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Æglæggende høner vil med fordel kunne udnytte en del af de bygfraktioner, der bliver tilbage 
f den stivelsesrige fraktion af byg til næringsmiddelindustrien. 

Indholde! af omsættelig energi og foderværdien af forskellige fraktioner af byg er bestemt i 
fordøjelighedsforsøg. Ufraktioneret byg indeholdt 3182 kcal OE pr. kg tørstof, og de forskellige 
bygfraktioner fra det samme parti byg varierede fra 467 til 3574 kcal OE pr. kg tørstof, forskelle, 
der langt overvejende skyldes fraktionernes forskellige indhold af stivelse. Fodringsforsøget 
viste, at ægydelsen var uafhængig af, hvilke bygfraktioner der indgik i æglægningsfoderet; 
derimod var det tydeligt, at forbraget af omsættelig energi var stigende med fraktionernes 
stigende stivelsesindhold. 

Indledning 
Bygs kemiske sammensætning kan variere en 

del, hvilket vil øve indflydelse på dets indhold af 
omsættelig energi. Sammenlignes bygpartiers di-
rekte bestemte indhold af omsættelig energi med 
dets indhold, beregnet ved hjælp af de i »Cirkulæ-
re fra statens foderstofkontrol 1976« anførte for-
døjeiighedskoefTicienter og energiequivalcnter, 
viser det sig, at bygpartiers direkte bestemte ind-
hold af omsættelig energi varierer mere, end det 
vil fremgå af beregnede værdier, hvilket kan illu-
streres af følgende opstilling. 

Den anførte forskel i kemisk analyse giver kun i 

Indhold i % af tørstof 
Parameter: byg I byg II 

Aske 4.3 2,6 
Råprotein 9,7 10,8 
Råfedt 3.4 3,0 
Træstof 10,2 4,3 
N F E 72,4 79.3 

Stivelse 48,3 63.3 
Sukker 2,8 2.7 
NFE-rest 21,3 13,3 

kcal OE pr. kg, direkte bestemt 2696 3139 
kcal OE pr. kg, beregnet 3028 3287 
Forskel kcal OE 332 148 



nogen grad forklaringen på , at byg II indeholder 
443 kcal O E mere pr. kg tørstof end byg I. For at 
belyse, hvordan ændringer i bygs kemiske sam-
mensætning påvirker bygs indhold af omsættelig 
energi, blev et parti byg i ef teråret 1978 formalet 
og delt op i forskellige frakt ioner på Carlsbergs 
Forskningscenters forsøgsmølleri, der er nærme-
le omta'i i meddelelse m 2 Si) f a S t a t r m Husdyr 
b-ug--'. i?og Df-tanve „ i ~ pi /ti b- g ^ af soib n 
>McrH og " y k e . pe Trolle * mm Je . Vvd ' i ' k 

tionere byggen og blande fraktionerne sammen i 
forskellige forhold fås produkter , der svarer til 
byg af forske l i g kemisk sammensætning, uden at 
disse forskelle kan henføres til klima-, jord-
bunds-, gødsknings- og/eller høstforhold. 

Metode 
samt 

den del af byggen, der ikke blev fraktioneret , blev 

analyseret ror kemisk sammensætning og indhol-
det af omsættelig energi bestemt. Bestemmelsen 
af omsættelig energi blev foretaget med udvokse-
de haner; hver bestemmelse blev foretaget to 
gan^e in?d " ha.iv. g.mg H'iuei ie hk u l 'Mt 
110 g foder pr . dag inklusive 0,55 g chromoxyd, og 
fcKkiC ble*,, umidde lba r t ioi !u n e m e iu d e t . r u r : 
op med vand. hvorved det sikredes, at chrom-
oxyden blev jæ vnt fordelt og forblev jævnt fordelt 
i foderet , indtil det var ædt. 

For at undersøge, om der var overensstemmel-
se m e l ' ^ n d " f u o o n t " a r d - u i c ndho ld „j o m -
' ætte.ig ui t ^t t d r fu. skellige fiakr o er s<<.m i 
det ufrakt ionerede byg, blev gennemført et fo-
dringsforsøg med HPR-høner . Forsøget blev ud-
ført over en periode på 196 dage med to hold å 32 
høner pr. behandling, og der blev fremstillet 4 
foderblandinger af de i tabel 1 anførte sammen-
sætninger. 

l abe l 1 fudeih l , pr|iijg<»iiir£ ^amiBrii^j iali»^ 
Blanding: 

Byg % 60.00 0,00 0.00 0.00 
Fraktion 84 % 0.00 60.(K) 0,00 42.06 

86 % 0,00 0,00 29,94 0,00 
87 % 0,00 0.00 21,60 0,00 
88 % 0.00 0.00 8,46 0,00 
13 % 0,00 0,00 0,00 4,38 
14 % 0,00 0,00 0,00 9,72 
43 % 0,00 0,00 0,00 3,84 

