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Temperaturens lEclflyclelse på æglæggende 
høners proteinbehov og vekselvirkninger 

mellem temperatur, fodrmgsmåde og proteinbehov 
på ægydelsen 

Vagn E. Petersen og Folmer Høj 
Afdelingen for forsøg med fjerkræ og kaniner 

Æglæggende høner blev huset ved to temperaturer - 1 7 , 0 og 20,4°C - og i hvert hus fodret med 
foder, indeholdende 6forskellige protein/energiforhold. Forsøget viste, at ægydelsen var størst 
og kg foder pr. kg æg mindst ved den høie temperatur, og at hønernes behov for protein i foderet 
ikke var større ved den høje temperatur end ved den lave. Det er ligeledes vist, at der er 
vek -eJvirkrmg rr Hleni '>mp' rr tur oi, fr> Jet optagelse K- J - p. t ægyd^'s*1 ns ky h / l e i r Li, a.\i. 

nedsat ibderopiagt he havu~ en negativ hidfiyuebe på ægydelsen ved den lave tempei atur, 
men ikke ved den høje: endvidere al kg foder pr. kg æg blev stærkere reduceret ved rationering 
affoderet ved20,+°C end ved 17,0 C . ammenlignei m.d kg foder pr. kg æg hos høner, der havde 
fri adgang til foderet. 

Indledning 
Det er vist (Petersen, 1977), at høner på hæl-

dende netgulv har stigende ægydelse, når ram-
temperaturen øges fra 17,7 til 23,4°C, endvidere 
at ægstørrelsen og kg foder pr. kg æg var faldende 
ved stigende temperatur. Da der foreligger en del 
modstridende resultater om, hvorvidt hønerne, 
som på grund af stigende temperatur kan have 
aftagende foderoptagelse, får dækket beho\ et for 
protein og/eller aminosyrer (Bray og Geseli, 
1961); (Reid et al., 1965); (Payen, 1967) og (Me-
dier , 1967), med det normalt anbefalede prote-
in/energiforhold i foderet, er udført et forsøg til 
belysning af spørgsmålet. 

Materiale og metode 
Forsøget, som er udført på Trollesminde. blev 

lagt til rette som et 6 x 2 x 2 faktorielt forsøg, 
hvor den første faktor var foder med 6 forskellige 
protein/energiforhold, den anden faktor 2 tempe-
raturniveau "er, og den tredje faktor var hen-
holdsvis fri adgang og begrænset adgang til fode-
ret. De anvendte foderblandingers sammensæt-
ning er anført i meddelelse nr. 214 fra Statens 
Husdyrbrugsforsøg. Forsøget blev udført med 
Hvid Italiener, der gik på dybstrøelse og var 31 
uger gamle ved forsøgets påbegyndelse. I hver 
behandling indgik 20 høner, der blev kontrolleret 
for ægydelse og foderforbrug i 8 perioder å 28 
dage. Perioderne er i den statistiske behandling af 
ægydelsen, - angivet som g æg pr. høne pr. perio-
de betragtet som gentagelser. Hønerne var for-
ud for forsøget i 8 uger fodret med forsøgsfoderet, 
og de blev i disse 8 uger fodiet , som beskrevet 



!<fjifi Ør. tredje faktor, v ^A a _ii denne 
forperiode, før temperaturen blev ændret , i for-
søgshusene, kunne forventes , at en eventuel ind-
f j d ^ se af h u s l e j r e i j r n i e - ip 0

 ; v«rw*rne ;e in 
behov \ ille v ia igt r-nem med Tud st\ i ke r. a f » u 
gets begyndelse Ua^ae . lo -^ig-bdnatdlir g 
d dile hon. ."fr i a fgang dl vanu og <> >ers ka lkr 
og i begge hus - ,vt d^r i vinterperic den 13 t ime. ' 
1 i hvei 

