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Rapsskrå (Line), nitrovin og avoparcin til slagtekyllinger 

J, Fris Jensen & M, Gaardbo Thomsen 
Afdelingen for forsøg med fjerkræ og kaniner 

£1 indhold på indtil 18% Line-rapsskrå i foderet har ingen negativ virkning haft på kyllinger-
nes tilvækst foderoptagelse og foderudnyttelse. Skjoldbruskkirtlerne er svagt, men dog stati-
siisk signifikant forstørrede, når der indgår 12-18% Line-rapsskrå i foderet. Samme mængder 
Line-rapsskrå i foderet giver også anledning til en forringelse af kyllingekødets smag. 

A roparcir bar givet er tilvækst, der er 2 å 3% bedre, og en foderudnyttelse, som er 1 å 2% 
beche end bo': de k /Singer, de, fik nitrovin 

in . k i s ^c i ic i fm g -v i alle tiifæide r c g m v i resultat. 

Indledning 
Danske forsøg med rapsskrå i foder til slagte-

kyllinger har vist (meddelelse nr. 40, 266 og 329), 
at stigende mængde rapsskrå i foderet til slagte-
kyllinger medfører en tiltagende reduktion i til-
væksten. Denne reduktion ser ud til først og 
fremmest at være betinget af en nedsat fodei opta-
gelse. Derimod er der kun i ét af forsøgene sporet 
en tendens til forringet foderudnyttelse, - kg fo-
der pr. kg kylling - når der indgik stigende mæng-
der lapsskrå i foderet. Kyllingernes sundhedstil-
stand synes også i flere tilfælde at være nedsat, 
når der indgår rapsskrå i foderet. Det er efterhån-
den erkendt, at ovennævnte forhold bl.a. kan 
henføres til et relativt højt indhold af glucosino-
later i rapsskrå. 

Det er lykkedes Dansk Planteforædling A/S at 
fremavle en nv rapssort >Line*, der har et stærkt 
reduceret indhold af glucosinolater. Da erucasy-
reindholdet samtidig er meget lavt, hører Line til 

blandt typen af »double lo w« sorter. Foranlediget 
af dette ivæiksatte afdelingen for forsøg med fjer-
kræ og kaninei 2 forsøg med et parti af Line-raps-
skrå til slagtekyllinger. For begge forsøgs ved-
kommende kombineredes stigende mængde raps-
skrå med 2 forskellige tilsætningsstoffer (nitrovin 
og avoparcin). Der er derved skabt giundlag for, 
dels at sammenligne nitrovinets og avoparcinets 
indflydelse på produktionsresultatet som sådan, 
dels at undersøge, hvorledes hvert af disse tilsæt-
ningsstoffers indflydelse påvirkes af mængden af 
rapsskrå i foderet. 

Materialer og metode 
Til hvert af de 2 forsøg fremstilledes 12 blan-

dinger, hvis sammensætning fremgår af tabel 1; 3 
og 3 adskiller blandingerne sig kun fra hinanden 
ved forskelle i indhold af tilsætningsstof. Alle 
blandinger blev granuleret og hvei opfodret til 2 



parallelhold å 200 kyilin 
Kyllingematerialet, dei 
blev indkøbt fra et kom 

ger i perioden u-3© dage. 
• ikke var kønssorteret, 
mercielt rugeri. Ved ind-

Tabel 16 g N 

sættelse blev de daggamle kyllinger fordelt ligeligt 
fra hver æske til alle forsøgsrum for at sikre, at 
holdene m.h.t . afstamning og kønskvotient blev 
så en «aitede som muhgt. 

l a M I . For*<^sfoc*er<'t« Fa«-mfiisø-tiiing. 

Ryp^sk å (1 i net 0,00 6,00 12,00 18 00 
Fiskemel, askef. 3,00 3,TO 3,00 3,00 
Kru-jLfifi-ii i - •c . 3,00 3,00 3,00 3,00 
S'W!'*!,-. vvjsted 27,00 23.(X) ! S so 14,80 
Mai s 46,60 47,80 49,20 "0 ?(' 
Byg 16,00 12,00 8,00 4.00 
Animalsk fedt 1,00 1,80 2,60 3,60 
Dikalciumfosfat 1,00 1,00 1,00 1,00 
Kridt 0,55 0,55 0,55 0,55 
Mineralblanding 0,35 0,35 0,35 fi -5 
Mctfoopmbl. 0 0 % ) 1,00 1,00 1.00 1.00 
Testmix") 0 50 0,50 0.50 0,50 

Nitrovin, ppm 10,0 10,0 10,0 10,0 
Avoparcin, ppm 7,5 7,5 7,5 7,5 
Avoparcin, ppm 15,0 15,0 15,0 15,0 
Ifølge kemisk analyse: 
keal OE/kg foder 3035 2994 3028 2962 
MJ/100 kg foder 1269 1251 1266 1238 
g råprotein/3000 keal OE 219 218 215 220 
g råprotein/10 MJ 175 174 171 175 

Ud over de anførte mængder tilsætningsstoffer 
bibringer testmix-blandingerne de anbefalede 
mængder vitaminer og mikromineraler samt coc-
cidiostat. 

