
Meddelelse nr. 28 ~ra forsøgsdambrugeto 

Nogle årsager til ægdødelighed hos regnbueørred. 

Ægdødeligheden varierer stærkt dels fra det ene dambrug til 
det andet dels indenfor det enkelte dambrug fra år til år eller 
endog fra str:ysning til strygning. 

Det er vell:endt, at mange f§.ktorer indvirker på resultatet 
af den kunstige befrugtning. Alle erfarne dambrugere ved, at man 
absolut bør undgå knuste æg under stryg~ingen, og at æggene ikke 
må udsættes for solskin eller frost. 

På forsøgsåambruget har man undertiden haft en meget betyde-
lig ægdødelighed i løbet af det første døgn eller to efter befrugtnin
gen. Nogle ar har det ~ret således, at een strygning gav udmærket 
resultat, mens en anden strygning gav op til 50% dødelighed i løbet 
af det første par døgn, selvom den praktiske fremgangsmåde havde 
været nøjagtig den samme. 

Den dødelighed, der optræder ganske kort efter strygningen, 
skyldes næppe, at en befrugtning ikke har fundet sted, idet ube
frugtede æg normalt holder sig levende meget ~ge. Når man rører 
æggene på øjenægstadiet, er det jo netop for at dnæbe de ubefrugte
de æg, således at de let kan sorteres fra øjenæggene. I henhold 
til Nikolsky ("The Ecology of Fishes·rr (1963) side 177) gennemfører 
de ubefrugtede æg en vis parthenogenetisk udvikling (parthenogenese 
= jomfrufødsel), der dog aldrig fører til dannelse af egentlige 
fostre. Det er indlysende, at dette er af værdi for overlevelsen 
af de befruC;-Gede æg under naturlige forhold. ?øde æg giver f.eks. 
langt bedre v;:;::l.::stbetingelser for skimmelsvamp end levende æg, 
og såfremt de ubufrugtede æg døde hurtigt, ville de give en for
trinl~g grobund for skimmelsvamp, der da let kunne brede sig til 
alle de befrust;ede æg i gydebanken. Når såvel ubefrugtede som 
befrugtede &e holder sig levende indtil klækningen, er faren for 
destruktion a~ [~g i en gydebanke på grund af skimmelangreb ikke 
nær så stor. 

Den dødelighed, der optnæder kort tid efter strygningen, kan 
man således næppe tilskrive et dårligt befrugtningsresultat, da 
dette først viser sig, når øjenæggene røres. Derimod må man antage, 
enten at nogle hunfisk har haft æg, der ikke var levedygtige, el
ler at man ved behandlingen af æggene under eller efter strygningen 
har dr.æbt en del æg. 

På forsøgsdambruget havde man som nævnt brugt nøjagtig den 
samme fremgangsnåde ved strygning, befrugtning og oplægning af æg 
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ik1ældcebakkerne; men alligevel fået vidt forskelligt resultat fra 

den ene strygning til den anden. Selvom dette ikke tyder på nogen 
konsekvent fejl i fremgangsmåden, viste en ~ndersøgelse ikke desto 
minure, at årsagen til ægdødeligheden i det første par døgn var at 
finde i yor praksis ved behandling af æggeneo Der er i alle i det 
følgende omtalte forsøg anvendt æg af regnbueørred. 

Dødelighed på grund af forkert behandling af æggene~ 
Arbejdsgangen ved strygning og befrugtning har på forsøgs

dambruget været således: Et antal bedøvede hu~~er afstryges i et 
plustikfad. Når fadet er ca. halvfuldt af æg, stryges mælken fra 
2 - 3 hanner ud over æggene, og der omrøre s forsigtigt med hånden. 
Nu tilsættes knap en liter vand til fadet, hvorefter der atter om
røres, indtil fadets indhold efter t minuts ;'or~øb hældes over i . 
en spand, hvori der er lidt vand. Herefter gentages hele processen, 
idet det næste fad æg hældes i en anden spand og s~ fremdeles. Når 
der er æg i 5 - 6 spande, skylles æggene og hældes sammen i een 
sp[md, hvorefter de bæres til klækkehuset og oplægges i bakkerne. 

Denne eller en nogenlunde tilsvarende metode anvendes på mange 
dambx'ug og ofte med udmærket resul tat ~ Imidlert:"d må den frarådes, 
da 'den kan give anledning til bety~elig dødelighed i løbet af de 
første døgn efter befrugtningen. 

