opdrættet ved 6 timers lys pr. dag. I æglægningstiden fik
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kontrolhønerne konstant 14 timers lys pr. døgn, medens forsøgshønerne
fik daglængden forøget med 18 minutter pr. uge, således at de 72 uger
gamle fik 2IV2 times lys pr. døgn.

Høner, opdrættet ved dagslys, begyndte æglægningen 10 dage før og
vejede 20 uger gamle 5 pet. mere end hønerne, opdrættet ved 6 timers
daglængde. Disse høner lagde 4 pct. flere æg, skønt de gik senere i lægning;
og trods den højere aegydelse brugte de 0,1 kg foder mere pr. kg æg end
hønerne, opdrættet ved naturligt lys, og som havde konstant daglængde i
æglægningstiden.

Lert et al. (1960) opdrættede hønekyllinger ved naturligt dagslys til 8
uger; derefter fik halvdelen af kyllingerne 8 timers kunstigt lys pr. døgn
fra 8 til 12 uger, og fra 12 til 20 uger fik de 6 timers lys pr. døgn, medens
den anden halvdel blev opdrættet ved naturligt lys.

Hønerne, opdrættet ved aftagende daglængde, havde en afgjort bedre
ægydelse end de, der blev opdrættet ved naturligt lys. Deres topydelse var
henholdsvis 85 og 78 pct. lægning.

Morris og Fox (1960) opdrættede to grupper decemberudrugede kyllin-
ger ved naturligt dagslys, d.v.s. ved daglængde, tiltagende fra 7% til 14%
time, da hønekerne var 20 uger. To andre grupper blev opdrættet ved af-
tagende daglængde, begyndende med 24 timers lys pr. dag, reduceret med
35 min. pr. uge, så daglængden var nede på 14 timer, da kyllingerne var
17 uger gamle.

Som følge af lysbehandlingen gik kontrolhønerne (med naturlig dag-
længde) i lægning 24 dage før og lagde 15 æg færre pr. indsat høne end
hønerne, der var opdrættet ved aftagende daglængde. Ægstørrelsen var
stærkt påvirket af daglængden i opdrætningsperioden; hønerne, opdrættet
ved aftagende lys, lagde de største æg.

Bowman og Jones (1961) opdrættede kyllinger fra 0 til 18 uger ved 4
lysprogrammer, og der blev anvendt 2 lysprogrammer i æglægningshuset fra
18 til 46 uger. De høneker, som var opdrættet ved naturligt lys og ved el-
lys i naturlig daglængde, var ældst ved læggemodenhed, medens dem med
konstant 6 timers lys daglig i hele opdrætningstiden var yngst. Et hold, der
fik lys i daglængder, aftagende fra 18 til 6 timer, begyndte æglægningen en
uge senere end høner, der havde konstant 6 timers lys pr. dag.

Den bedste ægydelse opnåede hønerne, der havde konstant 6 timers lys
i opdrætningstiden, og den næstbedste ydelse havde de, der havde haft
aftagende daglængde i opdrætningstiden. Høner, der havde konstant 14
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timers lys i æglægningstiden, lagde lidt flere æg end høner, der begyndte
med 6 timers lys pr. dag øget med 20 minutter pr. uge.

Høner, der blev opdrættet ved konstant 6 timers daglængde, lagde min-
dre æg end høner, opdrættet ved de tre andre lysprogrammer.

King (1961) opdrættede forårsudrugede kyllinger i huse uden vinduer
og ved kunstigt lys i tiltagende, aftagende eller konstante daglængder fra
udrugningstidspunktet, og indtil hønekerne var 22 eller 24 uger gamle.
Hønekerne, der var opdrættet ved tiltagende daglængde, begyndte æglæg-
ningen lidt før høneker, opdrættet ved konstant daglængde, medens høne-
ker, opdrættet ved aftagende daglængde, begyndte æglægningen betragtelig
senere end de, der var opdrættet ved konstant daglængde. Høner, der be-
gyndte æglægningen sent på grund af aftagende daglængde i opdrætnings-
tiden, havde en højere æglægningsintensitet end høner, der som følge af
lystildelingen i opdrætningstiden gik tidligere i lægning.

Lowe og Heywang (1961) opdrættede i to forsøg oktoberudrugede kyl-
linger ved naturligt lys og ved konstant 16 timers lys pr. døgn fra 0-20
uger. I begge forsøg gik høner, opdrættet ved naturligt lys, tidligst i læg-
ning, og de lagde 7-8 æg mere pr. år end høner, opdrættet ved 16 timers
daglængde. Der var kun lidt forskel på ægvægt, foderforbrug, hønevægt
og hønernes levedygtighed.

Morris og Fox (1961) fandt, at høner, der ved æglægningens begyndelse
havde 10 timers daglængde, og som hver uge fik denne forlænget med
20 min. indtil 17 timer daglig, lagde lidt flere æg end de høner, der hele
tiden havde en daglængde på 17 timer. En forøgelse af daglængden ud over
17 timer daglig havde ingen indflydelse på ægydelsen.

Shutze et al. (1961) opdrættede juniudrugede kyllinger fra 0 til 20-21
uger ved 1) konstant 24 timers daglængde, 2) konstant 8 timers daglængde,
3) 24 timers lys de første 5-8 leveuger og derefter 8 timers daglængde til
20-21 uger; 4) ved 8 timers daglængde de første 5-8 leveuger og derefter
24 timers lys pr. døgn, eller ved naturligt dagslys. Forøget daglængde i den
sidste del af opdrætningstiden bevirkede, at hønerne gik tidligere i lægning
end de, der fik aftagende daglængde. Uanset lysbehandling nåede hønerne
50 pct. lægning ved omtrent samme alder. Lys hele døgnet i opdrætnings-
tiden trykkede ægantallet noget, men havde ingen indflydelse på ægvægten.
Ingen af de anvendte lysprogrammer bevirkede bedre æglægning eller æg-
størrelse, end der blev opnået af høner, der blev opdrættet ved naturligt lys.
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Berg et al. (1963) opdrættede kyllinger i lystætte huse og varierede dag-
længden ved hjælp af kunstigt lys. Lysbehandlingen var: 1) konstant 8 ti-
mer, 2) tiltagende fra 8 til 16 timer, 3) aftagende fra 16 til 8 timer eller
4) konstant 16 timers lys pr. dag. Disse behandlinger havde en meget sikker
virkning på hønekernes alder ved æglægningens begyndelse, idet 8 timers
lys daglig eller aftagende daglængde forhalede æglægningens begyndelse,
medens tiltagende daglængde eller konstant 16 timers lys daglig fremmede
læggemodenheden.

Lysbehandlingen havde ingen sikker indflydelse på ægydelsen, men der
var en tendens til højere ægydelse hos høner, opdrættet ved aftagende dag-
længde. Høner, opdrættet ved konstant 16 timers lys og ved aftagende
daglængde, lagde de største æg, især i den første del af æglægningsperioden.

Shutze et al. (1963) opdrættede majudrugede kyllinger ved 6 forskel-
lige lysprogrammer, inklusiv naturligt dagslys, fra 0 til 20 uger; i æglæg-
ningsperioden blev anvendt 3 forskellige lysprogrammer. Hønekerne, op-
drættet ved tiltagende daglængder, vejede mest ved 20 uger og begyndte æg-
lægningen tidligere end hønekerne i de andre hold. Tidlig læggemodenhed
var uheldig for den følgende æglægning. Betingelsen for at opnå optimalt
udbytte af et lysprogram er, at hønekerne har mindre end 12 timers lys
pr. døgn fra ca. 16 uger og indtil æglægningens begyndelse.

Cow en et al. (1964) fandt, at ægstørrelsen tiltog kurvelineært gennem
det første læggeår hos høner af forskellige linier og med forskellig gennem-
snitsvægt. Hønerne var udruget i marts og april. Der blev fundet signifikant
forskel på ægvægten hos linier fra de to udrugningstidspunkter, men der
blev ikke fundet vekselvirkning mellem udrugningstidspunkt og hønelinie.

Lowe og Heywang (1964) brugte kyllinger udruget sidst i oktober. Kyl-
lingerne blev opdrættet enten ved naturligt dagslys eller ved 8 eller 16 ti-
mers daglængde de første 14 uger; derefter blev daglængden ændret i de
følgende 6 uger, således at 8-timer-kyllingerne fik 16 timers og 16-timer-
kyllingerne 8 timers lys. I æglægningstiden havde alle høner 14 timers lys
pr. dag.

I forhold til kyllingerne, der blev opdrættet ved naturligt dagslys, gik
kyllingerne, der fik tiltagende daglængde, 7 dage før i æglægning, medens
kyllingerne, der fik aftagende daglængder, begyndte æglægningen 12 dage
senere.

Ægstørrelsen var stærkt påvirket af opdrætningslyset, idet hønerne, der
gik tidligst i lægning, lagde de mindste æg i hele æglægningsperioden.
Hverken ægydelse eller hønernes livskraft var påvirket af daglængden i
opdrætningsperioden.
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Morris et al. (1964) fandt, at en pludselig forøgelse af daglængden med
8 timer pr. dag hos 35 uger gamle høner havde ingen eller kun en lille
positiv virkning på ægydelsen, medens en afkortning af daglængden med-
førte mindre ægydelse, hovedsagelig fordi en del høner gik ud af æglægning.

Noles og Smith (1964) udførte to forsøg med høner, som var udruget
midt i december. Nogle blev opdrættet ved naturligt dagslys de første 8-9
uger, hvorefter de havde 6 timers lys, indtil de var 21 uger gamle; andre
blev opdrættet ved naturligt dagslys i hele opdrætningstiden, og nogle blev
opdrættet ved 23 timers lys pr. dag den første uge og derefter ved aftagende
daglængde, således at daglængden ved 21 uger var henholdsvis 6, 10 eller
14 timer pr. dag. I æglægningsperioden havde hønerne enten konstant dag-
længde på 15 timer pr. dag (ca. 1 time længere end den længste naturlige
daglængde), eller de fik daglængder jævnt tiltagende fra 14 til 23 timer
pr. dag. Hønerne, opdrættet ved naturlig daglængde, begyndte at lægge æg
6 dage før dem, der blev opdrættet ved 6 timers lys pr. dag, medens der
ingen forskel var på alderen ved første æg, uanset om hønerne var opdrættet
ved aftagende daglængde eller ved konstant 6 timers daglængde.

De forskellige lysbehandlinger i opdrætningstiden havde ingen indfly-
delse på ægydelse, ægstørrelse eller hønernes livskraft; derimod brugte
høner, der fik tiltagende daglængde i æglægningstiden, mere foder end
høner, der gik ved konstant og kortere daglængde.

Lillie og Denton (1965) opdrættede martsudrugede kyllinger under en
række forskellige lysprogrammer. Der var ingen fordel ved nogen af de
anvendte lysprogrammer, sammenlignet med opdrætning ved naturligt dags-
lys eller konstant 14 timers lys både i opdrætnings- og æglægningsperioden.

Proudfoot og Gowe (1967) undersøgte, hvilken indflydelse daglængden
i opdrætningstiden og i æglægningstiden havde på hønernes ydelse. I alt
blev udført 4 forsøg med 8000 høner, som fra daggamle til 20 uger var
opdrættet ved aftagende daglængde eller konstant 6 timers lys pr. døgn.
I hvert forsøg blev et kontrolhold opdrættet ved konstant 14 timers lys pr.
døgn. I æglægningstiden havde kontrolholdet også konstant 14 timers dag-
længde, medens forsøgsholdene fik jævnt tiltagende daglængde, således at
alle høner havde mindst 14 timers lys pr. døgn ved en alder af 50 uger.
Alle reguleringer af daglængder skete ved hjælp af kunstigt lys, idet for-
søgene blev udført i huse uden vinduer.

Kontrolhønerne, der havde haft konstant 14 timers lys fra udrugningen
til forsøgets afslutning, havde en lige så god ægydelse som høner, der var
opdrættet ved aftagende daglængde, og som havde fået tiltagende dag-
længde i æglægningstiden.
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Aftagende lys i opdrætningstiden bevirkede, at hønerne lagde større æg
end kontrolhønerne, såfremt daglængden ikke kom under 9 timer pr. dag.
I de tilfælde, hvor daglængden i opdrætningstiden havde været under 9
timer, havde aftagende daglængde i opdrætningstiden en negativ indflydelse
på æggenes størrelse. Alder ved æglægningens begyndelse var tydeligt på-
virket af lysbehandlingen i opdrætningstiden. Høner, opdrættet ved af-
tagende lys eller konstant 6 timers lys pr. dag, begyndte æglægningen se-
nere end kontrolhønerne.

Bornstein og Lev (1969 a) opdrættede kyllinger, udruget ca. 1. januar,
fra 0-22 uger under 1) naturlige lysforhold, 2) tiltagende daglængde fra 10
til 14 timer, og 3) ved kunstig, gradvis aftagende daglængde fra 22 til 14
timer daglig. Sammenlignet med den naturlige daglængde bevirkede den
aftagende daglængde større foderforbrug, højere hønekevægt, 50 pct. æg-
lægning blev opnået 3-4 uger senere, og at den gennemsnitlige ægvægt blev
forøget med 2-3 g. Lysbehandlingen i opdrætningstiden havde ingen sikker
virkning på den årlige ægydelse (skønt forskel i læggeperioden), foderfor-
brug eller hønernes levedygtighed.

Bornstein og Lev (1969 b) antager, at den forøgede ægstørrelse som
følge af aftagende daglængder i opdrætningstiden skyldes større hønevægt
ved æglægningens begyndelse.

Kapitel II.

Egne forsøg.

Forsøg med høner, udruget på forskellige årstider.

Forsøgsplan og metodik.

Til den første del af undersøgelsen blev der udruget kyllinger efter føl-
gende plan:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

februar
juni
september
februar
juni
september
februar
juni
september

1961
1961
1961
1962
1962
1962
1963
1963
1963
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Uanset udrugningstidspunkt blev kyllingerne opdrættet ved naturligt lys.
Dette medførte, at daglængden varierede stærkt hos kyllingerne fra den ene
udrugning til den anden. Figur 1 angiver den naturlige daglængde fra sol-
opgang til solnedgang året rundt.
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Opdrætningsperioden er angivet med en vandret streg for hvert af de
tre udrugningstidspunkter. Det ses, at hønerne, udruget i februar, blev op-
drættet ved tiltagende daglængde, medens de juniudrugede høner blev op-
drættet ved aftagende daglængde. De septemberudrugede høner blev op-
drættet ved daglængder, der var aftagende de første 14 uger, og derefter
ved tiltagende daglængder de sidste 6 uger.

I æglægningsperioden blev alle høner behandlet og fodret ens. Ung-
hønerne var 140 dage (20 uger), da de blev overført til æglægningshuset.
I æglægningsperioden blev hønerne enkeltdyrkontrolleret, og alle æg blev
vejet enkeltvis. Døde høner blev opnoteret på dødsdagen, og foderregnska-
bet blev gjort op for hver måned.