For søgt ts i esultatei 
Bonerne blev enke Huvt1 onfroiiere b / e i dag, 

og æggene f ra hvert enkelt hold blev vejet samlet 
den følgende dags morgen. Foderforbruget blev 
opgjort ved udgangen af hver 28-dages periode. 

label i . Temperaturens «»dllyclefee pa æj^vdelse »g *"«i-
derforbrue 

Temperatur, °C 
Antal høner indsat 
Døde, % 
Tilvækst, kg 

Æg pr. høne 
Lægning, % 
kg æg pr. høne 
Æg vægt, g 

Foderforbrug: 
kg foder pr. høne 
kg foder pr. kg æg 

17,0 
240 
4,2 

0,26 

164 
73 

10,09 
61,6 

26,9 
2,66 

20,4 
240 
4,2 

0,18 

172 
77 

10,51 
60,9 

26,7 
2,54 

Af tabel 1 fremgår, at en forøgelse af tempera-
turen med 3,4°C f ra 17,0 til 20,4°C har medfør t en 
stigning i ægydelsen på 8 æg pr . høne og et fald i 
- o y o f , ^ u » n p 0 7 g <aK Æg, .>anettoresultatet n 
i r fo st el pa 0,~_ r g æg pr. høne, svarende til 1,9 
g æg pr hone pi . dag. en forskel , der er statistisk 
sikker (P < 0.00 bh Foderforbruget pr. høne har 
værer pra*r;< V »aget ens ved de to temperaturer , 
menv n nle-foi bruge > pr. kg æg var 0,12 kg mindre 
ved 20 -i C end ved 1 T0°C. Fortke! på tpmporatu-
ieii hit« i• y. indf ly t - l >e hari på h.tnerm- livs-
ki?t i men rlvæk «ten vaj nogc1 n i nn re ved den 
bøje •errperøii ' - end ved den tove 

I tabel 2 er vist hønernes daglige ægydelse, 
angivet som g æg pr . høne pr. dag, i relation til 
foderets protein/energiforhold og hønsehustem-
peraturen hos hønerne med fri adgang til foderet. 

Af tabel 2 ses, at ægydelsen ved begge tempe-
"atuici nar < æret slig» n.u raediodeieb ^tigc^ue 
protein/energiforhold, og at ægydelsen har \ æ i r t 
lidt s t ø n e * ed 20,4°C end ved 17,0rC Denne fbt-
skel synes dog at væte le t tilfældig, idet ægydel-
sen ved 20,4°C kun har været højest i 4 ud af 6 
sammenligninger. Hønerne ved 17.0°C åd i gen-
nemsnit 127 g foder og hønerne ved 20,4°C 126 g 
foder pr . høne pr. dag. 

Foderforbruget pr . kg æg er faldende med fode-
rets stigende protein/energiforhold og inden for 
hvert protein/energiforhold mindst hos de høner , 
der ha r lagt flest g æg pr . dag. 

Tabel 2. Temperaturens Indflydelse på g æg pr . høne pr . dag ved forskeligt protein/energiforhold i foderet 

Fri adgang til foderet 

Foderblanding: A B c D E F 

g p-s ford. råprot./3000 keal OE 124 128 132 138 146 152 
g æg pr. høne pr. dag: 

17,0°C 45,5 46,2 43,2 45,3 49,8 48,4 
20,4°C 46,2 45,8 46,4 47,0 48,0 49,2 
Forskel, g pr. dag + 0,7 - 0,4 + 3,2 + 1,7 - 1,8 + 0,8 

kg foder pr. kg æg: 
+ 1,7 - 1,8 + 0,8 

17,0°C 2,79 2,72 2,95 2,83 2,56 2,66 
20,4°C 2,75 2,74 2,78 2,54 2,59 2,63 

Ved en samlet vurdering af ægydelse og kg 
foder pr. kg æg tyder forsøget på , at hønerne har 
behov for foder med samme protein/energifor-
hold, uanset om de går ved 17,0 eller 20,4°C. I 

tabel 3 er anført resultaterne af de samme para-
metre som i tabel 2, men for høner , der fik foderet 
rationeret. 