Som enhver dambruger ved, optager ørredæ~gene betydelige vand
mæn~;(ler, så snart de bringes i kontakt ~.'8d vandlJl Det viser sig nu, 
at æGGene i visse faser af vandoptagelsesprocessen er meget f01-
SOmDG over for stød, således at man let kommer til at dr.æbe æg, 
hvis man skyller dem på et tidspunkt, hvor vandoptagelsen er godt 
i gang, men ikke afsluttet. 

I det nedenstående skal vises resultatet af et par forsøg, 
der er foretaget på følgende måde: 6 bægerglas opstilledes ved 
siden af hinanden, og i hvert glas hældtes 0.32 l omhyggeligt blan
dede æg fra et antal hunner. Æggene befrugtedes med samme han, 
hvorefter hvert glas tilsattes 0.25 l vand. Med et kvarters mellem
rum udtoges et glas, og sæden blev skyllet fra æggene, hvorefter 
de oplagdes i klækkebakker. To døgn efter befrugtningen optaltes 
de lovende og de døde æg, og dødelighedsprocenten udregnedes~ 
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Tiden mellem ,vand- Dødelighedsprocent 
tilsætning og skylning Forsøg A (30 C) Forsøg B (6tO C) 

o min. o 0.3 
15 min. 1.3 6.9 
30 min. 12.5 4.1 
45 min. 4.9 4.7 
60 min. 1.9 1.4 
75 min. 2.0 1.3 

Det er bemærkelsesværdigt, at den største,ølD.findtli:..:,hvd ind
træder på forskelligt tidspunkt i de to forsøg. I forsøg 'A.t.ti_ler 
æggene dårligst skylning efter 30 minutters vandoptagolce, Bons æg
gene i forsøg B har størst dødelighed, hvis man skyller dom efter 
15 minutters vandoptagelse. 

Ved nogle forsøg over vandoptagelsens hastighed har det imid
lertid kunnet eftervises, at denne stiger stærkt med tcm)cr~turen, 
f. eks. er vandoptagelsen ved 6tO C afsluttet på ~t tiBo, m0ns 
den ved 130 C afsluttes allerede i løbet af 25 minuttor (alt andet 
lige). Endvidere viser det sig, at æggene kun er lidt ø~indtlige 
for stød i vandoptagelsens allerførste fase, herefter følger 'en tid 
med sbærk ømfindtlighed; men efterhånden som vandoptagelsen skrider 
frem bliver æggene atter mindre og mindre ømfindtlige. Når man ved 
30 C (Forsøg A) får størst dødelighed ved skylning efter 30 minut
ters vandoptagelse, men ved 6tO C allerede efter 15 minutters vand
optagelse, må man tilskrive det den'kendsgerning, at man ved lav 
temperatur får den stærkeste ømfindtlighedsperiode på et senere tids
punkt end ved højere temperatur, fordi vandoptagelsen fo~cg&r med 
forskellig hastighed. 

Man vil heraf kunne forstå, at man ved anvendelsen af nøjagtig 
samme fremgangsmåde, hvor æggene skylles efter henstand i samme 
tids~kan få højst uensartede resultater af strygningen alt ef
ter, ved hvilken temperatur denne foregår. 

Imidlertid afhænger vandoptngelsens hastighed i~cc blot af' . 
temperaturen, men også af hvor tykt et æglag, der er i spanden. 
Dette har kunnet påvises ved at undersøge, hvor hurtigt 0.34 l æg 
afslutter v~doptagelsen i et cylinderglas med stor diameter (æg
søjlens højde: 7 cm) og i et glas med lille diameter (ægsøjlens 
højde: 20 cm). Det viser sig da, at ved 50 C· afsluttes vanuoptagel
sen i den lave søjle i løbet af It time, mens det varGr 2{ time for 
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æggene i den høje søjle. Dette er en naturlig følge af, at æggene 
udøver et vist tryk på hinanden, da de jo er tungere e~l vand. Jo 
højere ægsøjlen er, desto større modstand skal æggene overvinde 
ved svulmningen, og desto langsommere foregår vandoptagelsen. 

Det spiller også en rolle, hvor meget vand der tilsættes ægge
ne. Hvis der kun tilsættes lidt vand, kan det have til følGe, at 
æggene ikke får lejlighed til at optage vand nok til at kODme ind 
i den mest følsomme fase for stød, inden de skylles. 