Gennemsnitlig havde hønerne i æglægningshuset lige mange timers lys
i hele æglægningsperioden, men fordeling af lystimerne var forskellig fra
det ene udrugningstidspunkt til det andet, som det fremgår af fig. 2, hvor
daglængden hos høner, udruget henholdsvis i februar, juni og september,
er angivet ved en kurve, medens den tid, hønerne var i forsøget, er angivet
ved en vandret streg.
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Hvert år anvendtes kyllinger af forskellig afstamning for at udjævne
eventuel indflydelse af hønernes afstamning på gennemsnitsresultatet som
følge af vekselvirkning mellem afstamning og udrugningstidspunkt. De an-
vendte høner var Hvide Italienere, og første år var kyllingerne efter Trolles-
minde-liniens haner og høner. De to følgende år blev anvendt haner fra to
andre linier af Hvide Italienere, som blev sat sammen med høner af Trolles-
minde-linien.

Fodringen.
Der blev i forsøget anvendt tre foderblandinger: en startfoderblanding,

der blev anvendt til kyllinger fra 0-8 uger, en voksefoderblanding, der blev
brugt fra 8-20 ugers alder, og en fuldfoderblanding, der blev givet til hø-
nerne fra indsættelsen i æglægningshuset, og indtil de blev taget ud af for-
søget, 500 dage gamle. Dyrene havde fri adgang til foderet og desuden
fri adgang til østersskaller i æglægningstiden. De tre foderblandinger havde
den i tabel 1 anførte sammensætning.
Blandingen har omtrent samme energiindhold, hvorimod proteinindholdet
er forskelligt.
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Tabel 1. Foderblandingernes sammensætning.
Start- Vokse- Fuld-
foder foder foder

Anvendt fra uger: 0-8 8-20 20-72
Majs , pct. 31,50 38,00 39,75
Byg » 25,00 25,00 32,75
Havre » 10,00 10,00 0,00
Hvedeklid » 7,50 7,50 9,00
Sojaskrå » 12,00 8,00 7,25
Fiskemel » 5,00 4,00 2,00
Kød-benmel » 2,00 2,00 1,00
Lucernemel » 5,00 2,50 4,75
Vitaminblanding*) » 0,50 0,50 0,50
Kridt » 0,50 1,50 1,50
Dikalciumfosfat » 0,50 0,50 1,00
Salt » 0,47 0,47 0,45
Mangansulfat » 0,03 0,03 0,05

l a i t pct. 100,00 100,00 100,00

Oms. kcal. pr. kg foder 2750 2750 2760
pct. p-s ford, renprotein . 15,6 13,6 12,2
g protein pr. 3000 kcal 170 148 132
pct. Ca 1,09 1,29 1,23

» P 0,71 0,68 0,65
» uorganisk P 0,35 0,32 0,29

*) pr. kg foder blev tilsat 6000 enh. A-vitamin, 2500 enh. D.s-vitamin og 2,5 mg
riboflavin.

Opdrætningsperiodens resultater.

Umiddelbart efter at kyllingerne var udruget, blev de sat under elektrisk
opvarmede kyllingemødre, som uanset udrugningstidspunktet var den ene-
ste varmekilde. I opdrætningstiden blev der holdt kontrol med kyllingernes
tilvækst, foderforbrug og levedygtighed. I tabel 2 er resultaterne fra de tre
år slået sammen og gjort op efter udrugningstidspunktet.

Tabel 2.
Udrugningstidspunktets indflydelse på kyllingernes vækst og foderforbrug.

Udrugningstidspunkt : Februar Juni September

Antal kyllinger, daggamle 1123 952 586
pct. døde 0- 8 uger 8 11 9

» » 0-20 » 12 14 14
Vægt, kg 8 uger 0,57 0,50 0,50

» » 20 » 1,52 1,46 1,58
Foderforbrug:

kg foder pr. kylling 0- 8 uger 1,97 1,76 1,74
» » » » 8-20 » 7,20 6,80 7,00
» » » » 0-20 » 9,17 8,56 8,74
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De septemberudrugede kyllinger havde den største 20 ugers vægt, me-
dens de juniudrugede havde den ringeste tilvækst; de februarudrugedes til-
vækst ligger midt imellem disse to hold.

De februarudrugede kyllinger har haft det største foderforbrug, og de
juni- og septemberudrugede har haft det mindste. Dette skyldes sikkert, at
det totale antal lystimer i opdrætningsperioden har været aftagende, jo
senere kyllingerne er udruget, hvilket kan øve indflydelse på foderspildet,
Petersen (1968). Da hustemperaturen har været forskellig fra det ene ud-
rugningstidspunkt til det andet, må denne faktor også have øvet indfly-
delse på foderforbruget. Med hensyn til kyllingernes levedygtighed er der
ikke stor forskel på holdene.

Æglægningsperioden.

Fra hver rugning blev der indsat 8 parallelhold à 20 høner; i de tre
forsøgsår er der således kontrolleret 24 hold à 20 høner fra hvert udrug-
ningstidspunkt, og hønerne var under kontrol i 360 dage.

Ægydelsen
Ægydelsen er gjort op på to måder, dels som hønedagsydelse, hvorved

forstås ægydelsen på grundlag af det antal dage, hønerne har været i holdet,
enten gennem den fulde læggeperiode eller indtil de er døde eller frasorte-
ret, som det sker i et veldrevet hønseri. Denne frasortering er dog kun
foretaget ved opgørelsen af forsøgsresultaterne, idet alle hønerne var i hol-
dene til forsøgets afslutning. Ægydelsen er tillige opgivet på grundlag af æg
pr. indsat høne, d.v.s. holdets totale ægydelse divideret med antal høner,
indsat til æglægning. I tabel 3 er anført ægydelse på grundlag af hønedags-
regnskabet.

Tabel 3. Æg pr. høne.

Udrugningstidspunkt :

Ar 1961
» 1962
» 1963

Gns

Februar

214
204
226

215

Juni

211
208
231

217

September

194
204
234

211

Cns.

206
206
230

214

Opgjort på grundlag af antal hønedage er ægydelsen ikke påvirket ret
meget af de forskellige udrugningstidspunkter. De i juni udrugede høner
har lagt et par æg mere og de i september udrugede nogle få æg færre end
de i februar udrugede høner, der betragtes som kontrol.
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I tabel 4 er ægydelsen anført, beregnet på grundlag af indsatte høner.
Tabel 4. Æg pr. indsat høne.

Udrugningstidspunkt : Februar „ Juni September Gns.

Ar 1961 180 185 154 173
» 1962 185 181 179 182
» 1963 213 211 217 214
Gns 193 192 183 189

I gennemsnit af alle hold er ægydelsen, opgjort på grundlag af indsatte
høner, 25 æg lavere pr. høne, end når den opgøres på grundlag af høne-
dagsregnskabet; medens der ikke var større forskel på ægydelsen hos høner,
udruget på de tre tidspunkter, når den angives på grundlag af hønedags-
regnskab, viser opgørelse pr. indsat høne, at de septemberud rugede høner
lagde 9-10 æg færre end hønerne, udruget i februar eller juni. De anvendte
høner var som nævnt af tre forskellige afstamninger, således at der blev
anvendt høner af ny afstamning hvert år. Dette forhold synes at have in-
flueret på resultatet, idet de septemberudrugede høner i 1961 havde en me-
get ringere ægydelse end hønerne i de to andre grupper. I 1962 havde de
septemberudrugede høner en ægydelse omtrent på højde med den, der blev
opnået i de to andre hønegrupper. Derimod har de septemberudrugede
høner i 1963 haft en ægydelse, der var fuldt på højde eller endog bedre end
den, der blev opnået hos henholdsvis de februar- og juniudrugende høner,
men som gennemsnit af alle tre år har de septemberudrugede høner haft
den dårligste ægydelse. Denne forskel kan skyldes fire forhold:

1) at udrugningstidspunktet øver indflydelse på hønernes levedygtighed

2) at udrugningstidspunktet øver indflydelse på hønernes alder ved
æglægningens begyndelse

3) at læggeintensiteten er forskellig i de tre grupper

4) at udrugningstidspunktet øver indflydelse på antal pauser i æglæg-
ningsperioden på grund af fældning.

Hønernes levedygtighed
Dødeligheden i relation til de enkelte behandlinger er anført i tabel 5.

Angivet på denne måde er dødeligheden beregnet på grupper à 160 høner,
hvilket er så store grupper, at der kan påregnes et troværdigt udtryk for be-
handlingens indflydelse på hønernes levedygtighed.
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Tabel 5. Dødelighed, pet.

Udrugningsudspunkt :

År 1961
» 1962
» 1963

Gns

Februar

16
15
6

12

Juni

10
13
12

12

September

15
14
6

12

Gns.

14
14
8

12

I gennemsnit af alle tre år har der ingen forskel været på dødeligheden
i de tre hønegrupper. Det er således ikke denne faktor, der er årsag til de
septemberudrugede høners lavere ægydelse. En medvirkende årsag til den
større ægydelse i det sidste forsøgsår er, at dødeligheden her kun er ca.
halv så stor som i de to foregående år.

Alder ved æglægningens begyndelse
I. tabel 6 er foretaget en opgørelse over hønekernes alder ved æglægnin-

gens begyndelse. Da alle høner er kontrolleret, fra de var 140 til 500 dage
gamle, bliver æglægningsperioderne ulige lange, såfremt hønerne ikke be-
gynder æglægningen ved samme alder. Hver enkelt hønes alder er blevet
noteret, når de lagde det første æg i kontrolreden. Da det kan være vanske-
ligt at få alle høner til at gå på reden fra æglægningens begyndelse, startede
alle hold med 25 høner, der blev mærket med en fodring den dag, de havde
lagt det første æg i kontrolreden. Når 20 af de 25 høner var forsynet med
fodring, blev de resterende 5 sat ud.

Tabel 6. Alder, dage ved første æg.

Udi ugningstidspunkt :

År 1961
» 1962
» 1963

Gns

Februar

160
168
156

161

Juni

176
184
171

177

September

154
162
161

159

Gns.

163
171
163

166

Alle høners gennemsnitlige alder ved første æg i de tre år var 166 dage
og forøvrigt ret konstant fra år til år. De juniudrugede høner var ældst ved
æglægningens begyndelse og de septemberudrugede yngst. Kun det sidste
år har februar-hønerne været yngre end de septemberudrugede ved æglæg-
ningens begyndelse.

De septemberudrugede høners lavere ægydelse skyldes således ikke,
at de er gået senere i lægning end hønerne fra de to andre udrugningstidsr
punkter. Derimod var de juniudrugede høner 2-3 uger ældre ved æglæg-
ningens begyndelse end de to andre grupper og har således haft en bedre
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læggeintensitet i deres egentlige æglægningsperiode end de øvrige høner,
nemlig 67 pct. lægning mod 63 og 62 pct. hos henholdsvis februar- og
septemberudrugede høner.

Pauser i æglægningen
I tabel 7 er anført i pct. af det totale antal hønemåneder, hvor meget af

læggeperioden de overlevende høner har mistet på grund af, at de har været
helt ude af lægning i perioder på en måned eller mere. Endvidere hvor
mange pct. af det totale antal læggemåneder der er mistet i fældeperioden,
månederne september, oktober, november og december.

Tabel 7. Hønemåneder uden æglægning.
Udrugningstidspunkt : Februar Juni September Gns.

Ar 1961 Pauser i alt . . . p c t . 5,6 9,7 9,1 8,1
» 1962 » » » » 4,8 6,0 9,0 6,6
» 1963 » » » » 4,5 6,4 7,4 6,1

Gns. Pauser i alt pct. 5,0 7,4 8,5 6,9

År 1961 Pauser i fældeper pct. 2,8 7,2 6,2 5,4
» 1962 » » » » 1,5 3,6 4,5 3,2
» 1963 » » » » 2,0 4,4 4,5 3,6

Gns. Pauser i fældeper pct. 2,1 5,1 5,1 4,1

De februarudrugede høner har i hele æglægningsperioden haft de fær-
reste pauser af varighed på en måned eller mere. Forskellen på det totale
antal tabte læggedage mellem de februarudrugede høner og de juni- og sep-
temberudrugede høner skyldes overvejende, at disse har haft flest pauser i
september, oktober, november og december det følgende år efter udrug-
ningen. Pauser i denne periode skyldtes for det meste fældning. Den an-
førte forskel i pauser kan forklare en del af forskellen på ægydelse hos de
februar- og septemberudrugede høner, og det samme må gøre sig gældende
for de juniudrugede høner. Når disse høner trods flere pauser og senere på-
begyndelse af æglægningen lægger lige så mange æg som de februarudru-
gede høner, må det skyldes, at de har haft en bedre læggeintensitet.

Æggenes størrelse
I tabel 8 er anført udrugningstidens indflydelse på ægvægten. Samtlige

æg er vejet enkeltvis, og det er den gennemsnitlige vægt fra hele lægge-
perioden, der er anført.
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Tabel 8. Gennemsnitlig ægvægt, g.

Udrugmngstidspunkt :

År 1961
» 1962
» 1963

Gns

kg æg pr. høne . .

Februar

56,7
57,2
54,6

56,2

12,1

Juni

57,5
55,9
55,0

56,1

12,2

September

54,1
53,7
53,9

53,9

11,4

Gns.

56,1
55,6
54,5

55,4

11,9

De februar- og juniudrugede høner har lagt æg af nogenlunde samme
størrelse, medens æg fra de septemberudrugede er mindre hvert år. Af fig. 3

Februar-rugning

Juni-rugning o——

September-rugning ø _ .

o

320 380 440 500
Alder, dage

fremgår, at forskellen ikke skyldes, at de septemberudrugede høner har lagt
særlig små æg i begyndelsen af æglægningsperioden, men at æggenes vægt
steg langsommere igennem æglægningsperioden hos disse høner end hos
hønerne fra de to andre udrugningstidspunkter. De februar- og juniudru-
gede høner har haft samme ægydelse, angivet i kg æg, medens de september-
udrugede høners har været 0,7-0,8 kg æg lavere.

Foderforbrug pr. kg æg
Foderforbruget pr. kg æg er anført i tabel 9. Disse tal er fremkommet

ved at dividere holdenes totale foderfofbrug med deres totale ægydelse,
angivet i kg.
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Tabel 9. kg foder pr. kg æg.
Udrugningstidspunkt : Februar Juni September Gns.

Ar 1961 4,06 3,61 4,02 3,90
» 1962 3,72 3,71 3,88 3,77
» 1963 3,53 3,57 3,45 3,52

Gns 3,77 3,63 3,78 3,73

kg foder pr. høne (gns. alle år) . . . . 40,9 39,1 37,3 39,1

Betragter man det gennemsnitlige foderforbrug pr. kg æg for de enkelte
år, er det tydeligt, at foderforbruget har nøje sammenhæng med ægydelse.
De juniudrugede høner har brugt mindst foder, skønt deres ægydelse ligger
på linie med de februarudrugedes. Disse høner har trods en større ægydelse
både i antal og vægt brugt lige så meget foder pr. kg æg som de september-
udrugede. Deres totale foderforbrug er 3,6 kg større end de septemberud-
rugede høners.

Hønernes vægt
Ved indsættelse i æglægningshuset blev hønekerne vejet enkeltvis, og

holdenes gennemsnitsvægt er vist i tabel 10. Hønerne skulle også have
været vejet 500 dage gamle, da forsøget blev afbrudt, men desværre blev
hønerne fra en enkelt rugning ikke vejet på dette tidspunkt, hvorfor det er
formålsløst at angive hønevægten ved forsøgets afslutning.

Tabel 10. Hønevægt, kg.

Udrugningstidspunkt :

Ar 1961
» 1962
» 1963

Gns .