Tabel 3. Temperaturens indflydelse på g æg pr . høne pr . dag veå forskelligt protein/energiforhold i foderet og ved 
begrænset foderoptagelse. 

Rationeret foder 

Foderblanding: A 

g p-s ford. råprot./3(XX) kcal OE 124 
g æg pr. høne pr. dag: 

17,0°C 41,6 
20,4°C 44,9 
Forskel, g pr . dag + 3 , 3 

kg foder pr. kg æg: 
17,0°C 2,71 
20,4°C 2,50 

Af tabel 3 ses, at høner med tildeling af 112 g 
foder pr. høne pr. dag også har en stigende æg-
ydelse med foderets stigende protein/energifor-
hold; medens der hos høner med fri adgang til 
foderet ikke kunne konstateres en ty delig forskel 
på ægydelsen ved de to ramtemperaturer, ses det 
her, at høner med begrænset foderoptagelse lagde 
flere g æg pr. dag ved 20,4°C end ved 17,0°C (P < 
0,(1)1). 

Hos hønerne med iri adgang i il rodetet blev 
foderforbrug!.. c h'ce< .J m. iu i>.08 kg fo rf pr. kg 
æg ved at øge li jstempeiai ' j ie.i f ia 17,0 til 20,4°C. 
Hos hønerne, de; fik tildelt tn daglig roderration, 
har forøgelse af temperaturen bevirket, at foder-
forbruget er IV'det. med 0,18 kg foder or. kg æg. 
Der forekommer således en vekselviikning mel-
lem hustemperatur og fodnngsrnåde på såvel 
ægydelsen som kg foder pr. kg æg. Det samme var 
tilfældet med hensyn til hønernes tilvækst, idet 
hønerne med fri adgang til foderet ved 17,0°C 
havde en tilvækst på 418 g mod kun 288 g ved 
20,4°C, de rationerede høner havde samme til-
vækst - 85 g - ved begge temperaturer. 

Bedømt ud fra g æg pr. høne pr. dag og kg foder 
pr. kg æg er der intet, der tyder på, at høner, som 
har en lille foderoptagelse, eller som går ved 
20,4°C i stedet for 17,(FC, skal have foder med 
højere protein/energiforhold end 146 g p-s ford. 
råprotein pr. 3000 keal OE; eller mere korrekt -
hønerne skal uanset hønsehustemperatur og fo-
deroptagelse have et foder, der dækker deres 
aminosyrebehov i forhold til foderets energiind-
hold. 

B c D E F 

128 132 138 146 152 

44,9 42,2 45,5 44,1 44,2 
45,8 47,2 46,4 49,4 46,6 

+ 0,9 + 5,0 + 0,9 + 5,3 + 2,4 

2,51 2,67 2,47 2,54 2,55 
2,45 2,37 2,42 2,27 2,41 

På grandlag af g æg pr. høne i hver af de 8 
forsøgsperioder er ved hjælp af en variansanalyse 
undersøgt, om den fundne forskel i ægydelse på 
grand af behandlingerne er statistisk sikker. Re-
sultatet af denne analyse fremgår af tabel 4. 

Tabel 4. Variansanalyse for ægydelse 
Variationsårs ag: DF Middelkvadrat F~værdi 

Total 191 _ 
Behandling 23 27846 7 72*** 

Proteinniveau (P) 5 42394 11,76*** 
Temperatur (T) 1 126690 35,16*** 
Fodnngsrnåde (F) 1 88580 24 59*** 
P x T 5 10315 2,86* 
P x F 5 11826 3,28* 
T x F 1 49024 13,61** 
P x T x F 5 10696 2,97* 

Gentagelser = perioder 7 38997 10,82*** 

Uforklaret variation 161 3602 

*, ** og *** angiver, at der er henholdsvis 95, 99 og 99,9 
% sandsynlighed for , at den fundne forskel skyldes 
forsøgsbehandlmg. 