Endelig synes der at være forskel på æggenes følsomhed over
for stød under vandoptagelsen, alt efter hvilke moderfisk æggone 
stammer fra. I vore forsøg forekom æggene fra vor egen moderfisk
stamme mere følsomme end æggene fra den fra U. S. A. indførte Do
naldson-stamme. 

Man vil nu forstå, at man ved den praktiske fremgangsmåde, vi 
har benyttet på forsøgsdambruget, og som er beskrevet i det foran
stående, kan få højst uensartede resultater, idet dødeliGhedon af
hænger af: 

l. På hvilke tidspunkter, man skyller æggene, hældor dem sam
men i en spand og lægger dem op i klækkebakker i relation 
til vandtemperaturen. 

2. Ægsøjlens højde i de forskellige spande. 
34 Mængdeforholdet mellem æg og vand. 
4. Hvilken stamme moderfisk æggene hidrører fra. 

I henhold til det foranstående skulle man med sikkerhed opnå 
et godt resultat, hvis man skyller æggene, mens de befinder sig i 

vandoptagelsens allerførste fase. Får æggene derimod lojlighed til 
at suge en del vand forinden, opstår faren for at dræbe æg ved 
skylningen, således at de ovenfor anførte faktorer får indflydelse 
på resultatet. 

Der skal nu refereres nogle forsøg, der er udført i s~ande, 

således at de ligger tæt op ad de fremgangsmåder, mange anvender 
i praksis. 
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Forsøg I. 
Vandtemperatur 80 C. Et halvt fadf'uld æg 1 hver af 4 spande. 

Tiden mellem vand- % døde æg 

tilsætning og skylning efter 2 døgn 
o minutter 1.0 

15 tf 47.8 
30 n 19.6 
60 tf 19.6 

Det ses, at øjeblikkelig skylning giver et fint re sul-cut , 
mens skylning efter 15 minutters vandoptagelse er nærmest kL~tastro
fal. 

Forsøg II. 
Vandtemperatur 30 C. Et helt fadfuld æg i hver af 3 spande. 

I de to spande, der, henstod en time inden skylning, var der 
sat ganske lidt vand til den ene, men rigeligt til den anden. 

Tiden mellem vand
tilsætning og skylning 

o minutter 
60 ti (lidt vand) 
60 II (meget vand) 

% døde æg 
efter 2 døgn 

0.1 

5.4 
32.0 

Det ses, at i spanden med lidt vand har æggene ikke kunnet 
optage vand nok til at blive så følsomme som æggene mod rigeligt 
vand. 

Forsøg III. 
Vandtemperatur GtO C. Et helt fadfuld æg opbluuliet med 

sæd i hver af 3 spande. Spand a: Henstår 90 min. uden vand, 
hvorefter æggene skylles og oplægges i klækkebakker. Spand 
b: Æggene skylles straks efter vandtilsætningen, hvorefter 
de henstår med rigeligt vand i 90 minutter, inden de meget for
sigtigt opLægges i klækkebakker. Spand c: Henstår mou rigeligt 
vand i 90 minutter, skylles og oplægges i k1ækkebakker. 
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Spand 
% døde æg 
efter 2 døgn 

a skylning efter 90 min. 's henstand uden vand 0.3 
b skylles straks, oplægges efter 90 min. 1.2 
c skylles efter 90 min. 's henstand med vand 11.5 
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Det ses, at æggene udmærket tåler lang tids henstand i ægvæd
ske og sæd inden skylningen (spand a). Ved sammenligning mollem 
spand b og c vil det fremgå, at det er stødene ved skylning, der 
dræber æg (spand c), mens en forsigtig oplægning i klæl::kobakker er 
ret ufarlig, når æggene først har haft lang tid til vandoptagelse 
(spand b). 

Forsøg IV. 
Vandtemperatur 50 C. Æg af Donaldson-stammen. 5 spande 

med 2 l æg i hver. Til de 4 spande tilsættes 2 l vanC, l spand 
skylles straks. 

Tiden mellem vand- % døde æg 
tilsætning og skylning efter 2 døgn 

o minutter 0.5 
15 " 1.2 
30 ri 0.8 
60 tf 4.5 
90 ti 1.6 

Ved sammenligning med de foran omtalte forsøg i g12.s og spande 
ses dødeligheden at v,ære ringe for æg af denne afstamning. Det kan 
i den forbindelse nævnes, at vi ved anvendelse af vor ti~ligere me
tode normalt ikke har haft vanskeligheder med bæk- og havørredæg 
eller med lakseæg. Vi har dog haft et eksempel på, at IJ.8.n ke.n dræbe 
en del bækørredæg, hvis man skyller dem, når de har optaget en del 
vand. 