Havre % 5,85 0,90 7,87 3,78 
Majs % 9,10 6,30 7,83 10,36 
Sojaskrå, toasted % 4.46 12,10 3,63 5,32 
Vitaminblanding % 0,50 0,50 0,50 0,50 
Foderfedt, animalsk % 3,00 3,00 3,00 3,00 
Fiskemel, askefattigt % 3,00 3,00 3,00 3,00 
Kød-benmel, askefattigt % 2.70 2.70 2,70 2,70 
Grønmel % 7,00 7,00 7,00 7.00 
Dikaleiumfosfat % 0,39 0.50 0,47 0,34 
Kridt % 3,50 3,50 3,50 3,50 
Salt % 0,44 0,44 0,44 0,44 
Mangansulfat % 0,05 0.05 0,05 0,05 
Zinkoxyd % 0,01 0,01 0,01 0,01 

I alt % 100,00 100.00 100,00 100,00 

kcal OE pr. kg 2715 2860 2790 2570 
g råprotein/3000 kcal OE 173 185 178 181 

Bygfraktionerne i blandingerne 7 og 8 indgår i Hønerne fik foderblandingerne som melfoder, 
blandingerne i de forhold, hvormed de var til rå- og de havde fri adgang til såvel foder som vand. 
dighed, ef ter at byggen var frakt ioneret . 



Forsøgets resultater 
Den relative andel af hver fraktion samt frak-

tionernes og det ufraktionerede bygs kemiske 
sammensætning samt indholdet af direkte be-
stemt omsættelig energi er anført i tabel 2. 

I og byg II, bliver resultatet, at de to bygpartier 
indeholder 2588 og 3221 kcal OE pr, kg tørstof 
eller en afvigelse fra den virkelige værdi på hen-
holdsvis -108 og +82 kcal OE pr, kg tørstof, 
svarende til 4,0 og 2,6%. Formlen giver således et 

Tabel 2, Byg og bygfraktionernes sammensætning og indhold af omsættelig energi i tørstof 
Fraktion 

Parameter: byg 13 14 43 84 86 87 88 

Af ufrakt. byg % 100,00 3,68 8,16 3,23 35,35 25,00 17,51 7,07 

Aske % 2,6 4,4 5,7 4,6 1,3 2,1 2,3 2,4 
Råprotein % 13,3 6,1 12,0 17,5 11,5 15,6 15,5 14,9 
Stoldt fedt % 3,2 1,8 4,1 6,1 2,3 3,0 2,7 3,1 
Træ stof % 4,6 32,1 21,4 11,0 0,9 2,0 2,1 2,6 
N F E % 76,3 55,6 56,8 60,8 84,0 77,3 77,4 77,0 

Stivelse % 56,3 2,8 8,5 23,8 70,1 58,3 57,7 54,3 
Sukker % 7,3 6,9 8,7 10,6 7.3 6,7 7,8 9,0 
NFE-res t % 12,7 45,9 ' 39,6 26,4 6,6 12,3 11,9 13,7 
kcal O E pr. kg 3182 467 1315 2175 3574 3180 3473 3386 

Fraktion 13 bestod overvejende af skaller. I 
fraktionerne 14 og 43 var der tiUige et højt indhold 
al aleuroncellei ag kim Prak ionerne 84, 86, 87 
og 88 stammer fra byggens endosperm. 1 fraktion 
84 v i r sTivebesirjuh'Md'H hoit 'høj ^ndo^pnm 
andel), medens fraktionerne 86, 87 og 88 havde 
et stivelsesindhold, der nogenlunde svarede til 
stivelsesindholdet i hel byg. 

På grandlag af de forskellige bygfraktioners 
samt det ufraktionerede bygs kemiske sammen-
sætning og indhold af direkte bestemt omsættelig 
energi er beregnet følgende formel til angivelse af 
bygs indhold af omsættelig energi ud fra kemiske 
analyser: 

kcal OE pr, kg byg = 
35,1 x % råprotein + 51,3 x % Stoldt fedt 

+ 41,2 x % stivelse + 29,8 x % sukker 

Ved at benytte de i »Cirkulære fra statens fo-
derstofkontrol« anførte fordøj el ighed skoeffic i -
enter for byg og de anførte energiequivalenter 
blev byg I og byg i l overvurderet med henholds-
vis 332 og 148 kcal OE pr. kg tørstof eller med 
henholdsvis 12,3 og 4,7%. Anvendes ovenfor 
anførte formel til at beregne energiindholdet i byg 

meget bedre skøn over de to bygpartiers indhold 
af omsættelig energi, end der blev opnået pa 
w-undlag af de i cirkulæret anførte fordøjelig 
' "d"l v c TVenter . 

Formler vil tendere mod at undervurdere en 
dårlig og over/ in dere en god kvalitet af byg. 

Foderblandingernes analyserede indhold af 
omsættelig energi og råprotein er anført i tabel 3 
sammen med resultaterne afæglægningsforsøget. 