Februar

1,49
1,48
1,64

1,54

Juni

1,58
1,45
1,54

1,52

September

1,72
1,54
1,59

1,61

Gns.

1,59
1,49
1,59

1,56

De februar- og juniudrugede høner havde samme vægt 140 dage gamle,
medens de septemberudrugede vejede en del mere. Det er bemærkelsesvær-
digt, at de septemberudrugede vejer mest i betragtning af, at de lagde de
mindste æg. Forskellen på hønevægt i denne tabel og tabel 2 skyldes, at
ikke alle de opdrættede høner blev indsat i forsøg.

Statistiske analyser
I tabel 11 er vist, hvilke egenskaber der med 95 pct. (*), 99 pct. (*•)

og 99,9 pct. (***)• sandsynlighed er påvirket af den gennemførte behand-
ling.
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Tabel 11. Variansanalyser, middelkvadrater for variationsårsag.

Friheds- Antal æg. Antal æg, Ægvægt, Alder v/ kg foder
Variationsårsag : grader hønedage inds. høne g 1. æg pr. kg æg

Udrugningstidspunkt: . . 2 228 493 51,0*** 273,4*** 0,13
År . 2 4698*** 10493*** 13,5** 66,7*** 0,79**
U X A . 4 454* 672 7,8** 14,0** 0,19
Gentagelse 7 312 344 2,4 1,6 0,13

Uforklaret variation . . 5 6 95 218 1,3 8,2 0,12

Af analyserne fremgår, at kun æggenes størrelse og alder ved første æg
er påvirket signifikant af de forskellige udrugningstidspunkter. Mellem år
har der været signifikant udslag for alle de målte karakteregenskaber, hvil-
ket formentlig skyldes, at der blev anvendt .høner af forskellig afstamning
hvert år.

Diskussion.

I denne undersøgelse har hønerne uanset udrugningstidspunktet været
under æglægningskontrol fra 140 til 500 dage eller ialt i 360 dage.

Da de septemberudrugede høner, som det vil fremgå af tabel 6, har
påbegyndt deres æglægning et par dage før de februarudrugede og 18 dage
før de juniudrugede, har de haft mulighed for at lægge det største antal æg.
Det har de ikke gjort; de har lagt 10 æg færre end hønerne i de to andre
grupper. At efterårsudrugede høner lægger færre æg end forårsudrugede er
i overensstemmelse med de af Jeffrey og Platt (1941), Blow (1955), Høie
og Sandvik (1956), Smith og Noles (1963) og Seterlund (1964) rapporterede
resultater. Da hønernes levedygtighed, som det vil fremgå af tabel 5, har
været ens i alle tre hønegrupper, kan forskellen på ægydelse ikke søges i
denne faktor. Fældningens omfang i de enkelte grupper kan have øvet ind-
flydelse på ægydelsen. Hønernes naturlige fældeperiode forekommer i må-
nederne september-november; selv om alle høner var i kontrol i et år, vil
det medføre, at de tre hønegrupper ikke rammes lige hårdt af fældning, idet
de forårsudrugede høner i nævnte periode ville være i begyndende lægning,
hvor ægydelsen vil være relativ lav. De juniudrugede høner vil ikke blive
ramt af fældningen i første del af læggeperioden, men temmelig kraftigt i
den senere del, der dog kun omfatter 2 af de 3 måneder, idet de er sat ud af
forsøget ca. 1. november, medens de septemberudrugede høner vil blive
ramt i en periode, hvor de skulle være på deres topydelse.

I tabel 7 er foretaget en opgørelse over, hvor mange pct. af hønemåne-
derne der er mistet på grund af pauser på en måned eller mere, og hvor
mange af disse måneder der er gået tabt i den egentlige fældeperiode. Uden



29

for den egentlige fældeperiode har hønerne været ude af lægning i omtrent
lige lang tid i alle grupper, dog længst hos de septemberudrugede høner. Den
tid, der er mistet i den egentlige fældeperiode, andrager godt 2 pct. af den
totale æglægningsperiode hos de februarudrugede høner, og godt 5 pct.
hos de juni- og septemberudrugede høner. Denne forskel i tabt læggetid
kan forklare forskellen på ægydelse hos de februar- og septemberudrugede
høner. Denne forklaring er dog ikke gyldig, når juni- og septemberudrugede
høner sammenlignes, idet høner i begge grupper har fældet i lige lang tid,
og de juniudrugede høner tillige er begyndt æglægningen 18 dage senere,
og trods dette (tabel 4) har de lagt 9 æg mere end de septemberudrugede hø-
ner. For at undersøge, om alder ved 1. æg og mistet læggetid på grund af
pauser havde indflydelse på ægydelsen, blev en flersidet regression beregnet.
Den viste, at alder ved 1. æg kun dækker 2 pct. af den totale variation mel-
lem holdenes ægydelse, medens pauserne var årsag til 22 pct. af variationen.
Faktoren pause var dog ikke signifikant.

Regressionsanalysen viser, at for hver gang hønerne mistede 3,6 dage =
1 pct. af deres læggetid faldt ægydelsen med 2,6 æg, hvilket er en meget
rimelig størrelse. Mere mærkeligt er det, at tidlig påbegyndelse af æglægnin-
gen også havde en uheldig virkning på den totale ægydelse. For hver dag
hønernes alder ved æglægningens begyndelse - inden for de anførte inter-
valler - steg med 1 dag, steg ægydelsen med 0,2 æg.

De tre hønegruppers ægydelse, korrigeret til gennemsnitlige antal pau-
ser, er:

Februarudrugede høner, æg pr. indsat høne 188
Juniudrugede - - - - - 193
Septemberudrugede - - - - - 1 8 8

Når virkningen af det forskellige antal fældepauser fjernes, har de fe-
bruar- og septemberudrugede høner, som begyndte æglægningen ved om-
trent samme alder, lagt lige mange æg, mederis de juniudrugede høner har
lagt nogle få æg mere, skønt de begyndte æglægningen små 3 uger senere.

Da det ikke synes sandsynligt, at sen læggemodenhed skulle føre til
større ægydelse indtil en given alder, er der foretaget en undersøgelse for
at belyse dette forhold nærmere. Undersøgelsen blev foretaget ved, at hø-
nerne i hvert enkelt hold inden for hver rugning blev delt i 5 lige store
grupper efter deres alder ved 1. æg. Resultatet af denne opgørelse er vist i
tabel 12, der angiver ægydelse fra æglægningens begyndelse, og indtil hø-
nerne var 500 dage samt æggenes vægt.

Beregnet for alle hold og rugninger steg ægydelsen som nævnt mèd 0,2
æg for hver dag, hønerne gik senere i lægning. Opgørelsen i tabel 12 viser,
at jo senere hønerne går i lægning, jo færre æg lægger de inden for de tre
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Tabel 12. Antal æg pr. høne og ægvægt i relation til alder ved 1. æg.
Høner udruget : Februar Juni September

Æglægningens Alder, Antal Æg- Alder, Antal Æg- Alder, Antal Æg-
påbegyndelse : dage æg vægt dage æg vægt dage æg vægt

Meget tidligt 148 216 55,8 166 217 56,0 150 213 54,6
Tidligt 155 214 56,0 171 203 55,8 154 199 54,4
Middel 161 204 55,7 176 199 55,9 158 201 54,1
Sent 168 208 57,1 182 182 56,8 162 187 55,5
Meget sent 177 186 57,4 190 185 56,8 168 194 54,8

b = -1,03 0,07 -1,66 0,05 -0,65 0,06
1-2 0,61 0,32 0,62 0,15 0,06 0,07

forskellige udrugningstidspunkter, hvilket er at forvente, idet læggeperioden
bliver kortere, jo senere hønerne går i lægning. Af regressionskoefficienten
(b) ses, at hos de februar- og juniudrugede høner er faldet i ægydelsen 1,03
henholdsvis 1,66 æg for hver dag, hønerne bliver ældre ved æglægningens
begyndelse. Da faldet i ægydelsen er større end den gennemsnitlige æg-
ydelse, som var 0,63 og 0,67 æg pr. høne pr. dag, vil det sige, at høner, der
går sent i lægning, har en lavere æglægningsintensitet end høner, der sgår
tidligt i lægning. Dette gælder dog kun, når hønerne betragtes inden for de
enkelte udrugningstidspunkter, for sammenlignes de februar- og juniudru-
gede høner, har de juniudrugede høner, som gennemsnitlig begyndte æg-
lægningen knap 3 uger senere end de februarudrugede, haft den bedste
læggeintensitet, som anført side 25, 67 pct. lægning mod 63 pct. Udrug-
ningstidspunktet synes således i nogen grad at have påvirket hønernes æg-
lægningsevne, hvilket er forklaringen på, at hønerne som flok betragtet,
men ikke individuelt lægger flere æg, jo senere de går i lægning.

Dette resultat er i overensstemmelse med resultater, fundet af Morris
og Fox (1958). Disse fandt, at vel lagde de høner flest æg, der på grund af
lysforholdene i opdrætningsperioden gik sent i lægning, men på den anden
side var det inden for de enkelte grupper de høner, som gik først i lægning,
der havde den største ægydelse.

Resultaterne tyder på, at bedste ægydelse opnås, når høner har anlæg
for at gå tidligt i lægning, medens lysforholdene i opdrætningstiden bør
være således, at hønerne går senere i lægning, end deres naturlige anlæg
betinger.

Af opgørelsen i tabel 12 ses også, at der kun er meget ringe sammen-
hæng mellem alder ved 1. æg og æggenes størrelse. Når septemberudrugede
høner lægger små æg, er årsagen altså ikke, at de bliver tidligt læggemodne.
Lyset i opdrætningsperioden må have en anden indflydelse på ægstørrelsen
end den, at hønerne går tidligt i lægning og derfor ikke er så udviklede,
som hævdet af Bornstein og Lev (19696). Dette kan også ses ved at sam-
menligne de enkelte hønsegrupper hos de februar- og septemberudrugede.
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De enkelte grupper begynder æglægningen praktisk taget ved samme alder,
men ægvægten er forskellig. Det må derfor antages, at lysforholdene i op-
drætningstiden har en virkning på ægstørrelsen, der er uafhængig af den
virkning, lysforholdene i opdrætningstiden øver på hønernes alder ved
læggemodenhed.

Den foretagne korrektion for pauser i æglægningen viser, at der ikke
er forskel på februar- og septemberudrugede høners ægydelse; dette tyder
på, at den fundne forskel alene skyldes forskel i forekomst af fældning i
de to grupper og ikke, at efterårsudrugede høner har en lavere læggeinten-
sitet end forårsudrugede høner. Spørgsmålet vil da være, om det er muligt
at undgå efterårsfældning. Hutchinson og Taylor (1957) fremtvang fæld-
ning to gange hos de samme høner i løbet af et læggeår ved gradvis
at reducere daglængden i hønsehuset fra 23 Vi time pr. døgn til 12 timer i
løbet af 8 uger.

Hønerne i nærværende forsøg havde i hønsehuset den daglængde, som
de naturlige lysforhold betingede om sommeren, medens de om vinteren
havde 13 timers lys pr. døgn, d.v.s. at de fra 23. juni indtil midten af sep-
tember havde en gradvis reduktion i daglængden på 4Vi time. Denne af-
kortning af daglængden har sikkert været tilstrækkelig til at forårsage fæld-
ning. Karakteristisk for alle hold uanset udrugningstidspunkt var, at æg-
ydelsen begyndte at falde mindt i august eller 50 dage efter årets længste
dag.

Der er mulighed for, at daglængden i opdrætningstiden kan øve ind-
flydelse på den senere æglægning. Hønerne blev uanset udrugningstids-
punktet opdrættet ved naturligt lys og har derfor haft et særdeles forskel-
ligt antal lystimer, hvilket vil fremgå af følgende opstilling.

Udrugningsdato Gens.dato Antal lystimer
ved 1. æg fra 0-140 dage

15. februar 1. august 2210
15. juni 14. december 2070
10. september 6. februar 1340

De februarudrugede høner har i den første og længste del af opdræt-
ningstiden haft tiltagende daglængde fra knap 10 til 17V2 times lys pr. dag
og har den sidste tid inden æglægningen haft aftagende daglængde.

De juniudrugede har i alle 140 opdrætningsdage haft aftagende dag-
længde fra 17V2 time til 9 timer pr. dag, hvorefter de blev overført til æg-
lægningshuset, hvor de fik 13 timers lys pr. døgn.

De septemberudrugede havde i de første tre måneder aftagende lys
fra 13 timer til 7 timer, hvorefter dagen tiltog igen, således at den var på
8 Vi time, da hønerne blev overflyttet til æglægningshuset, hvor de fik
13 timers lys pr. dag.
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Der foreligger resultater fra en lang række undersøgelser * hvor høner
er opdrættet i huse uden vinduer, og hvor daglængden i opdrætningstiden
er varieret ved hjælp af kunstigt lys med henblik på at undersøge, om lys-
forhold i opdrætningstiden øver indflydelse på den senere æglægning.

Shutze et al. (1961), Lowe og Heywang (1964), Noles og Smith (1964),
Lillie og Denton (1965), Proudfoot og Gowe (1967) og Bornstein og Lev
(1969 a) fandt alle, at daglængden i opdrætningstiden ikke øvede nogen ind-
flydelse på den senere æglægning.

Derimod fandt Lert et al. (1960), Morris og Fox (1960), Berg et al.
(1961), King (1961) og Shutze et al. (1963), at høner, opdrættet ved afta-
gende daglængde, lagde lidt flere æg end høner, opdrættet under andre lys-
forhold. Dette stemmer overens med, at de juniudrugede høner i dette
forsøg trods færre læggedage lagde nogle få æg flere end hønerne fra de to
andre udrugningstidspunkter, men forskellen er dog ikke statistisk sikker.
Bowman og Jones (1961) fandt den bedste ægydelse hos høner, opdrættet
ved konstant 6 timers lys pr. dag, men disse høner lagde også de mindste
æg. Lawatsch et al. (1960) opdrættede februarudrugedé kyllinger ved natur-
ligt lys og ved 6 timers lys og fandt, at hønerne, opdrættet ved naturligt lys,
havde den bedste ægydelse. Shutze et al. (1961), der anvendte juniudrugede
høner, og Lillie og Denton (1965), der anvendte martsudrugede høner,
fandt, at høner, opdrættet ved naturligt lys, lagde lige så mange æg som
dem, der blev opdrættet ved et lysprogram.

Alt i alt må det konkluderes, at lysforholdene i opdrætningstiden ingen
eller kun ringe indflydelse øver på hønernes totale årlige ægydelse. Men
det synes også klart, at høner, opdrættet ved aftagende daglængder, på trods
af at de går senere i lægning, lægger mindst lige så mange æg, som dem,
der på grund af lysforholdene i opdrætningstiden, går tidligt i lægning.
Dette tyder på, at disse høner har en større æglægningsintensitet, når de
bliver læggemodne.

Som det fremgår af tabel 6 øver udrugningstidspunktet en meget sikker
indflydelse på hønernes alder ved læggemodenhed. De februar- og septem-
berudrugede høner var lige gamle, da de lagde deres første æg, medens de
juniudrugede høner var 16—18 dage ældre.