Konklusion: 
l. Når æggene optager vand, gennemgår de en periode, hvor de 

meget let dr.æbes ved skylning. 
2. Det afhænger af flere faktorer, hvor lang tid efter vand

tilsætningen den følsomme periode varer, såledos at man 
vanskeligt kan forudberegne, hvornår den er afsluttet. 
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3. Principielt bør skylning af æg og oplægning i klækkebak-
ker finde sted straks efter vandt il sætningen , d.v.s. inden 
æggene har optaget så meget vand, at de er følsomme for stød. 

4. For så vidt det passer bedre i arbejdsgangen, kan mon dog skylle 
æggene 4 - 5 minutter efter tilsætning .. af sæden og dorefter lade 
dem henstå i l - 2 timer med rigeligt vand, inden men meget for
sigtigt op1ægger dem i klækkebakkerne (jvf. Forsøg III sp&nd b). 
Når vandoptagelsen nærmer sig sin afslutning er ægg0no robuste 
nok til at tåle en forsigtig opmåling og oplægning i klz3kkebakker. 

Fremgangsmåden ved befrugtning og Skylning af ørreææg:' 
Vor nUV!ærende fremgangsmåde ved befrugtning og skylninc af 

ørr9dæg er som følger: 
En ketsjer med 5 - 6 hunner holdes i en balje med bo~øvclses

vædske (1 g Chlorbutol til 2t - 3 l vand), indtil fiskene er helt 
rolige. Herefter skylles fiskene ved at dyppe ketsjeren et par 
gange i et bassin med rindende vand, hvorefter de lægges op i en 
fiskekasse. Inden afstrygningen aftørres hver fisk forsigtigt med 
en klud. 

Æggene stryges ud i et plastik!ad, og når alle de bedøvede 
hunner er afstrøget, anvendes 2 - 3 hanner til befrugtningon, hvor
efter blandingen af æg, ægvædske og sæd omrøres :med on ubløe"';." hånd. 
Herefter hældes æggene over i en tør spand, hvorefter processen 
gentages, indtil der er æg i 5 - 6 spande. Herved komuer de først 
afstrøgne æg til at henstå op til en time i ægvædskcn. Nu trans
porteres æggene til klækkehuset , hvor de skylles og oplC(~bGos i 
bakker, således at tiden fra vandt il sætning til oplægningens af
slutning bliver meget kort. 

Ved denne fremgangsmåde har vi ved hver eneste strYGning fået 
et meget fint resultat og har tilsynoladende undgået at slå æg 
ihjel under arbejdsgangens forløb. Der er naturligvis ingun grund 
til slavisk at følge denne metode, f. eks. er der intot i vejen for, 
at man kan skylle æggene 4 - 5 minutter efter, at sæden er tilsat, 
og straks derpå lægge deLl op i klækkebakker. Det væsontli[;o er, 
at æggene ikke udsættes for stød, når vandoptagelsen er kOBllOt 
godt i gang, men endnu ikke er afsluttet. 

Såfremt man opmåler æggene, når de oplægges i klældcobnkkerne, 
bør man have opmærksomheden henvendt på en praktisk vanskelighed. 
Når æggene skylles, begynder de at opsuge vand, og de h~T nu en 
stærk tendens til at suge sig fast tillitermålets sider og bund, 
hvorved opmålingen besVcærliggøres. 
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Man kan undgå denne vanskelighed ved at måle æggene inden 
skylningen, f. eks. således at man hælder æg i et fad med en måle
streg svarende til det antal liter, man vil have i hver cru~elt 
klækkebakke, og derefter foretager skylningen i dette fad, således 
at æggene kan hældes direkte fra fadet i klæ~ebakken. Man må 
naturligvis her tage i betragtning, at æggene fylder botydeligt 
mindre før vandoptagelsen end efter dens afslutning. Etter vort 
skøn svulmer l liter æg ved vandoptagelsen op til ca. 1,4 liter. 