Af tabel 3 fremgår, at der var nogen forskel på 
hønernes ægydelse alt efter, hvilke bygfraktioner 
der indgik i foderblandingerne: en variansanalyse 
viste dog, at hverken foder eller hustemperatur 
havde signifikant indflydelse på hønernes ægy-
delse. Med hensyn til æggenes størrelse har både 
foder og hustemperatur haft en signifikant (P < 
0,01) indflydelse på æggenes vægt, og der er en 
tydelig tendens til, at æggenes størrelse var sti-
gende med foderets stigende energiindhold. 

Hønerne, der fik fodeiblanding 5, hvori indgik 
ufraktioneret byg, har haft en lavere foderopta-
gelse og et mindre foderforbrug pr. kg æg end 
hønerne, der fik foderblandingerne 6 og 7, der 
begge havde et højere energiindhold end blanding 
5, Hønerne, der fik foderblanding 8 med det lave-



f i t v -K-igiiivjiiold, lu-vdc iicii s tor-,1c fode-opta-
gelse og det türsie foderforbrug pr- kg «• g. Be 
legnce ioderfo r t ¡ruget mjjo forbi ug a. otcsædeiig 
energi pr. kg æg. har forbraget været € t igendc 
med foderet* stiger dc enetgiindhoJd og ineu det< 

de i f ic igi lu 'brug\- ,n > nogen gi ad iorkia jes mea , 
at hønerne r a v j ; - tn ^f.gei-ue d-'-tkst fod -
rets stigLiidr e.iejgiindbole; »neu en d*=*l af c1« 
stigende energiforbrug kan inubgvis øg ' a væie 
rorårsrgc: af f o d e i p d d . L-æi b l a .d i -g 6 der m 

Tabel 3, Ægydelse og foderforbrug m.in. 

Hold: 
Blanding: 

Si _ c ^H/ii-er'i 
t a ' OE/Kg tø-lu 
-11 c )E/kg i(Ki'-f 

g -sp.ui./rouo ^æ-i OF 
g d p i ^ f / IC to; O F 
Hei:-r 7 bygprotein 

Antal høner mibat 
Vægt ved indsættelsen, kg 
Tilvækst i 196 dage, kg 
Døde, % 

Ægydelse i 196 dage: 
Æg/høne 
Lægning, % 
Æg vægt, g 
g æg/høne/dag 

Foderforbrug: 
Foderoptagelse, g/dag 
Foderoptagelse, kg/høne 
Mcal, OE/høne 
kg foder/kg æg 
Mcal OE/kg æg 
Forholdstal 

5+45 
5 

42,1 
2715 
11.4 
173 
138 
72 

64 

6+46 
6 

7+47 
7 

8+48 

47,5 
2860 
12.0 
185 
147 
55 

65 

45.6 
2790 
11.7 
178 
142 
79 

64 

40.7 
2570 
10.8 
181 
144 
68 
61 

Temperatur °C 

44,0 
2730 
11,4 
179 
143 
68 

128 

44,0 
2730 
11,4 
179 
143 
68 

126 
3,39 3,39 3,27 3,28 3,32 3,35 
0,59 0,72 0,76 0,55 0,75 0,56 

5 14 5 10 5 11 

120 123 118 124 120 122 
61 63 60 63 61 62 

64,9 65,0 65,2 64,2 65,3 64,4 
39,4 40,6 39,3 40,6 40,1 40,1 

158 164 159 167 164 160 
31,0 32,2 31,3 32,8 32,2 31,4 
84,1 92,1 87,2 84,3 87,9 85,6 
3,96 4,04 4,06 4,13 4,09 4,00 
10,8 11,6 11,3 10,6 11,2 10,8 
100 107 105 99 100 97 

stigende indhold af stivelse + sukker. Det stigen-
deholdt 60% bygmel, var næsten uden grove par-
tikler og derfor noget støvende, selv om der var 
3% fedt i foderet . 

At hønerne, fodret med foderblandinger med 
stort indhold af stivelse + sukker, har større til-
vækst og større forbrug af omsættelig energi pr. 
kg æg end høner , der fodres med mindre stivel-
se srige foderblandinger, er i overensstemmelse 
med resultater, offentliggjort i meddelelse nr. 316 
f ra Statens Husdyrbrugsforsøg. 

Med hensyn til hustemperaturen vil det f remgå 

af resultaterne, at en forøgelse af temperaturen 
f ra 16°C til 20°C stort set har bevirket 1% foderbe-
sparelse for hver gang temperaturen blev øget 
1°C. 

Konklusion 
Om der anvendes ufraktioneret byg eller byg-

fraktioner i foderet til rugeægsproducerende h ø -
ner, har været uden betydning for ægydelsen,-
men jo mere stivelsesrig de anvendte fraktioner 
er. desto større bliver førbraget af omsættelig 
energi pr. kg æg. 
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