At udrugningstidspunktet øver indflydelse på hønernes alder ved lægge-
modenhed, når hønerne er opdrættet under naturlige dagslysforhold, er også
fundet af Jeffrey og Platt (1941), Byerly og Knox (1946), Skoglund et al.
(1951), Blow et al. (1955), Morris og Fox (1958) og Smith og Noles (1963),
som alle fandt, at jo længere dagen var på udrugningstidspunktet, jo senere
gik hønerne i æglægning. Morris og Fox (1958) har yderligere udarbejdet en
ligning (side 11), der viser, at aftagende lys i opdrætningstiden vil udsætte
æglægningens begyndelse, medens tiltagende daglængder vil fremskynde



33

den, og at hønernes aider ved æglægningens påbegyndelse vil være afhængig
af forskellen på daglængden på udrugningstidspunktet og daglængden, når
hønerne går i lægning. Høie og Sandvik (1956) fandt ingen sikker forskel
på alder ved 1. æg som følge af forskellige udrugningstidspunkter, og
Seterlund (1964) fandt i modstrid med alle andre, at jo senere på året hø-
nerne var udruget, jo ældre var de ved læggemodenhed.

At det er lysforholdene i opdrætningstiden og ikke udrugningstidspunk-
tet, der øver indflydelse på hønernes alder ved æglægningens påbegyndelse,
fremgår af en lang række forsøg, hvor hønerne er udruget på forskellig tid
af året og opdrættet i huse uden vinduer og ved forskellige kunstige dag-
længder.

Resultater af sådanne forsøg er rapporteret af Morris og Fox (19586),
Morris og Fox (1960), Bowman og Jones (1961), King (1961), Shutze et al.
(1961), Berg et al. (1963), Lowe og Heywang (1964), Noles og Smith
(1964), Proudfoot og Gowe (1967) og Bornstein og Lev (1969a), der
fandt, at høner, opdrættet ved aftagende daglængde, gik senere i lægning
end høner, opdrættet ved tiltagende daglængde; og at høner, opdrættet ved
konstant, lang daglængde, gik tidligere i lægning end høner, opdrættet ved
konstant, kort daglængde.

Nærværende forsøg og nævnte undersøgelser synes alle at pege i ret-
ning af, at lysforholdene i opdrætningstiden og dermed også indirekte tids-
punktet for udrugningen øver indflydelse på den alder, hvorved hønerne
begynder at lægge æg.

Som det vil fremgå af tabel 8, øver udrugningstidspunktet indflydelse på
æggenes størrelse. De februar- og juniudrugede har lagt æg af samme
størrelse, og af fig. 3 ses, at ægstørrelsen har været tiltagende efter et
kurvelineært forløb med den største forøgelse i den første del af æglæg-
ningsperioden. De septemberudrugede høner har lagt æg, som gennemsnitlig
vejede godt 2 g mindre end æggene fra de to andre udrugningstidspunkter.

Af figuren ses endvidere, at de septemberudrugede høner ved æglægnin-
gens begyndelse og slutning lagde æg, der vejede det samme som æggene
fra de to andre hold. Årsagen til, at æggene fra disse høner gennemsnitlig
er mindre end æggene fra de to andre udrugningstidspunkter, er, at de sep-
temberudrugede høners æg havde en omtrent lineær vægtforøgelse æglæg-
ningstiden igennem, således at der midt i æglægningsperioden var ca. 4 g
forskel på ægstørrelsen, altså ca. dobbelt så meget som i gennemsnit for
hele læggeåret. Det for de februar- og juniudrugede høners vedkommende
indtegnede forløb af ægstørrelsen året igennem er det normale og forven-
tede forløb, som beskrevet af Cowen et al. (1964).

Jeffrey og Platt (1941), Skoglund et al. (1951), Blow et al. (1955), Smith
og Noles (1963) og Seterlund (1954) fandt også, at høner, udruget fra fe-
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bruar til midsommer, lagde større æg end høner, der blev udruget i sep-
tember-oktober. Derimod fandt Kinder og Funder (1.959) ingen synderlig
forskel på ægstørrelsen hos høner, udruget henholdsvis i februar, juni eller
september, selv om de septemberudrugede høners æg var lidt mindre end
æggene fra de to andre hønegrupper.

Generelt må det antages bevist, at udrugningstidspunktet øver indfly-
delse på ægstørrelsen, når hønerne er opdrættet under naturlige lysforhold.
Det er dog ikke udrugningstidspunktet som sådan, men lysforholdene i
opdrætningstiden, der øver den virkning på hønernes evne til at producere
æg af en given størrelse. Dette vil fremgå af en række undersøgelser, udført
af Morris og Fox (1960), Bowman og Jones (1961), Berg et al. (1963), Lowe
og Heywang (1964), Proudfoot og Gowe (1967) og Bornstein og Lev
(1969a), som fandt, at høner, opdrættet ved kunstigt aftagende daglængder,
lagde større æg end høner, opdrættet ved konstant eller tiltagende dag-
længder.

Proudfoot og Gowe (1967) anfører endvidere, at vel lagde høner, op-
drættet ved aftagende daglængde, større æg end de høner, som blev opdræt-
tet ved konstant 14 timers lys pr. dag i hele opdrætningstiden, men kun så-
fremt daglængden ikke blev reduceret til under 9 timer pr. dag.

Bornstein og Lev (19696) har fremsat den teori, at årsagen til, at høner,
opdrættet under aftagende lysforhold, lægger større æg, kan søges i, at de
er ældre ved æglægningens begyndelse end høner, opdrættet ved konstant
eller tiltagende daglængde, og derfor er større og bedre udviklet, inden
æglægningen begynder. I nærværende forsøg begyndte de februar- og sep-
temberudrugede høner deres æglægning ved samme alder, men de februar-
udrugede høner vejede 140 dage gamle lidt mindre end de septemberudru-
gede; trods dette lagde de februarudrugede høner de største æg. Dette kunne
tyde på, at opdrætningslyset også kan have en anden virkning end den af
Bornstein og Lev foreslåede.

Konklusion.
Konklusionen af nærværende forsøg er, at man ikke uden at træffe

særlige lysmæssige forholdsregler kan opnå samme ydelse af efterårsud-
rugede høner som af forårs- og sommerudrugede høner. Årsagen til dette
må søges i, at efterårsudrugede høner dels lægger for få æg på grund af
fældning det påfølgende efterår, og dels at de lægger små æg.

Disse forhold skulle dog være til at imødegå. På grundlag af de i disse
forsøg indvundne erfaringer, og til dels på grundlag af de i litteraturen fore-
liggende oplysninger, kan opstilles den hypotese, at spørgsmålet om æg-
størrelse løses ved anvendelse af et passende lysprogram i opdrætningstiden,
medens ægydelsen er et spørgsmål om gennem et andet lysprogram i æg-
lægningsperioden at undgå fældning hos efterårsudrugede høner.
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II. del.

Udragningstidspunkter og lysprogrammer.

Kapitel III.

Forsøgsplanen for forsøgets sidste tre år blev udarbejdet ud fra den
hypotese, at ægstørrelsen kunne påvirkes af lysforholdene i opdrætnings-
tiden, medens efterårsudrugede høners ægydelse kunne forbedres ved at
holde konstant daglængde hos hønerne i hele æglægningsperioden. Da ka-
paciteten for opdrætning af høner ved kunstig daglængde var lille, og der
ingen mulighed var for at holde de æglæggende høner i huse, hvor dag-
længden var helt upåvirket af de naturlige dagslysforhold, er forsøget plan-
lagt under hensyntagen hertil.

I hvert af årene 1966, 1967 og 1968 blev udruget kyllinger (Hvide
Italienere) to gange om året, den 21. marts og den 23. september, således
at kyllingerne uanset årstiden blev udruget, når dagen var 12 timer lang.

I alle tre år var kyllingerne afkom efter linie A0003 haner og Trolles-
mindehøner.

Lysforholdene i opdrætningsperioden.

Kyllingerne fra hver rugning blev delt i tre hold og opdrættet efter føl-
gende lysprogrammer:

I. Forårsdaglængder, naturlige eller kunstige.

II. Konstant 12 timers lys pr. døgn (el-lys).

III. Efterårsdaglængder, naturlige eller kunstige.

Kyllingerne, opdrættet efter program I og III, fik derved de i tabel 13
anførte daglængder i opdrætningsperioden.

Fodringen.

Kyllingerne blev i opdrætningstidens første 8 uger fodret med en relativ
energirig foderblanding og i de sidste 12 uger med en blanding med et
noget lavere energiindhold. I æglægningstiden blev anvendt en fuldfoder-
blanding. De tre foderblandinger havde den i tabel 14 viste sammensætning:

Kyllingerne såvel som hønerne havde fri adgang til foderblandingerne;
bortset fra, at hønerne i æglægningstiden også havde fri adgang til østers-
skaller, udgjorde de anførte foderblandinger dyrenes eneste foder.



Tabel 13. Daglængde, timer og minutter.
Forårsudrugede Efterårsudrugede

Lyskilde: Naturlig Kunstig Naturlig Kunstig
Lysprogram : I III III I

1. uge 12.00 12.00 12.00 12.00
2. » 12.50 11.46 11.46 12.50
3. » 13.24 11.13 11.13 13.24
4. » 13.56 10.42 10.42 13.56
5. » 14.27 10.10 10.10 14.27
6. » 14.58 9.39 9.39 14.58
7. » 15.27 9.08 9.08 15.27
8. » 15.55 8.40 8.40 15.55
9. » 16.21 8.12 8.12 16.21

10. » 16.44 7.48 7.48 16.44
11. » 17.02 7.27 7.27 17.02
12. » 17.16 7.11 7.11 17.16
13. » 17.25 7.00 7.00 17.25
14. » 17.27 6.56 6.56 17.27
15. » 17.24 6.59 6.59 17.24
16. » 17.14 7.10 7.10 17.14
17. » 17.00 7.26 7.26 17.00
18. » 16.40 7.47 7.47 16.40
19. » 16.17 8.11 8.11 16.17
20. » 15.51 JU9 8.39 15.51
De anførte daglængder er beregnet fra solopgang til solnedgang.

Tabel 14. Foderblandingernes sammensætning.
Opdrætningsfoder

Fuldfoder
Foder anvendt uger : 0-8 9-20 til æglæggere

Majs pct. 47,00 23,00 49,00
Byg » 25,00 25,00 17,25
Havre » 0,00 20,00 10,00
Hvedeklid » 0,00 15,00 0,00
Sojaskrå » 14,00 5,00 8,00
Fiskemel » 6,00 4,00 4,00
Kød-benmel » 2,00 2,00 3,00
Lucernemel » 4,00 3,00 3,00
Vitaminforblanding*) » 0,50 0,50 0,50
Kridt » 0,50 1,50 3,75
Dikalciumfosfat » 0,50 0,50 1,00
Salt » 0,45 0,45 0,45
Mangansulfat » 0,05 0,05 0,05

I alt pct. 100,00 100,00 100,00

kcal. pr. kg foder 2930 2580 2820
pct. p-s ford, renprotein 16,4 12,9 13,2
g protein pr. 3000 kcal 168 150 140
pct. Ca 1,1 1,3 2,3
pct. P 0,7 0,7 0,6
*) pr. kg foder var tilsat: 8000 int. enh. A-vitamin, 2500 int. enh. D3-vitamin,

2,5 mg riboflavin, 2,0 mg pantothensyre, 3,5 mg alfa-tokoferolacetat, 50,0 mg
ethoxyquin.
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Opdrætningsperiodens resultater.

Umiddelbart efter at kyllingerne var udruget, blev de sat under elek-
trisk opvarmede kyllingemødre, som var deres eneste varmekilde. I op-
drætningstiden blev der holdt kontrol med kyllingernes tilvækst, foder-
forbrug og levedygtighed. I tabel 15 er anført resultatet af forsøg med for-
årsudrugede kyllinger, og i tabel 16 resultatet af forsøg med de efterårs-
udrugede. I begge tilfælde er resultaterne fra alle tre år slået sammen.

Tabel 15. Forårsudrugede kyllinger.
lait ell.

Lysprogram: I II III gns.

Antal kyllinger, 21. marts 382 367 372 1141
Alder, dage 0 0 0 0

Vægt, 8 uger, kg 0,63 0,64 0,63 0,63
Vægt, 20 uger, kg 1,53 1,55 1,56 1,55

pct. døde 0- 8 uger 5 6 3 5
» » 0-20 » 8 9 3 7

Foderforbrug:
kg foder pr. kylling 0- 8 uger 1,96 2,18 2,15 2,10
» » » » 9-20 » 6,54 7,27 7,39 7,06
» » » » 0-20 » 8,50 9,45 9,54 9,16

De forskellige lysprogrammer har ingen indflydelse haft på kyllingernes
tilvækst, hverken til 8 ugers eller 20 ugers alderen. Derimod synes der at
være en tendens til større foderforbrug hos kyllinger, opdrættet i kunstigt
lys, (program II og III) end hos kyllinger, opdrættet i naturligt lys.

Tabel 16. Efterårsudrugede kyllinger.

Lysprogram: I . II

Antal kyllinger, 23. sept 308 322
Alder, dage 0 0

Vægt, 8 uger, kg 0,67 0,68
Vægt, 20 uger, kg 1,59 1,62

pct. døde 0- 8 uger 3 3
» » 0-20 » 18 13

Foderforbrug:
kg foder pr. kylling 0- 8 uger 2,57 2,60
» » » » 9-20 7,60 6?96
» » » » 0-20 » 10,17 9,56

III

305
0

0,66
1,57

5
10

2,44
6,85
9,29

lait ell
gns.

935
0

0,67
1,59

4
14

2,54
7,14
9,68
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De efterårsudrugede kyllinger har ligesom de forårsudrugede haft om-
trent samme tilvækst uanset lysforholdene i opdrætningstiden; også hos
dem er der en tendens til større foderforbrug hos kyllingerne, opdrættet
ved kunstigt lys (her program I og II), end hos dem, der er opdrættet ved
naturligt lys.

Sammenlignes de forårs- og efterårsudrugede kyllinger, ses, at tilvæk-
sten har været omtrent den samme uanset udrugningstidspunktet; endvidere
ses, at de efterårsudrugede i hele opdrætningsperioden i gennemsnit har
ædt 0,5 kg mere foder end de forårsudrugede. Det større foderforbrug er
rimeligvis forårsaget af den sæsonmæssige forskel i hustemperaturen. De
efterårsudrugede kyllinger har brugt mere foder til varmeproduktion. En
variansanalyse viste, at forskellen i foderforbrug på forårs- og efterårs-
udrugede kyllinger såvel som den, der er fundet mellem lysbehandlinger,
ikke var statistisk sikker.

Dødeligheden var dobbelt så høj hos de efterårsudrugede som hos de
forårsudrugede kyllinger. Denne forskel skyldes en stor dødelighed hos de
efterårsudrugede kyllinger i de to første forsøgsår og kan ikke henføres til,
at efterårsudrugede kyllinger har en ringere levedygtighed end forårs-
udrugede. I det sidste forsøgsår var dødeligheden hos de efterårsudrugede
kyllinger mindre end hos de forårsudrugede.

Bortset fra et lidt større foderforbrug er der ikke nogen større forskel
på opdrætningsresultatet, om levekyllinger tillægges om foråret eller om
efteråret.

Kyllingerne, der blev opdrættet ved kunstigt lys, vejede lidt mere og var
bedre befjerede end dem, der blev opdrættet ved naturligt lys; ligeledes
blev det bemærket, at kyllingerne, opdrættet i kunstigt lys - specielt ved
12 timers lys-, havde en roligere adfærd end dem, der blev opdrættet ved
naturligt lys.