Som det fremgår af det foregående afsnit (konklusioneils pkt. 4), 
kan vanskeligheden også undgås, hvis man skyller æggone 4 - 5 mi
nutter efter sædens tilsætning og derefter lader dem henstå med 
rigeligt vand i l - 2 timer. De kan da tåle en forsigtig opmåling, 
idet vandoptagelsen nu nærmer sig afslutningen, og æggeno derfor 
er mindre følsomme. 

Det er vanskeligt at angive en arbejdsgang, der er prclctisk 
på ethvert dambrug - meget afhænger f.ekso af, om man afstryger 
æggene i klækkehuset eller langt derfra. Som det fremgår, k~ man 
bære sig ad på noget forskellig måde uden derfor at dniliu æg ved 
behandlingon. Man kan da blot anbefale, at den enkelte d~~lbruger 
fastlægger en arbejdsgang, der passer til de lokale forhold, og 
at han herunder tager hensyn til de' principper for den riGtige 
behandling af æggene, som er fremgået af vore forsøg. 

Befrugtningsresultatet. 
Når man mange steder er kommet ind på den praksis at tilsætte 

vand til æggene straks efter, at sæden er opblandet, skyldes det 
utvivlsomt en forestilling om, at vandtilsætningen er nø~venaig 
for, at en befrugtning kan finde sted. Schaperclaus (iJLchrbuch 
der Teichwirtschaft" (1961)) anbefcler vandtilsætning til æggene sam
tidig med, at sæden omrøres, og nævner, at æggene bør henstå med 
rigeligt vand i 5 - 20 minutter, "således at befrugtninGon leen 
foregå uforstyrret". 

Grundlaget for disse forestillinger er sandsynligvis, at hvis 
man iagttager en dråbe sæd under mikroskop, vil man finde, at sæd
cellerne er gc~ske ubevægelige. Først i det øjeblik, wan tilsætter 
lidt vand, kommer sædcellerne i overmåde livlig bevægelse. Hertil 
er der imidlertid at sige, at man opnår samme - ja, en~og on bedre 
effekt - ved tilsætning af den ægvædske, man stryger af hunnGrne 
sammen med æggene. 
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Ved tilsætning af vand bevæger sædcellerne sig livligt i ca. 
t minut, og efter ca. l minuts forløb er al bevægelse ophørt. Til
sætter man derimod ægvædske til sæden, varer perioden med livlige be
Vcægelser 3t - 4 minutter. Det viser sig ovenikøbet, at hvis mon 
til blandingen af sæd og ægvædske på et senere tidspunkt tilsC3tter 
vand, opstår der atter livlig bevægelse i sæden; men denile Gans 
i en noget kortere periode. 

I det omfang befrugtningen afhænger af sædcellernes bevcc~elig
hed, må man sige, at en opblanding af sæden i æg og ægvand giver 
en større befrugtningschance , end hvis der tilsættes vand UIJ.idl.el
bart efter afstrygningen af hannerne, fordi sædcellerne bevarer 
deres bevægelighed i længst tid i ægvandet. Desuden bliver der end
nu en chance for befrugtning ved skylningen af æggene, idet Qer da 
atter opstår sædbevægelse ved vandtilsætningen. 

Som tidligere påvist indebærer vandtilsætningen til æggene 
inden skylningen stærke risikomomenter. Iagtagelserne over SEJd

cellernes bevægelighed tyder ikke på, at den af Schaperclaus ~be
falede henstand af æg og sæd opblandet med vand i 5 - 20 minutter 
på nogen måde skulle give en større befrugtningsprocent end æggenes 
henstand i ægvædske og sæd. 

Det viser sig da også, at hver gang vi har anvendt den nye 
praksis uden vandtilsætning, har befrugtningsresultatet, som det 
viser sig efter røringen af øjenæggene, været særdeles tilfreds
stillende. 

I det tidligere o~talte forsøg III har vi opgjort den totale 
ægdødelighed, idet en del af æggene i hvert hold ikke er pillet, 
førend øjenæggene er rørt. Fradrager vi nu dødeligheden i de to 
første døgn efter befrugtningen, får vi en god forestilling om, 
hvor stor en procent ikke-befrugtede æg, der forekommer ved de 
forskellige metoder, idet det som før omtalt forudsættes, at ube
frugtede æg først dr.æbes, når øjenæggene røres: 