Af tabel 4 ses, at alle tre forsøgsfaktorer: 
»Protein«, »hønsehustemperatur« og »fodrings-
måde« med 99,9% sandsynlighed har påvirket 
ægydelsen, og at der er signifikante vekselvirk-
ninger mellem forsøgsfaktorerne og ægydelsen. 

Forklaring på vekselvirkningen mellem prote-
inniveau og temperatur på ægydelsen er, at hø-
nerne tilsyneladende ikke er så følsomme over for 
foderets protein/energiforhold ved den høje som 
ved den lave temperatur; stigning i ægydelsen 



med fodere t ' stigende p r o t c. n / c rg i r. j i n. > I d er 
mi-id re ved een høj t end d m lave fK«-ipe«o.ti!i 

A i^ agt n di vck^elviiHiingen mellem niu<e^r-
nivcc.u og fodrmt^mcule paægvdc l s tn er at ægv 
deii.ee ved den lave lemp«-, atu :ct,g med foderet: 
stigende protein/energiforhold, indtil foderet in-
deholder 146 til 152 g p-s fordøjeligt råprotein pr. 
"VdC OE i v r honc ine h * in adgang ril fode 
ret , medens der hos hønerne, som fik foderopta-
gelsen begrænset, opnåedes optimal ægydelse 
med 138 til 146 g protein pr. 3000 keal OE . En lav 
foderoptagelses negative indflydelse på ægydel-
sen kan altså ikke modvirkes ved at øge foderets 
p i ' > k i " / u i t y f o r f i J d 

Vekselvirkningen mellem hønsehustemperatur 
og fodringsmåde på ægydelsen kan bedst illustre-
i e c , som vist i tdbel 5. 

Tabel 5. Vekselvirkning mellem temperatur og fod-
ringsmåde på g æg pr. høne pr. dag 

Temperatur ""C 

Fodringsmåde: 17,0 20.4 Forskel 

Rationering 43,7 46,7 3,0 
ad libitum 46,4 47,1 0,7 

Forskel 2,7 0,4 

A f f a b e l 5 ses, at en foderrationering praktisk 
taget ingen negativ indflydelse har ved den høje 
temperatur , medens den ved den lave temperatur 
har reduceret ægydelsen med godt 6 % i forhold til 
hønerne, der havde fri adgang til foderet . 

I tabel 6 er vist fodringsmådens og temperatu-
rens indflydelse på foderomsætningen. 

Tabel 6. Vekselvirkning mellem temperatur og fod-
ringsmåde på kg foder pr. kg æg 

Temperatur "C 

Fodringsmåde: 17,0 20,4 Forskel 

Rationering 2,57 2,40 0,17 
ad libitum 2,75 2,67 0,08 

Forskel 0,18 0,27 

Affabe l 6 ..es, a- h t t n m d^- er ve!',se!virkrii«& 

trit liern te ipciatu/ n^ tcorjuL,. m?uc på x,-r/oel-
ren. er dei or^å \ e l seiviri'rung mellem ' '¡-se to 
fakto* er på kg foder p i . K^ r g F orklusionen af 
dette er , al hvad de, vil væi^ den rigtige f u m -
gangsmåue i c situation. *kke jnudde.bar t kar, 
overføres til en anden situation. 

Foir.øge: '¡-er, at høner« beh>-v u i pcw-in j 
foderei i forhold lit deis enc.gimdhold i l k e æn-
dies ved -»f oge *emperaiu-en i hoi.<- hi.^tr fra 
I*7/) ril 2 0 , 4 T . c% at bene ne: reaktiop p? tempe-
ra ui mleninge n c . c<,mv -< ^v Jcis^ pi. o mmcre 
foderforbrug pr. kg æg. 

1 uxsøjjHf k n i k l t r n c , Son:? i . b . u ^ r og ' •Vr fe 1 

vlad-en har lo - c et aer. dafligf pasni:i t og 
k o n d u i t e r i n g af h ø n e r n e . 
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