Denne forskel i adfærd viste sig også i æglægningstiden, hvor hønerne,
opdrættet ved konstant 12 timers daglængde, var roligere end hønerne fra
de andre lysprogrammer, og de havde en anden æglægningsrytme. I hele
kontrolperioden lagde de næsten alle deres æg før kl. 12, medens hønerne
i de øvrige hold lagde æg fordelt over hele dagen.

Lysforholdene i æglægningstiden
Da hønekerne var 20 uger, blev de overført til æglægningshuset. Her

blev hønekerne fra hvert lysprogram delt således, at halvdelen af dem blev
indsat i et hus, hvor de gik ved naturlige daglængder, suppleret med kun-
stigt lys i den tid, den naturlige daglængde var kortere end 13 timer pr.
døgn. Disse høner gik således ved daglængder, der var mindst 13 timer og
højst YIV2 time pr. dag, regnet fra solopgang til solnedgang.
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Den anden halvdel af hønekerne blev sat ind i et hus, hvor daglængden
i hele æglægningsperioden blev holdt konstant på 17 Vi time. Disse høner
gik på denne måde under forhold, hvor påvirkninger af årstidernes natur-
lige daglængder så vidt muligt var udelukket. Forsøget bliver således et
2 x 3 x 2 faktorielt forsøg, nemlig med:

2 udrugningstidspunkter
3 lysprogrammer i opdrætningstiden
2 lysprogrammer i æglægningstiden,

og der var 2 parallelhold pr. behandling.

Æglægningsperiodens resultater.

Unghønerne blev vejet enkeltvis ved overførelsen til æglægningshuset,
og der blev i hvert æglægningshus indsat 2 hold à 20 høner fra hver af de
3 lysbehandlinger. Alle høner blev holdt under æglægningskontrol fra 140
til 500 dage gamle, og de blev enkeltdyrkontrolleret. Alle æg blev vejet
enkeltvis, ligesom dato for den enkelte hønes første æg i kontrolreden blev
noteret. Endvidere er der holdt regnskab med foderforbruget i de enkelte
hold.

Ægydelsen
Ægydelsen er gjort op på to måder, nemlig som hønedagsægydelse, som

anført i tabel 17, eller som ægydelse pr. indsat høne, som vist i tabel 18.

Tabel 17. Antal æg pr. høne.
Lysprogram i opdrætningstiden : I II III Gns.
Timers lys pr. dag: 12-171/a-16 12 12-7-82/3
Lyskilde : Dagslys Kunstigt lys

Forårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17*4 times lys 246 243 242 244
Konstant 17*4 times lys 231 245 243 240

Gns. af forårsudrugede 239 244 242 242

Lyskilde : Kunstigt lys Dagslys

Efterårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17*4 times lys 225 226 232 227
Konstant 17V4 times lys 235 234 249 239

Gns. af efterårsudrugede 230 230 241 234

Gns. alle 234 237 241 238
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I gennemsnit har de forårsudrugede høner lagt nogle få æg flere end de
efterårsudrugede. Lysforholdene i opdrætningstiden har ikke eller kun i
ringe grad haft indflydelse på hønernes ægydelse; derimod synes daglæng-
den i æglægningstiden at øve indflydelse på de efterårsudrugede høner. I
gennemsnit lagde disse høner med konstant 17V2 times lys 12 æg flere end
hønerne med en daglængde, der varierede fra 13—17V2—13 timer, og har
således haft en lige så god ægydelse som de forårsudrugede høner. Hos
disse høner havde det ingen gavnlig virkning at forøge daglængden til kon-
stant 1772 time pr. dag, snarere tværtimod.

I tabel 18 er anført antal æg pr. indsat høne; hver gruppe er gennem-
snit af 6 hold à 20 høner.

Tabel 18. Antal æg pr. indsat høne.
Lysprogram i opdrætningstiden : I II III Gns.

Forårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17Î/2 times lys 211 206 217 211
Konstant 17V4 times lys 197 210 233 213

Gns. af forårsudrugede

Efterårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13—17Vi times lys
Konstant YIV1 times lys

Gns. af efterårsudrugede

Gns. alle

204

195
210

203

203

208

204
203

203

206

225

200
203

201

213

212

200
205

202

207

Opgjort som vist i tabel 18 har de forårsudrugede høner også lagt lidt
flere æg end de efterårsudrugede. De to lysprogrammer, som er anvendt i
æglægningsperioden, har ikke haft større indflydelse på ægydelsen, men
konstant 17V2 times daglængde har dog stadig en tendens til at udjævne
forskellen på forårs- og efterårsudrugede høners ægydelse.

Hos de forårsudrugede høner er der en antydning af, at lysforholdene
i opdrætningstiden har påvirket ægydelsen. Hønerne, opdrættet ved kunstige
efterårsdaglængder, har lagt 15-20 æg mere end dem, der blev opdrættet
ved de to andre lysprogrammer. Hos de efterårsudrugede høner ses denne
virkning ikke; her har alle høner lagt lige mange æg uanset det i opdræt-
ningstiden anvendte lysprogram.
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Alder ved æglægningens begyndelse
Æg pr. indsat høne kan være påvirket af alderen ved æglægningens be-

gyndelse, ligesom levedygtigheden kan øve en endog kraftig indflydelse,
så der kan blive stor forskel på antal æg pr. overlevende høne og pr. indsat
høne. I tabel 19 er anført hønernes alder, da de lagde det første æg i kon-
trolreden.

Tabel 19. Alder ved første æg, dage.
Lysprogram i opdrætningstiden : Ï II III Gns.

Forårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17^ times lys 177 174 167 173
Konstant 17Vi times lys 176 171 165 171

Gns. af forårsudrugede 176 172 166 172

Efterårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17Vi times lys 173 167 167 169
Konstant HVi times lys 174 170 167 170

Gns. af efterårsudrugede 174 168 167 170

Gns. alle 175 170 167 171

Af tabel 19 ses, at lysforholdene i opdrætningstiden øver en tydelig og
entydig virkning på hønerne, så de begynder at lægge æg ved forskellig al-
der. Ved at reducere det totale antal timers lys i opdrætningstiden fra ca.
2000 over 1700 til 1300 timer reduceres alderen ved første æg med godt
en uge, og denne virkning ses både hos forårs- og efterårsudrugede høner.

Da alle høner er kontrolleret, fra de var 140, til de var 500 dage gamle,
vil det sige, at hønerne, opdrættet ved lysprogram III, efterårsdaglængder,
har haft flere læggedage end hønerne, opdrættet efter de to andre lyspro-
grammer.

Hønernes levedygtighed
Den anden faktor, der kan påvirke antal æg pr. indsat høne, er døde-

ligheden i æglægningsperioden. I tabel 20 er anført pct. døde høner i de
enkelte hønegrupper.

Der er nogen variation i hønernes levedygtighed, men i gennemsnit har
den været lige god hos forårs- og efterårsudrugede høner. Lysbehandlingen
i opdrætningstiden, taget som gennemsnit af både forårs- og efterårsudru-
gede høner, har heller ikke haft nogen indflydelse på hønernes levdygtig-
hed, og det samme er tilfældet med lysbehandlingen i æglægningsperioden.
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Tabel 20. Døde høner, pct.
Lysprogram i opdrætningstiden : I II III Gns.
Lyskilde : Dagslys Kunstigt lys

Forårsudmgede høner:
I æglægningsperioden
13-171/2 times lys 20 18 16 18
Konstant 17V4 times lys 19 18 8 15

Gns. af forårsudmgede 20 18 12 17

Lyskilde : Kunstigt lys Dagslys

Efterårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17V2 times lys 15 13 19 16
Konstant YJVt times lys 15 18 25 19

Gns. af efterårsudrugede 15 16 23 18

Gns. alle 16 17 18 17

Der er nogen variation inden for de enkelte hønegrupper, og denne synes
ikke at være helt tilfældig. Lysets art har påvirket hønernes levedygtighed,
idet der blandt høner, opdrættet ved kunstigt lys, har været en signifikant
mindre dødelighed end blandt dem, der blev opdrættet ved naturligt dags-
lys. I tabel 21 er hønernes ægydelse korrigeret til 0 pct. dødelighed ved at
addere 1,5 æg pr. pct. døde høner til æg pr. indsat høne. Korrektionsfakto-
ren 1,5 er beregnet på grundlag af forskellen på ægydelsen af de indsatte
høner og ægydelsen beregnet på hønedage af Hvide Italienerhøner på kon-
trolstationen på Favrholm. Denne beregning, som er foretaget på grundlag
af et talmateriale indsamlet over 16 år, viste, at den gennemsnitlige forskel
på ægydelse pr. indsat høne og ægydelse på grundlag af hønedage var 1,5 ±
0,19 æg pr. pct. døde høner.

Tabel 21. Antal æg pr. indsat høne korrigeret til 0 pct. døde.
Lysprogram i opdrætningstiden : I II III Gns.

Forårsudmgede høner:
I æglægningsperioden
13-17V4 times lys 241 233 241 238
Konstant 17*4 times lys 226 237 245 236

Gns. af forårsudmgede

Efterårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17% times lys
Konstant 17 Vi times lys

Gns. af efterårsudrugede

Gns. alle

. . . . 233

218
233

. . . . 225

229

235

224
230

227

231

243

229
240

234

239

237

223
234

229

233
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Efter korrektion for dødelighed i æglægningsperioden er opdrætnings-
lysets indflydelse på ægydelsen blevet reduceret til den, der skyldes høner-
nes forskellige alder ved æglægningens begyndelse og forskel i ægydelse
på grund af fældning. Opgjort på denne måde ligger de efterårsudrugede
høners ægydelse på et lidt lavere niveau end de forårsudrugedes, men dette
er ændret ved at have konstant 17V2 times lys i æglægningshuset i hele æg-
lægningsperioden.

På grundlag af hønernes alder ved første æg (tabel 19) og ægydelsen
anført i tabel 21 er hønernes læggeintensitet i den virkelige læggeperiode
beregnet. Resultatet er anført i tabel 22.

Tabel 22. Lægning i den virkelige læggeperiode, pct.
Lysprogram i opdrætningstiden* I II III Gns.

Forårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17Ï/2 times lys
Konstant 17 Vi times lys

Gns. af forårsudrugede

Efterårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17Vi times lys
Konstant 17 Vi times lys

Gns. af efterårsudrugede . . . .

Gns. alle

75
70

72

66
71

69

70

71
72

72

67
70

68

70

72
73

73

69
72

70

72

73
72
72

67
71

69

71

Efter at der er korrigeret til 0 pct. dødelighed og for forskellige antal
læggedage, ses af tabel 22, at de i opdrætningsperioden anvendte lyspro-
grammer ingen eller næsten ingen indflydelse har haft på hønernes lægge-
intensitet.

Ligeledes ses, at daglængden i æglægningshuset ingen indflydelse har
haft på de forårsudrugede høners æglægningsevne. Hos de efterårsudrugede
høner, har de høner, som havde konstant 17V2 times lys i hele æglægnings-
perioden, haft en signifikant højere læggeintensitet end de høner, som gik
ved daglængder, der forøgedes gradvis fra 13 op til 17V2 time for derefter
at aftage gradvis til 13 timer. Efterårsudrugede høner med konstant dag-
længde i æglægningsperioden har haft samme æglægningsintensitet som
forårsudrugede høner.

Æggenes størrelse
I tabel 23 ses de anvendte lysprogrammers indflydelse på hønernes gen-

nemsnitlige ægvægt.
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Tabel 23. Ægvægt, g.
Lysprogram i cpdrætningstiden : T II
Timers lys pr. dag i
opdrætningstiden : 12-171/2-16 12

Forårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17% times lys 54,6 55,0
Konstant 17 Vi times lys 54,2 54,9

III

12-7-82/3

53,7
54,2

Gns.

54,4
54,4

Gns. af forårsudrugede

Efterårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17% times lys
Konstant 17 Vi times lys

Gns. af efterårsudrugede

Gns. alle

54,4

54,5
54,5

. . . 54,5

54,4

55,0

54,1
55,2

54,7

54,8

53,9

53,7
53,3

53,5

53,7

54,4

54,1
54,3

54,2

54,3

Gennemsnitlig har de forårs- og efterårsudrugede høner lagt æg af
samme størrelse, men lysforholdene i opdrætningstiden har øvet en vis ind-
flydelse i denne henseende. Uanset på hvilken årstid hønerne er udruget,
er det dem med konstant 12 timers lys, der har lagt de største æg. De høner,
der blev opdrættet ved efterårsdaglængde, har lagt de mindste æg uanset
udrugningstidspunkt, hvilket viser, at det er daglængden og ikke udrug-
ningstidspunktet som sådan, der påvirker hønernes evne til at lægge større
eller mindre æg. De anvendte daglængder i æglægningsperioden har ingen
indflydelse øvet på ægstørrelsen.

I tabel 24 er hønernes ægydelse angivet som kg æg pr. høne, beregnet
på hønedage.

Tabel 24. Æg pr. høne, kg.
Lysprogram i opdrætningstiden : I II III Gns.

Forårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17% times lys 13,43 13,36 13,00 13,27
Konstant 17% times lys 12,52 13,45 13,17 13,05

Gns. af forårsudrugede . . . .

Efterårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17% times lys
Konstant 17% times lys . . . .

Gns. efterårsudrugede

Gns. alle

12,98

12,26
12,81

12,54

12,72

13,41

12,23
12,92

12,58

12,99

13,08

12,46
13,27

12,86

12,98

13,16

12,32
13,00

12,66

12,90
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Gennemsnitlig har de forårsudrugede høner lagt 0,50 kg æg mere end de
efterårsudrugede høner. Det ses, at de i æglægningsperioden anvendte lys-
programmer har haft nogen indflydelse på kg æg pr. høne; idet der er en
forskel på 0,95 kg æg pr. høne på forårs- og efterårsudrugede, med lysfor-
hold varierende fra 13-1772 time i æglægningshuset, medens der kun er en
forskel på 0,27 kg æg hos høner, udruget forår og efterår, men med normalt
lys i æglægningshuset til de forårsudrugede og konstant 17V2 times lys til
de efterårsudrugede høner.

Generelt har 17V2 times lys haft større virkning hos de efterårsudrugede
end hos de forårsudrugede høner, som omtrent lagde samme antal kg æg
uanset daglængden i æglægningsperioden.

Foderforbruget
Foderforbruget er opgjort på grundlag af hønedagsregnskabet, og dets

størrelse vil fremgå af tabel 25.

Tabel 25. Foder pr. høne, kg.
Lysprogram i opdrætnlngstiden : I II III Gns.

Forårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17*4 times lys 45,3 43,9 44,4 44,5
Konstant HV2 times lys 45,3 44,2 44,2 44,6

Gns. af forårsudrugede

Efterårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
\Z-\lVi times lys
Konstant 17 Vi times lys

Gns. af efterårsudrugede

Gns. alle

45,3

41,7
43,2

42,4

43,9

44,0

41,2
41,6

41,4

42,7

44,3

41,5
43,8

42,7

43,5

44,6

41,5
42,9

42,2

43,4

Foderforbruget pr. høne er lidt større hos de forårsudrugede end hos de
efterårsudrugede med antydning af, at høner, opdrættet ved konstant 12
timers lys, har et lidt lavere foderforbrug end høner, opdrættet ved de to
andre lysprogrammer, hvilket måske skyldes, at disse høner gennemgående
var mest rolige i hele æglægningsperioden.