Total æg- Døde æg UbefrUGtede 
dødelighed efter 2 døgn 

Spand 
æg 

a. Æggene henstår i ægvædske 
og sæd i 90 minutter, hvor- 4.8% 0.3% 4.5;; 
efter de skylles 

b. Skylning 4 minutter efter 
sædens tilsætning til æg 3.0% 1.2% 1.8% 
og ægvædske 

c. Straks efter sæden tilsættes 
der rigeligt vand. Henstår i 16.2% 11.5% " 7°1 
90 minutter inden skylning 

',-. /0 
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Som det ses, er procenten af ubefrugtede æg ringe ved alle 
metoder; men der opnås tilsyneladende den bedste befruGtning, hvis 
man skyller æggene på det tidspunkt, hvor sædcellernes bG~Jgelig
hed i æ~rcedsken netop er ophørt (spand b). Når vor nye prrucsis 
alligevel er anlaet nere i lighed med metoden i spand a, er det 
ønsket om en nem arbejdsgang ved afstrygningen, der har v.æret af
gørende (stor afstand mellem afstrygnin5ssted og klækkehus). Des
uden er forskellel1 i total dødelighed Dellen Epandene a og b så 
ringe, at det ikke berettiger til at kalde den ene metode bedre 
end den anden, når mulighederne for en tilfældig variati:.1.on tages 
i betragtning,. 

Konklusion: 
Det fremmer ikke befrugtningen at sætte vand til æGGene 
straks efter, at sæden er tilsate 

Strygning i si eller fad. 
Opblandingen af sæden imellem æggene foregår naturliGvis let

test, når der er ...... igelig vædske til stede~ På mange d eJilb rug· fore"': 
t~ker man imidlertid at afstryge æggene i en si frGmfor i et fad, 
hvorefter men fo:::, at lette sædens opblandi:'lS tilsætter vO,,!l(l, inden 
sæden røres om mellem æggene. Som omtalt er denne vandtil~~tning 
uønsket og afstrygningen i et fad, hvor ægvædsken bevares til sæd
opblandingen, er følgelig bedst af hensyn til en nem og ufarlig 
opblanding. Man må dog absolut undgå at fi lcnuste æg, slim, 
ekskrementer eller andre urE:nheder opblandet imellem æg;;ene. 

Imidlertid rejser der sig det spørgsmål, om afstrygninGen i 
en si fremfor i et fad skulle v.ære at forGtDæ7~e af andro grunde. 
Under vor efterforskning af årsagerne til den stærkt svingende æg
dødelighed på forsøgsdambruget undersøgte vi, om afstrygning i si 
eller fad havde indflydelse på ægdødeligheden" 

Ved forsøget blev lo hunfisk afstrøget således, at den ene 
halvdel af hver huns æg blevafstrøget i et plastikfad, den anden 
halvdel i en si, idet vi skiftevis strøg f0~S~9 ægh&lvde1 i fad 
eller si~ Resultatet af forsøget blev følgende: 

Fad Si 

% døde efter afstrygning 1,,9 14.6 

% døde efter røring 7~o 9.1 
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Hvad angår de æg, der døde kort efter afstrygningGn, nå det 

siges, at forsøget fandt sted, før vi var opmærksomme på faren ved 

at skylle æggene under vandoptagelsesprocessen. Der er s~ledes en 
mulighed for, at forskellen i dødelighedsprocent kort eftGr afstryg
ningen kan have haft sin årsag i vor behandling af æggene (f.eks. 
hvis æggene i de to hold ikke har haft lige lang tid eller lige 
meget vand til vandoptagelsen, inden de blev skyllet). Dette skulle 
derimod næppe have indflydelse på dødelighedsprocenten efter røringen, 
hvor afstrygningen i si ikke viser sig overlegen over afstrygningen 
i fad. 

Konklusion: 
Afstrygning i et fad er fordelagtigere end afstrygning 
i en si. 

Henstand af s~d og ubefrugtede æg. 
Når det drejer sig om at få arbejdet med afstrygninG og be

frugtning til at gå let fra hånden, kan det i særlige tilf8lde v,ære 
aktuelt at lade sæd eller ubefrugtede æg henstå &n tid, inden man 
foretager befrugtningen. 

Under vort arbejde med fODædli~g af regnbueørred har vi så
ledes normalt' afntrøget hannernes sæd i et tørt glas. Unclo:r'tiden 

har sæden henstået i glasset i flere timer, inden den er opbrugt, 
uden at vi på nogen måde har kunnet konstatere nedsat bofrugtnings
duelighed på grund af denne henstand. Det tilføjes, at glasset med 
sæd har stået køligt, men frostfrit og uden direkte solbestråling. 
Det er en selvfølge, at der ikke Då komme den mindste smule vand til 
sæden. 