Foderforbruget vil dog være afhængig af produktionens størrelse; i ta-
bel 26 er anført kg foder pr. kg æg.
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Tabel 26. Foder pr. kg æg, kg.
Lysprogram i opdrætningstiden : I II III Gns.

Forårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17V4 times lys 3,37 3,29 3,41 3,36
Konstant 17*4 times lys 3,62 3,29 3,36 3,42

Gns. af forårsudrugede

Efterårsudrugede høner:
I æglægningsperioden
13-17Vi times lys
Konstant 17 Vi times lys

Gns. af efterårsudrugede

Gns. alle

. . . 3,50

3,40
. . . 3,37

3,39

. . . 3,44

3,29

3,37
3,22

3,30

3,29

3,39

3,33
3,30

3,31

3,35

3,39

3,37
3,30

3,33

3,36

Både de forårs- og efterårsudrugede høner, opdrættet ved konstant 12
timers lys daglig, har haft det laveste foderforbrug pr. kg æg. Hos de forårs-
udrugede har hønerne med konstant daglængde på 17V2 time haft det stør-
ste foderforbrug pr. kg æg, medens det modsatte er tilfældet med de efter-
årsudrugede.

Statistiske analyser
I tabel 27 er vist resultaterne af en række variansanalyser, der er udført

for at belyse, hvilke produktionsfaktorer der med statistisk sikkerhed er på«
virket af de i forsøget indførte behandlingsmæssige variationer.

Længden af efterårsudrugede høners æglægnings periode
Høner fra de seks rugninger var under æglægningskontrol, indtil de

var 500 dage gamle. Periodens længde kunne af forsøgstekniske grunde
ikke ændres for de første 5 udrugningers vedkommende. Kun hønerne
fra den sidste efterårsudrugning var det muligt at holde under kontrol
længere end til 500 dage. I tabel 28 er vist en opgørelse af disse høners
ydelse og dækningsbidrag fra 140 til 500 dage og fra 500 til 645 dage.
Ved afslutning af første forsøgsperiode blev hønerne sorteret, således at
høner i fældning eller ude af lægning af anden grund blev fjernet fra flok-
ken, ialt blev frasorteret 47 ud af 197 høner.



Tabel 27. Variansanalyser.

Table 27. Analyses of variance.

Variationsarsag

Sources of variation

DF

71
35

1
2
1
2

2
1
2
2
4
2

2
4
2
4
4

1
35

Æg pr.
høne

Egg
hendays

717
1163**

1160*
309
260

15504**

228
1096*
215
182
527
361

142
294
194
72
89

1096*
260

Æg pr.
indsat
høne

Eggs per
pullet

housed

987
1598**

1750*
616
253

19979**

841
58

204
165
920
204

733
960
117
50

106

190
399

Middelkvadrater for :
Mear squares for

Alder ved
første æg

Ages at
sexual

maturity

98,7
155,5**

70,0
426,5**

2,0
1368,0**

38,5
51,0

373,5**
0,0

78,3
15,5

9,0
71,3
16,5
22,2
34,8

261,0*
37,3

Ægvægt,
g

Size of
the eggs

2,15
2,83*

1,12
7,16*
0,31

22,02**

0,48
0,20
1,99
0,68
3,20
2,31

1,65
1,34
1,17
0,51
0,56

1,31
1,49

kg foder
pr. høne

kg feed
per

pullet

10,77
11,43

102,03**
8,19
8,63

32,60*

2,51
7,78
1,77
0,65
4,16

27,29*

2,50
4,55
1,94
5,79

17,14

83,00**
8,05

kg foder
pr. kg æg

Feed
conversion

0,29
0,44**

0,05
0,13
0,00
6,77**

0,02
0,09
0,02
0,07
0,09
0,01

0,06
0,02
0,04
0,02
0,16

1,49
0,10

pct. døde

Mortality
%

101,3
109,0

29,3
2,0
9,3

349,0*

457,6*
256,9

37,5
14,6

206,3
8,2

80,0
48,3
16,7

119,9
22,8

0,9
96,4

Total
Behandling (treatment)

A = udrugningstid
B = lys i opdrætningstiden
C = lys i æglægningstiden
D = år

A X B
A X C
A X D
B X C
B X D
C X D

A X B X C
A X B X D
A X C X D
B X C X D
A X B X C X D

Gentagelsen (replicates)
Uforklaret variation (errors)

A = Hatching time
B = Rearing lightprogrammes
C = Henhouse lightprogrammes
D = Years

Henholdsvis * og ** viser, hvilke egenskaber der med 95 og 99 pct. sandsynlighed
er påvirket af den gennemførte behandling.
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Tabel 28. Efterårsudrugede høners ydelse i 505 kontroldage.
Fra 140-500 dage Fra 500-645 dage

Antal høner ind 240 150
» » ud 197 145

pct. døde 18 3
Alder ved 1. æg 169

Antal æg pr. høne 223 88
pct. lægning 62 61
kg æg 12,23 5,41
Ægvægt, g 54,8 61,5
Foderforbrug:

kg foder pr. høne 40,60 17,92
» » » kg æg 3,32 3,31

Økonomisk resultat:
Indtægter:
Ægsalg (3,90 kr. pr. kg), kr 47,70 20,71
Salg af udsætterhøner, kr 3,56 3,56
Indtægt pr. indsat høne, kr 51,26 24,27

Udgifter:
Foder à 70 øre pr. kg, kr 28,42 12,54
Indsat høne, kr 12,00 3,56
Udgift pr. indsat høne, kr 40,42 16,10

Indtægt -r- udgift:
Dækningsbidrag pr. indsat høne, kr. . . 10,84 8,17

» » 100 dage, kr 3,01 5,63

Den procentiske æglægning er af samme størrelse i de to kontrolperio-
der, men tager man i betragtning, at hønerne først begyndte deres æglæg-
ning 169 dage gamle og ikke, da kontrolperioden begyndte, har ægydelsen
været større i første læggeår end i de efterfølgende 145 dage. Ud fra øko-
nomiske betragtninger må det dog være ydelsen og det økonomiske resultat
for begge kontrolperioders fulde længde, der lægges til grund for, om det
kan betale sig at beholde hønerne længere end første kontrolår.

Ved de økonomiske beregninger er det forudsat, at hønerne 20 uger
gamle blev indkøbt for 12 kr. pr. stk., og at de ved første periodes afslut-
ning kun repræsenterede slagteværdien, sat til 1,70 kr. pr. kg levende vægt.
Til denne værdi er hønerne indsat i anden kontrolperiode og solgt til sam-
me værdi ved denne periodes afslutning.

Forskel i afskrivning på hønerne er stort set årsag til, at de i det første
læggeår kun yder et dækningsbidrag på 3,01 kr. pr. 100 kontroldage, me-
dens den anden kontrolperiode har givet et dækningsbidrag på 5,63 kr. pr.
100 kontroldage pr. høne.
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I dette tilfælde er der ingen tvivl om det fordelagtige i at holde hønerne
i æglægning ud over første læggeår. I alt har hønerne været i lægning knap
17 måneder; de blev sat ud af forsøget den 5. juli, og det var sikkert det
rette tidspunkt, for i den sidste periode à 28 dage var ydelsen faldet til 15
æg pr. høne mod ca. 17 æg pr. høne i de foregående perioder.

Bliver høner holdt i æglægning i mere end ét læggeår, må der dog også
regnes med et stigende antal klinkeæg, idet æggeskallens kvalitet vil aftage
med læggeperiodens længde, især kniber det for ældre høner at opretholde
en god skalkvalitet om sommeren.

Opdrætningsfoderets indflydelse på alder ved læggemodenhed
Det er en almindelig antagelse, at virkningen af specielle lysprogrammer

i opdrætningstiden hovedsagelig består i, at man får høner til at lægge
større æg, fordi de bliver ældre, inden de er læggemodne.

For at undersøge rigtigheden af denne formodning blev to grupper
forårs- og to grupper efterårsudrugede kyllinger fra de under lysforsøgene
omtalte 1966-rugninger opdrættet på foder med henholdsvis lavt og normalt
proteinindhold. Hensigten var at undersøge, om hønerne ville gå i læg-
ning ved forskellig alder på grund af den forskellige fodring; de blev op-
drættet under ens lysmæssige forhold. Resultatet fremgår af tabel 29.

Tabel 29. Opdrætningsfoderets indflydelse på alder ved 1. æg og ydelsen.
Forårsudrugede Efterårsudrugede

høner høner

Hold 1 2 3 4
Fra 0-56 dage: n /,. . T C .-..,.

g protein pr. 3000 kcal . \ . 111 168 111 168
Fra 57-140 dage: 12 ;>

g protein pr. 3000 kcal I l l 150 111 150
Antal høner, 140 dage gamle 115 120 99 120
Vægt 140 dage, kg 1,39 1,50 1,43 1,60
Alder ved 1. æg, dage 180 168 182 171
Antal æg pr. høne 210 222 202 214
kg æg pr. høne 11,3 11,9 10,9 11,7
Ægvægt, g 54,0 53,8 53,9 54,9

Foderforbrug:
kg foder pr. høne 47,5 44,3 46,8 41,8
» » » kg æg 4,20 3,72 4,29 3,57

Forsøget viser klart, at hønerne, opdrættet på foder med 111 g protein
pr. 3000 kcal.OE uanset udrugningstidspunkt, gik i lægning 11-12 dage
senere end hønerne, der fik foder med normalt proteinindhold. Den 12
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dage senere påbegyndelse af æglægningen resulterede i 12 færre æg, men
ikke i en større ægvægt. Ægstørrelsen er praktisk taget ens i alle fire høne-
grupper og i alt fald ikke større hos de høner, der gik sidst i lægning. For-
søget kan således ikke understøtte teorien om, at specielle lysprogrammer
i opdrætningsperioden får høner til at lægge større æg, fordi de er ældre
ved læggemodenhed. Lysprogrammer må have en anden fysiologisk virk-
ning end blot den at få hønerne til at gå i lægning ved forskellig alder og
dermed lægge æg af forskellig størrelse.

Beregninger.

1 det følgende er der foretaget en række regressions- og korrelations-
analyser med henblik på at analysere sammenhængen mellem: Alder ved
1. æg og antal æg (tabel 30), hønevægt og antal æg (tabel 31), alder ved 1.
æg og ægstørrelse (tabel 32) og hønevægt og ægstørrelse (tabel 33). Fra
rugninger 1966—68 er der i alt indsat 1440 høner til enkeldyrkontrol. Af
disse høner indgik i beregningerne alle, der var levende ved kontrolperio-
dens afslutning, og som havde en normal æglægningskurve, d.v.s. at de
med stor sandsynlighed havde lagt alle deres æg i kontrolreden; endvidere
forelå oplysninger om hver enkelt hønes alder, da den lagde sit første æg i
kontrolreden, samt gennemsnitsvægten af hver enkelt hønes æg og ligeledes
hønernes individuelle vægt, 140 dage gamle. I alt indgik oplysninger om
1017 høner i disse analyser.

Beregningerne er foretaget for hver enkelt rugning og for høner, der
er udruget henholdsvis forår og efterår, samt for alle høner. Formålet med
denne opdeling er at undersøge, om de opnåede regressions- og korrela-
tionskoefficienter er af samme størrelsesorden, uanset hvornår hønerne
er udruget.

Tabel 30. Regression og korrelation mellem alder ved 1. æg og antal æg.

Høner Udruget

Forår . . . 1966
Efterår . .

Forår . . . 1967
Efterår . . —

Forår . . . 1968
Efterår . .

Fora rsud ruged e
Efterårsudrugede

Alle høner

** = P < 0,01 og ***

Antal
høner

164
136

190
174

167
186

521
496

1017

= P < 0,001

Alder
dage

172
175

160
163

179
171

170
169

170

Antal
æg

197
196

250
241

241
244

230
230

230

Regressions-
koefficient

-1,08
-1,19

-1,05
-0,90

-0,93
-0,60

-1,02
-1,22

-1,10

Korrelations-
koefficient

-0,33***
-0,43***

-0,30***
-0,25***

-0,24**
-0,14

-0,31***
-0,36***

-0,32***
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Af tabel 30 fremgår, at i 5 og 6 rugninger havde hønerne en statistisk
sikker aftagende ægydelse med tiltagende alder ved æglægningens begyn-
delse, og at regressionskoefficienten i disse 5 tilfælde var af samme størrel-
sesorden, medens den i det sidste tilfælde kun var 2/3 af de andre koeffi-
cienter.

Tabel 31. Regression og korrelation mellem hønevægt og antal æg.

Høner Udruget

Forår
Efterår . . . .

Forår .
Efterår

Forår

1966

1967

1968
Efterår

Forårsudnigede
Efterårsudrugede

Antal
høner

164
136

190
174

167
186

521
496

Vægt 140
dage, kg

1,46
1,52

,60
,63

,59
,59

,55
,58

Antal
æg

Regressions- Korrelations-
koefficient koefficient

197
196

250
241

241
244

1,4
7,3
0,7
2,9

7,4
0,1

0,04
0,32***

0,02
0,12

0,20**
0,00

230
230

7,3
6,1

0,21***
0,23***

Alle høner 1017 1,57 230 6,7 0,22s1

** = P < 0,01 og ••* = P < 0,001.

I gennemsnit af alle 1017 høner er der en statistisk sikker stigning i
ægydelsen på 6,7 æg, for hver gang hønernes vægt, 140 dage gamle, stiger
100 g. Dette resultat må dog betragtes med forbehold, idet der ingen sikker
sammenhæng er mellem hønevægt og ægydelsen i 4 ud af 6 rugninger;
endvidere er der en tydelig årsvariation med hensyn til hønevægt og tydelig
forskel på ægydelsen i de enkelte år; derimod er der ingen større forskel
på rugninger inden for år for de to omhandlede egenskaber. Selv om der i
gennemsnit af alle høner er en statistisk sikker sammenhæng mellem høne-
vægt ved æglægningens begyndelse og ægydelse, vil det på grundlag af det
foreliggende materiale være noget betænkeligt at konkludere, at der er en
positiv sammenhæng mellem de to faktorer, hvorfor der i det følgende
bliver set bort fra en eventuel indflydelse af hønernes 140 dages vægt på
ægydelsen.

For alder ved 1. æg og dens indflydelse på ægstørrelse er der foretaget
beregninger for hver enkelt af de 72 forsøgshold. Af de i alt 72 regressions-
analyser var der 33 regressionskoefficienter, der viste, at ægstørrelsen
faldt, og 39 regressionskoefficienter, der viste, at ægstørrelsen blev forøget,
jo ældre hønerne var ved æglægningens begyndelse. Regressionskoefficien-
terne varierer fra et fald på 0,32 til en stigning på 0,34 g i ægstørrelsen,
for hver dag hønens alder steg en dag ved æglægningens begyndelse.