Under tilsvarende forhold har vi forsøgt at lade æg henstå i ind
til 30 minutter, inden befrugtningen fandt sted. Hellor il~e her har 
vi kunnet konstatere nogen skadelig virkning af henstandon. I det 
nedenstående er vist resultatet af to forsøg, hvor befrugtningen er 
udført med lo minutters mellemrUL1. Variationerne i dødolighed må 
tilskrives tilfældigheder, og der er tydeligvis ingen S2XlIJGnbæng 
mellen henstandstid og dødelighedsprocent: 
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Forsøg A: 
% døde straks efter strygning 
% døde efter røring 

Forsøg B: 
% døde straks efter strygning 
% døde efter røring 

Moderfiskenes fodring. 
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~efrugtning 

Straks Efter lo min. Ef tor 20 ~ Efter 30 m 

0.1 

7.5 

0.2 

12.4 

0.3 
11.0 

0.2 

7.9 

0.3 
7.7 

0.1 

4.6 

0.2 

9.6 

Med det formål at undersøge fodersammensætningens in~flyuelse på 
æggenes kvalitet og mængde, har vi eet år igennem f·:>clrot on dam moder":",, 
fisk med tørfoder (fra A/S Dansk Tørfoder, Brande) 06 sD.iLi"onlignet 
med en dam tilsvarende mOderfisk, der havde fået alminQolist fiske
foder. 

Der kunne ikke påvises nogen .8a.tIL1cnhæng melleLl ægr~e_n~e~ levedyg
tighed og det anvendte foders art. ~eller ikke ægmæn~l9F_2~. kg. 
moderfisk var forskellig i de to damme. 

Lys fra lysstofrør kan dnæbe ørredæg. 
På grundlag af en amerikansk undersøgelse (PerlLlutter ond White 

i "The Progressive Fish Culturist tf vol. 24 no. l) skal der her ad
vares mod anvendelse af lysstofrør i klækkehuse. Undorsøgelsen vi
ste, at længere tids lysstofrørbelysning af æg af kilc1oør:;..'od kunne 
medføre katastrofal dødelighed. Det er navnlig rør, der udsender 
kraftigt lys inden.for det synlige spektrum af violet og bl~;.t, der 
er farlige.,· .ltI.SIlB rwr, -_dier-uds.:ehde.l1.,uer6 gnlligt __ til or.sn::.;e lys for
modes at v.ære ret ufarlige. 

Der er således grund til at bevare de almindelige 01ol.::-cI'iske 
pærer i klækkehuse, hvor disse forefindes. Har man allorode lys
stofrør, bør man undgå den blåligt-hvide type og i stedot anvende 
rør, der udsender gult lys, ligesom man ikke bør lade lysot br.ænde 
i klækkehuset i utide. Har man iøvrigt mistanke OIn, at lYGstofrør 
i et klækkehus har skadelig virkning, kan man undersøGe sagon ved 
at sammenligne dødeligheder i dækkede og utildækkøde klc;:~2.):ebakker. 

Man :må blot sørge for, at forsøgsoateria.let i enhver anden henseen
de er ensartet og iøvrigt anvende Dange bakker i forsøgot af hensyn 
til den tilfældige variation i dødelighed. 
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Resume. 
l. Det påvises, at skylningen af æg bør finde sted lli~iddel

bart efter tilsætningen af vand til æggene. En god arbejds
gang ved befrugtning og skylning af æg beskrives side 7. 

2. Det fremmer ikke befrugtningen at sætte vand til æggene 
straks efter, at sæden er tilsat. 

3. Man må foretrække at afstryge æggene i fad fronfor i si. 
4. Sæd bevarer befrugtningsdygtigheden i mindst et par timer 

efter afstrygningen. Æg kan befrugtes i mindst t time efter 
afstrygningen. For både sæd og æg gælder det, at der ikke 
må komne den mindste smule vand til under afstrygningen 
eller opbevaringen. 

5. Det påvirker ikke klækningsresultatet eller Docerfiskenes 
ægmængde, om der fodres med fiskefod~r eller med tørfoder. 

6. Lys fra lysstofrør -. navnlig blålig-hvidt lys - l:an dr.æbe 
ørredæg. 

Brøns i januar 1967 

F. Bregnballe 