4*
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Tabel 32. Alder ved 1. æg
Antal

Høner Udruget høner

Forår 1966 164
Efterår - 136

Forår 1967 190
Efterår - 174

Forår 1968 167
Efterår - 186

Fori
Efte

Alle

* = P < 0,05 og *** = P < 0,001

og dens indflydelse på ægstørrelsen.
Alder v/

1. æg
Ægvægt Regressions- Korrelations-

g koefficient koefficient

172
175

160
163

179
170

53,9
54,9

54,7
54,3

55,9
56,0

+0,062
-*• 0,013

+ 0,053
+ 0,026

+ 0,003
+0,007

+ 0,30***
-^0,06

+ 0,18*
+ 0,09

+0,02
+ 0,01

Forårsudrugede
Efterårsudrugede

Alle høner

521
496

1017

170
170

170

54,8
55,1

54,9

+ 0,043
+ 0,010

+0,030

+ 0,21***
+ 0,03

+ 0,12***

Analyserne i tabel 32 viser, at kun i 2 af 6 rugninger er der signifikant
sammenhæng mellem alder ved 1. æg og ægstørrelsen, og i begge tilfælde
omfatter den forårsudrugede høner. I gennemsnit af alle forårsudrugede
høner er der en signifikant samhørighed mellem alder ved 1. æg og æg-
størrelse, medens en sådan ikke er til stede i gruppen med efterårsudrugede
høner. Beregnet på alle høner er der en sikker sammenhæng mellem de
to faktorer. Da regressionskoefficienten kun dækker ca. 2 pct. af den totale
variation i materialet, kan hønernes alder ved æglægningens begyndelse
ikke tillægges nogen afgørende betydning som faktor, der påvirker æg-
størrelsen.

Tabel 33. Hønevægtens indflydelse på ægstørrelsen.

Høner Udruget

Forår 1966
Efterår

Forår 1967
Efterår

Forår
Efterår

Forårsi
Efterår;

Alle hç.

** = P < 0,01 og ***

Antal
høner

Høne vægt Ægvægt
kg g

Regressions-
koefficient

Korrelations-
koefficient

164
136

190
174

1,46
1,52

1,60
1,63

53,9
54,9

54,7
54,3

+ 0,072
+ 0,071

+0,052
+ 0,057

+ 0,30***
+ 0,46***

+ 0,23**
+0,30***

Forår 1968
Efterår

Forårsudrugede
Efterårsudrugede

Alle høner

167
186
521
496

1017

1,59
1,59
1,55
1,58

1,57

55,9
56,0
54,8
55,1

54,9

+ 0,068
+ 0,077
+0,068
+ 0,063

+ 0,065

+0,32***
+ 0,19**

+ 0,31***
+ 0,26***

+0,28***

= P < 0,001.
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Beregnet på alle høner viser tabel 33, at for hver gang hønevægten
stiger 10 g, stiger ægvægten 0,065 g. Selv om forøgelsen i ægvægten med
stigende hønevægt var statistisk meget sikker, dækker regressionskoefficien-
ten, beregnet for alle høner, kun 8 pct. af variationen i æggenes gennem-
snitsvægt.

Diskussion.

De i årene 1966-68 gennemførte forsøg blev planlagt ud fra den anta-
gelse, at forskellig ægydelse af forårs- og efterårsudnigede høner skyldes,
at hønerne under normale forhold går i fældning om efteråret og standser
æglægningen helt eller delvis. De efterårsudrugede høner er på toppen af
deres ydelse det følgende efterår, hvorfor de rammes stærkere af en fæld-
ning end forarsudrugede høner, som er ved at afslutte deres første læggeår,
og hvis ydelse normalt er nedadgående på dette tidspunkt. Ud fra dette
blev opstillet den hypotese, at forskel i ægydelsen hos forårs- og efterårs-
udrugede høner kunne imødegås ved i æglægningsperioden at anvende et
lysprogram, som blev udformet således, at hønerne ikke blev udsat for
aftagende daglængde i æglægningstiden.

Lysforholdenes indflydelse på ægydelsen
Ægydelsen er anført i tabellerne 17 og 18 henholdsvis som æg, bereg-

net på antal hønedage, og antal æg pr. indsat høne. Af begge tabeller frem-
går, at de forarsudrugede høner har haft en lidt bedre ægydelse end de
efterårsudrugede, og af tabel 27, at denne forskel med 95 pct. sandsynlig-
hed er reel. Af tabel 17 fremgår endvidere, at lysforholdene i æglægnings-
perioden ingen indflydelse har haft på de forarsudrugede høners ægydelse,
medens de har haft en virkning på de efterårsudrugede høners ægydelse.
Forskellen på ægydelsen hos efterårsudrugede høner, der havde normale
lysforhold i æglægningstiden - 13 timers lys i vinterhalvåret og naturligt
lys i resten af æglægningsperioden -, og de høner, der havde konstant 1772
times lys pr. dag i hele æglægningsperioden, andrager 12 æg.

Af variansanalysen, tabel 27, fremgår ligeledes, at der med hensyn til
ægydelse er en sikker vekselvirkning mellem udrugningstidspunkt og lys-
forhold i æglægningstiden, hvoraf kan udledes, at lysforholdene i æglæg-
ningshuset bør afpasses efter det tidspunkt, hønerne er udruget på. Af tabel
19 fremgår, at den forskellige ægydelse ikke skyldes, at hønerne er gået i
lægning ved forskellig alder på grund af daglængden i æglægningshuset, og
af tabel 21, hvor ægydelsen er korrigeret til 0 pct. døde i alle hold, ses, at
forskellen i ægydelse på grund af lysforholdene i æglægningstiden er den
samme, som anført i tabel 17.

Den anførte forskel på 12 æg pr. efterårsudruget høne, der havde kon-
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stant 17Vi times lys i æglægningshuset, og dem, der havde lys, varierende
fra 13 til 17V2 time, skyldes for en del forskel i tabte læggedage på grund
af fældning. Hos de forårsudrugede høner havde lyset i æglægningshuset
næsten ingen indflydelse på antallet af tabte læggedage på grund af fæld-
ning, hos dem gik henholdsvis 2,7 og 3,7 pct. af læggedagene, svarende til
4-5 dage, tabt af denne årsag.

Hos de efterårsudrugede høner var forholdet et noget andet. De høner,
som havde 13 timers lys om vinteren og naturligt lys om sommeren, tabte
14,6 pct. af deres læggedage i perioden: august-december, svarende til 22
læggedage pr. høne. Hønerne, der havde konstant 17V2 times lys i hele
æglægningsperioden, fældede betydeligt mindre, gennemsnitlig 15 dage pr.
høne i nævnte periode. Denne forskel i antal fældedage er medvirkende
årsag til, at lysforholdene i æglægningshuset har øvet indflydelse på de ef-
terårsudrugede høners ægydelse.

De ekstra 12 æg af de efterårsudrugede høner med konstant daglængde
på 17 V2 time bevirker, at forskellen på de forårsudrugede og de efterårs-
udrugede høners ægydelse næsten er elimineret ved at have konstant lys i
æglægningshuset. Det er altså lykkedes at få de efterårsudrugede høner til
at lægge lige så mange æg som de forårsudrugede høner, og den opstillede

Høner udruget:

Forår Efterår

30

Aug. Nov. Febr. Marts Juni Sept. Dec.
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hypotese kan således ikke forkastes. I fig. 4 er vist indflydelsen af lysfor-
holdene i æglægningshuset på den procentiske æglægning hver måned hele
æglægningsperioden igennem hos de forårsudrugede såvel som hos de
efterårsudrugede høner.

Af fig- 4 fremgår, at ægydelsen har været ens hos de forårsudrugede
høner uanset lysforholdene i æglægningshuset. Den del af de efteråre-
udrugede høner, der havde konstant 17V2 times lys pr. dag i hele æglæg-
ningsperioden, har været meget udholdende; de har fra april til november
haft en æglægning på 70 pct. eller højere, og først derefter har læggeinten-
siteten været aftagende, således at disse høner først i den sidste læggemåned
er kommet ned på 60 pct. Deres æglægningskurve falder praktisk taget
sammen med de forårsudrugede høners. Når det gælder den hønegruppe,
som havde naturlige daglængder i æglægningstiden, men ikke kortere end
13 timer pr. dag, er forholdet et noget andet. Disse høners æglægnings-
kurve følger den anden hønegruppes fra æglægningens begyndelse og indtil
juli, derefter er deres ægydelse 5-10 pct. lavere i resten af æglægnings-
perioden, hvor daglængden aftager fra 17 til 13 timer. Den største forskel
på de to kurver forekommer i månederne oktober-november, hvor fæld-
ningen er mest udpræget, og nærmer sig hinanden efter overstået fælde-
periode. Dette forløb af æglægningskurverne giver, som vist i tabel 27, en
signifikant vekselvirkning mellem udrugningstidspunkt og lys i æglægnings-
huset på ægydelsen. At aftagende daglængde i æglægningsperioden med-
fører, at nogle høner går ud af lægning på grund af fældning, er i overens-
stemmelse med Hutchinson og Taylor (1957) og Morris (1964).

De i opdrætningstiden anvendte lysprogrammer havde ingen sikker ind-
flydelse på den senere ægydelse, hvilket er i overensstemmelse med forsøgs-
resultater, rapporteret af: Morris og Fox (1958 6), Shutze et al. (1961),
Lowe og Heywang (1961) og (1964), Berg et al. (1963), Noles og Smith
(1964), Lillie og Denton (1965), Proudfoot og Gowe (1967), Bornstein og
Lev (1969 a), som alle fandt, at de lysprogrammer, som de anvendte i op-
drætningstiden, ingen eller kun meget ringe indflydelse havde på den se-
nere æglægning. På den anden side har Lawatsch et al. (1960), Lert et al.
(1960), Morris og Fox (1960) og Bowmann og Jones (1961) fundet, at de
lysprogrammer, de anvendte=i opdrætningstiden, i nogen grad har påvirket
den senere ægydelse.

I nærværende forsøgsserie var der næsten signifikant vekselvirkning
mellem udrugningstidspunkt og lysprogram på antal æg pr. indsat høne. Det
skyldes, at der var signifikant vekselvirkning mellem de anførte forsøgs-
faktorer og hønernes levedygtighed. Denne vekselvirkning er forårsaget af,
at hønerne, opdrættet ved kunstigt lys uanset udrugningstidspunkt og lys-
program, havde en bedre levedygtighed end dem, der blev opdrættet ved
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naturligt lys. Delt op efter kunstigt og naturligt lys i opdrætningsperioden
var dødeligheden i æglægningsperioden henholdsvis 15 og 21 pct. En sådan
forskel vil øve indflydelse på antal æg pr. indsat høne, men ikke på hø-
nernes æglægningsintensitet, d.v.s. antal æg på grundlag af hønedage.

Af hensyn til ægydelsen er det derfor ikke nødvendigt at anvende kom-
plicerede lysprogrammer i opdrætningstiden. Naturligt dagslys er tilstrække-
ligt, og i huse uden vinduer vil det være tilstrækkeligt med en konstant dag-
længde i hele opdrætningstiden, som praktiseret af Proudfoot og Gowe
(1967), og som også indgik som lysprogram II i denne forsøgsserie med et
godt resultat, tabel 17.

Ved anvendelse af et lysprogram, der giver aftagende daglængde i op-
drætningstiden, går hønerne senere i lægning, og det menes, at den senere
læggemodenhed er årsag til, at æggene bliver større.

Såfremt den ved anvendelse af et lysprogram opnåede større ægvægt
opnås som følge af højere alder ved æglægningens begyndelse, vil det i
første omgang medføre større opdrætningsomkostninger og i anden omgang
færre læggedage, hvis hønerne holdes i lægning til en bestemt alder. Kor-
tere læggeperiode vil umiddelbart betragtet medføre et nedsat antal æg.
Der er dog den mulighed, at høner, der går sent i lægning, har en bedre
læggeintensitet end dem, der går tidligt i lægning, og derfor er i stand til i
løbet af æglægningsperioden at indvinde det, der måtte være tabt på grund
af de i første omgang mistede læggedage. Denne mulighed kan ikke afvises,
for sammenligner man tabellerne 4 og 6, ses det, at de juniudrugede høner
var 16-18 dage ældre ved æglægningens begyndelse end hønerne fra februar
og september, men deres ægydelse var over gennemsnittet for alle høner i
forsøget. En række forfattere: Morris og Fox (1958), Morris og Fox (1960),
King (1961), Berg et al. (1963), Lowe og Heywang (1964), Noies og Smith
(1964) og Bornstein og Lev (1969a) observerede, at selv om lysforholdene i
opdrætningstiden havde fået hønerne til at gå i lægning ved forskellig alder,
var der ingen forskel på det lagte antal æg, hvilket må betyde, at de høner,
der var ældst ved æglægningens begyndelse, har haft en større læggeinten-
sitet i det antal læggedage, der var til rådighed.

På den anden side fandt Bowmann og Jones (1961) og Lowe og Hey-
wang (1961), at de høner, der var yngst ved æglægningens begyndelse, også
lagde de fleste æg. Af tabel 12 fremgår, at inden for de enkelte udrugnings-
tidspunkter var hønernes ydelse aftagende med stigende alder ved æglægnin-
gens begyndelse.

De på side 50 omtalte 1017 høner er i tabel 34 opdelt efter deres op-
drætningsprogram, og hver gruppe er igen delt op i 5 undergrupper efter
alder ved æglægningens begyndelse. Fordelingen er sket efter samme prin-
cip som i tabel 12.
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Tabel 34. Alder ved 1. æg og antal æg og ægvægt.
Lyspro- I II III
gram:

Alder Antal Æg- Alder Antal Æg- Alder Antal Æg-
Gruppe: dage æg vægt dage æg vægt dage æg vægt

1
2
3
4
5

159
165
169
181
200

247
248
227
223
205

54,7
55,5
55,3
55,3
56,0

157
163
167
174
185

242
228
231
221
203

55,3
55,0
55,3
55,4
56,2

156
160
165
170
181

248
246
238
230
206

54,5
54,5
55,1
54,9
54,5

b = -4-1,05 0,02 -=-1,30 0,03 -M,72 0,002
r2 = 0,89 0,69 0,95 0,72 0,97 0,002

Af tabel 34 fremgår, at der også i denne del af forsøget er en meget
sikker sammenhæng mellem alder ved 1. æg og den totale ægydelse; for
hver dag, hønerne gik senere i lægning, faldt ægydelsen med mere end et
æg. Med andre ord, høner, der går sent i lægning har en lavere læggeinten-
sitet end høner, der går tidligt i lægning. Læggeintensiteten i de fem grup-
per var henholdsvis 72, 71, 70, 69 og 66 pct. lægning. På den anden side
var der en lille, men meget sikker stigning i ægstørrelsen hos hønerne, der
var opdrættet ved lysprogram I og II; hos hønerne, opdrættet ved lyspro-
gram III, ses ingen stigning i ægstørrelsen som følge af, at de går senere i
lægning. Ligesom tabel 12 demonstrerer denne tabel, at væsentlig større
æg ikke opnås ved senere påbegyndelse af æglægning, men at antal æg og
dermed også kg æg pr. høne vil være aftagende, jo senere hønerne går i
lægning.

Forskellen på den teoretiske og den virkelige nedgang i ægydelsen
kan skyldes, at den sidst på læggeåret fundne nedgang i ægydelsen er lige
stor, uanset om hønerne går tidligt eller sent i lægning, hvorfor nedgangen
vil virke stærkere på sent udviklede høners ydelse end på tidligt udviklede.
Derfor vil det være noget betænkeligt gennem lysprogrammer at udskyde
det tidspunkt, da hønerne går i lægning, for at få dem til at lægge større æg,
idet resultatet i første omgang tilsyneladende vil være en lavere ægydelse.

En undersøgelse over sammenhængen mellem hønernes 140 dages vægt
og deres senere ægydelse viste (tabel 31), at der var en signifikant korre-
lation mellem disse faktorer, og at hønerne lagde 6,7 æg mere, for hver
gang hønevægten steg 100 g. Denne sammenhæng mellem hønevægt og
ægydelse må dog betragtes med noget forbehold, da det ikke forekom for
alle rugninger. Det er dog muligt, at anførte sammenhæng mellem høne-
vægt og ægydelse i nogen grad kan skyldes, at det er de største høner, der
går tidligst i lægning og derfor har en lang æglægningsperiode.
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Lysforholdenes indflydelse på æggenes størrelse
Første del af forsøget viste, at udrugningstidspunktet havde en betydelig

indflydelse på størrelsen af de lagte æg. Af tabel 23 ses, at i gennemsnit
af forårs- og efterårsudrugede høner i forsøgets anden del er der ingen
forskel på de to gruppers ægstørrelse. Lysforholdene i æglægningshuset
har heller ingen indflydelse haft på ægstørrelsen, hvorimod daglængden i
opdrætningstiden har øvet en sikker indflydelse på ægstørrelsen.

Hønerne, opdrættet ved konstant 12 timers lys, lagde de største æg, og
de, der blev opdrættet ved efterårslys - enten kunstigt eller naturligt - lagde
de mindste æg, hvilket er i overensstemmelse med første del af forsøgsserien
(tabel 8). Hønerne, opdrættet ved lysprogram I, fik i de første tre måneder
tiltagende daglængde og derefter aftagende daglængde, medens hønerne, op-
drættet ved lysprogram III, de første 3 måneder havde aftagende daglængde
og derefter tiltagende daglængde. Det er formentlig den tiltagende dag-
længde i sidste del af opdrætningstiden, der er årsag til, at høner, opdrættet
ved lysprogram III, lægger mindre æg end høner, opdrættet ved lysprogram
I med aftagende daglængder i den sidste del af opdrætningstiden.

Berg et al. (1963) fandt, at høner, opdrættet ved konstant 16 timers lys
eller ved daglængder jævnt aftagende fra 16 til 8 timers lys pr. dag, lagde
større æg end høner, opdrættet ved daglængder jævnt tiltagende fra 8 til
16 timer eller med konstant 8 timers lys pr. dag. Morris og Fox (1958) og
(1960), Bowmann og Jones (1961), Lowe og Heywang (1964), Bornstein og
Lev (1969a) fandt, at aftagende daglængde i opdrætningstiden havde en
positiv effekt på ægstørrelsen.

Proudfoot og Gowe (1967) fandt, at høner med konstant 14 timers lys
lagde mindre æg end høner, opdrættet ved aftagende daglængder, forudsat
at daglængden ikke blev kortere end 9 timer. Hvis daglængden blev mindre
end 9 timer, lagde kontrolhønerne, opdrættet ved 14 timers lys, de største
æg. Lert et al. (1960) fandt kun lille forskel på ægvægten hos oktoberudru-
gede, opdrættet ved naturligt lys og konstant 16 timers lys pr. dag.

Det må på denne baggrund betragtes som værende overvejende sand-
synligt, at aftagende daglængde i opdrætningstiden på en eller anden måde
påvirker hønerne til at lægge større æg, end hvis de havde været opdrættet
ved tiltagende daglængder. Hvori denne fysiologiske effekt består, er ikke
klart; som det vil fremgå af tabel 19, er hønerne, opdrættet ved lysprogram
I (forårsdaglængder), gået 8 dage senere i lægning end dem, der er op-
drættet ved lysprogram III (efterårsdaglængder). I tabel 12 er hønerne
delt i fem grupper efter deres alder ved æglægningens begyndelse; heraf
fremgår, at hønerne uanset udrugningstidspunkt, for hver dag de gik senere
i æglægning, lagde æg, der var 0,06 g større, men det fremgår også, at der
inden for hvert udrugningstidspunkt kun var en ringe korrelation mellem
alder ved 1. æg og æggenes størrelse.
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Det fremgår tillige af denne tabel, at de februarudrugede høner, der gik
meget tidligt i lægning, lagde større æg end de septemberudrugede, der gik
sent eller endog meget sent i lægning. Bedømt ud fra dette synes ægstør-
relsen - i det mindste ikke alene - at være et spørgsmål om gennem et
lysprogram at få hønerne til at gå sent i lægning. Der må være andre fakto-
rer end alderen ved æglægningens begyndelse, der øver indflydelse på stør-
relsen af de æg, hønerne lægger.

Af tabel 19 ses også, at hønerne, opdrættet ved lysprogram II og III,
er omtrent lige gamle ved æglægningens begyndelse og yngre end hønerne,
opdrættet ved lysprogram I. Trods dette lagde hønerne ved lysprogram II
større æg end hønerne i de to andre grupper, og især er de større end de
æg, der blev lagt af hønerne, opdrættet ved lysprogram III.

Af tabel 34, hvor hønerne ligesom i tabel 12 er delt op i fem grupper
efter deres alder ved æglægningens begyndelse, ses ligeledes, at der kun
opnås en beskeden stigning i ægstørrelsen med hønernes tiltagende alder
ved læggemodenhed. Af tabel 32 ses, at det kun er hos de forårsudrugede
høner, der er fundet signifikant korrelation mellem hønernes alder ved 1.
æg og æggenes størrelse. Gennem lysprogram er det muligt at påvirke
efterårsudrugede høners ægstørrelse (tabel 23), men denne virkning synes
således ikke at have sammenhæng med hønernes alder ved 1. æg. Dette er
i overensstemmelse med de i tabel 29 anførte resultater; her viste det sig,
at alder ved æglægningens begyndelse kunne ændres gennem fodringsmæs-
sige foranstaltninger uden at medføre ændringer i ægstørrelsen.

Som anført, mener Bornstein og Lev (1969/)), at den større ægvægt,
der opnås ved anvendelse af et specielt lysprogram i æglægningstiden, skyl-
des, at hønerne som følge af lysprogrammet opnår en større vægt i opdræt-
ningstiden og derfor lægger større æg. Af tabel 15 og 16 ses, at lysforhol-
dene i opdrætningstiden ikke har haft større indflydelse på hønernes gen-
nemsnitsvægt 140 dage gamle, selv om der var en tendens til, at de høneker,
som var opdrættet ved kunstigt lys, vejede mest. Af tabel 2 fremgår, at der
var forskel på hønevægten ved opdrætningsperiodens afslutning 140 dage
gamle i forsøgets første del; her vejede de februar- og juniudrugede høner
henholdsvis 60 og 120 g mindre end de septemberudrugede, men de lagde
betydelig større æg (tabel 8).

Af tabel 33 ses, at der er en sikker positiv korrelation mellem hønevægt
og æggenes størrelse, selv om æggenes størrelse kun steg 0,65 g, for hver
gang hønevægten steg 100 g.

Regressions- og korrelationsanalyser mellem hønevægt og alder ved
1. æg viste, at der var en sikker negativ sammenhæng mellem de to faktorer.
Beregnet for hver udrugning for sig, viste det sig, at hønerne gennemsnitlig
gik i lægning 2 dage tidligere, for hver gang hønevægten 140 dage steg
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100 g, eller med andre ord, jo mindre høne, jo senere er æglægningen be-
gyndt. Dette sammenholdt med, at der er en sikker positiv korrelation
mellem hønevægt og ægstørrelse, kan betyde, at effekten på ægstørrelsen
af, at hønerne går sent i lægning, i nogen grad opvejes af, at det er de små
høner, der går sent i lægning, og at det er grunden til, at der ikke findes
sammenhæng mellem alder ved 1. æg og ægstørrelsen i disse forsøg.

Om der opnås forskellige ægstørrelser med forskellige lysprogrammer
kan altså i betydelig grad komme til at afhænge af spredningen på unghø-
nernes vægt ved indsættelsen til æglægningskontrol. For at undersøge dette
er en tosidet regression beregnet, hvori indgik hønevægt og alder ved 1.
æg som de uafhængige variable og ægvægt som den afhængige. Denne
analyse resulterede i følgende to regressionskoefficienter,

by 1.2 = 0,079
by 2.1 = 0,054

by 1.2 viser, at holdes hønernes alder ved 1. æg konstant, stiger ægvægten
med 0,079, for hver gang hønernes vægt 140 dage gamle stiger 10 g, me-
dens by 2.1 viser, at holdes hønevægten konstant, stiger den gennemsnitlige
ægvægt med 0,054 g, for hver dag æglægningens påbegyndelse udskydes,
hvilket er omtrent dobbelt så meget, som der blev fundet, når hønevægten
ikke tages i betragtning (tabel 32).

Konklusion.

Forsøgene har vist, at efterårsudrugede høner lægger færre og mindre æg
end høner, udruget om foråret og midsommer, såfremt hønerne er opdræt-
tet under naturlige lysforhold og i æglægningstiden går i huse med vinduer
og med 13 timers lys i husene daglig om vinteren. De efterårsudrugede
høners få og små æg er to problemer, men to, der skal løses hver for sig
gennem rigtig anvendelse af lys.

Lysforholdene i opdrætningstiden har ingen eller kun ringe indflydelse
på hønernes æglægningsintensitet, men der er en tydelig tendens til, at
lysets art — naturligt eller kunstigt - i opdrætningstiden øver indflydelse
på hønernes levedygtighed, således at ægydelsen pr. indsat høne påvirkes.

Når efterårsudrugede høner lægger færre æg end forårsudrugede, synes
det afgjort, at en væsentlig årsag til forskellen må søges i et forskelligt an-
tal mistede læggedage som følge af fældning det følgende efterår.

Anden del af forsøgsserien viser, at hos efterårsudrugede høner kan
efterårsfældning i første læggeår formindskes i betragtelig grad ved ikke
at udsætte hønerne for aftagende daglængde i æglægningstiden. De høner,
som blev udsat for aftagende daglængder, gik ned i æglægning 40-50 dage
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efter, at dagene begyndte at blive kortere. Såfremt hønerne holdes i læg-
ning mere end 40 dage efter 1. juli, skal dagene derfor holdes konstant
på 17-18 timer i huse med vinduer; eller også skal hønerne gå i huse
uden vinduer, således at de kan have en konstant kunstig daglængde i hele
læggeperioden.

Uanset om ægydelsen opgøres på grundlag af hønedagsregnskab pr.
indsat høne eller på grundlag af ægydelse, korrigeret til 0 pct. dødelighed
i æglægningsperioden, er det tydeligt, at lysforholdene i æglægningsperioden
kan udjævne den forskel, der under naturlige forhold vil fremkomme på
forårsudrugede og efterårsudrugede høners ægydelse.

Konklusionen er, at efterårsudrugede høner kan lægge lige så mange
æg som forårsudrugede høner blot ved ganske få og simple ændringer af
de ydre kår i æglægningshuset.

Årsagen til, at efterårsudrugede høner lægger små æg, kan søges i de
naturlige lysforhold eller i de af naturlige lysforhold betingede daglængder
i opdrætningsperioden. Når efterårsudrugede høner fik kunstigt lys i dag-
længder som de naturlige daglængder om foråret, lagde de æg af samme
størrelse som forårsudrugede høner med naturligt lys. Forårsudrugede hø-
ner, opdrættet ved kunstigt lys med daglængder som de naturlige efterårs-
daglængder, lagde æg af samme størrelse som høner, udruget om efteråret
og opdrættet ved naturligt lys. Der er således ingen tvivl om, at daglæng-
derne i opdrætningstiden spiller en afgørende rolle for størrelsen af høner-
nes æg senere hen.

Tiltagende daglængder i opdrætningstidens sidste 8-10 uger påvirker
hønerne på en sådan måde, at de lægger mindre æg, end de ville have gjort,
hvis de havde været opdrættet ved aftagende daglængder de sidste 8-10
uger eller ved konstant daglængde.

Lysforholdene i opdrætningstiden har en sikker indflydelse på hønernes
alder ved læggemodenhed, men der fandtes ringe sammenhæng mellem
hønernes alder ved 1. æg og ægstørrelsen, medens der er en god korrela-
tion mellem høne vægten 140 dage og ægstørrelsen. Forholdet er imidlertid,
at der er en svag positiv korrelation mellem alder ved 1. æg og ægstørrelsen,
og ligeledes en positiv korrelation mellem hønevægt og ægstørrelsen, me-
dens der er en negativ korrelation mellem hønevægt og alder ved 1. æg.
Følgelig må spørgsmålet om opdrætningslysets indflydelse på ægstørrelsen
ses fra den synsvinkel, om det påvirker hønernes vægt ved æglægningens
begyndelse samtidig med, at det påvirker hønernes alder ved 1. æg. En
høne, der vejer mindre og går i lægning tidligere end gennemsnittet af
flokken, vil lægge æg, der er mindre end flokkens gennemsnit, medens
en høne, der vejer mere, og som går i lægning senere end gennemsnittet,
vil lægge æg, der er større end flokkens gennemsnitsvægt. Selv om æg-
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ydelsen, når hønerne betragtes enkeltvis, formindskes, jo senere hønen
går i lægning, - angivet i kg faldt den med godt 0,4 kg for hver 10 dage,
hønen gik senere i lægning, — har lysprogrammernes indflydelse på høner-
nes alder ved læggemodenhed ingen indflydelse haft på hønernes gennem-
snitsydelse.

Det lysprogram, der anvendes i opdrætningstiden, kan derfor være ud-
formet således, at hønernes læggemodenhed udskydes 2-3 uger uden skade
på ægydelsen.

Det væsentlige for at opnå en god ægstørrelse synes at være, at lyspro-
grammet, der anvendes i opdrætningstiden, skal være udformet således, at
hønernes opnår en passende stor vægt ved æglægningens begyndelse, uden
at hønerne går for tidligt i lægning. Ligeledes skal lysprogrammet være
udformet således, at der bliver så lille en spredning på hønernes vægt ved
indsættelsen i æglægningshuset som muligt, så alle høner i flokken begynder
deres æglægning nogenlunde samtidig.

Om anvendelsen af et lysprogram i opdrætningstiden giver det forven-
tede resultat - større æg - vil sikkert være afhængigt af hønetypen. Den
ideelle hønetype vil være den, der har arvelige anlæg for at gå tidligt i
lægning, hvor alle høner går i lægning samtidig, og som tillige har en ens-
artet hønevægt ved indsættelsen i æglægningshuset. Ægstørrelsen hos så-
danne høner vil bedre kunne reguleres gennem et passende lysprogram end
hos høner, der går sent i lægning, og som har en stor spredning på høne-
vægten ved indsættelsen i æglægningshuset.

De anvendte lysprogrammer, såvel i opdrætningstiden som i æglæg-
ningstiden, har ingen indflydelse haft på hønernes levedygtighed; derimod
har lysets art haft en indflydelse i denne henseende. Uanset udrugningstids-
punkt og lysprogram er det således, at dødeligheden i æglægningsperioden
var mindre hos de høner, som var opdrættet ved kunstigt lys, end hos dem,
der var opdrættet ved naturligt lys. Dette forhold er af ikke uvæsentlig be-
tydning for ægproduktionens økonomi og må tages med i overvejelserne
ved bygning af opdrætningshuse.

Alt i alt viser det sig, at det er muligt gennem anvendelse af passende
lysprogrammer at få efterårsudrugede høner til at lægge lige så mange og
lige så store æg som forårsudrugede høner.
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