Rapsskråen (Line) blev underkastet en række 
kemiske analyser, hvis resultater er samlet i ta-
bellerne 2, 3 og 4. 

Tabel 2, Kemisk sammensætning» % af tørstof 

Aske 7,4 LHK 10,7 
Råprotein 42,5 Tannin 4,1 
Stoldt fedt 3.7 Ca 0,8 
N-frit ekstraktstof 32,2 P 1,2 
Træstof 14,2 keal OE pr. kg 2001 

Methionin 2,1 Lysin 5,2 
Cystin 2 5 Arginin 6,4 
Asparaginsyre 7,2 Histidin 2,8 
Treonin 4,3 Yalin 5,3 
Senn 4,6 Isoleucin 4,3 
Glutaminsyre 19 4 Leat in 7,3 
Glycin 5.1 Ty rosin 3,0 
Alanin 4,4 lin 3,9 

Tab»l 4. >»dfsy resamnnns&'tning vægtfoi dtiingspro-
Cf'Mtt. 

Laurinsyre 
Myn«-tin jn-
Myristolsyre 
Palmitinsyre 
Palmitolsyre 

0.3 
0.3 
0.1 
8.6 
1.4 

Stcabi 'svrc 
Olie syre 
L ; n o i y r e 
I j ioicii«yie 
F. rucasye 

5 
50,3 
26.5 

7 
3 

Det fremgår af tabel 2, at træstofindholdei i 
rapsskrå (Line) er forholdsvis højt, sammenlignet 
med den tikvarende værdi i Cirkulære fra statens 
fodei stofkontrol. 1976. Da fedtindholdet samtidig 
er højt, er det beregnede energiindhold i Li-
ne rapsskrå fuldt på højde med den værdi, der er 
angivet i cirkulæret. Tanninindholdet forekom-
mer højere end tidligere set i rapsskrå. f.eks. 
meddelelse nr. 266 og 329. Betragtes aminosyre-
sammensætningen i tabel 3, ses, at Line-rapsskrå 
i lighed med andet rapsskrå er en relativt god kilde 
for svovlholdige aminosyrer. Lysinindholdet er 
derimod fundet lavere end tilsvarende værdier, 
refeieret i meddelelse nr. 40 og 329.1 tabel 4, som 
angiver fedtsyrernes vægtfordelingsprocenter, 
afsløres det, at fedtet i Line-raps har et meget lavt 
indhold af erucasyre. Til gengæld er oliesyreind-
holdet meget højt - et forhold, som også kendes 
fra andre rapssorter med et lavt erucasyreind-
hold. 

Forsøgsresultater 
Da de 2 forsøg er gennemført efter nøjagtig 

samme plan, er hovedparten af forsøgsdata'erne 
slået sammen og bearbejdet under ét. Data om 
skjoldbruskkirtlernes og leverens størrelse, hyp-



dømmelser er dog kue indhentet i det sidste for-
søg. Forsøgsresultaterne vil fremgå af tabellerne 
5, 6, 7, 8, 9 og 10. 

Tabel 5. Vægt ved 36 dage, g 
Rapsskrå, % 

Tilsætningsstof, ppm 0 12 18 Gas . 
Førh . 

tal 

1 0 N 1362 1354 1342 1359 1354 100 
7.5 A 1375 1387 1383 1372 1379 102 
15 A 1392 1399 1377 1405 1393 103 

Gns. 1376 1380 1367 1379 
Forh. tal 100 100 99 100 

Tabel 1®. Rapsskråeits indflydelse på kyllingernes organ-
størrelse, benstyrke og kødets smag, 
Rapsskrå. % 0 6 12 18 

Skjoldbruskkirtler: 
mg pr. 100 g opskåret kylling 10,5 10,2 12,5 13,5 
Forholdstal 100 97 119 129 

Lever: 
g pr. l i » g opskåret kylling 3,1 3,1 3,0 3,0 
Forholdstal 100 100 97 97 

K/f l . med bensvagheder, % 2,4 3,3 4,8 6,2 
Smagsoedpmmelse: 

Egensmag, bryst, points 0,72 0,33 -0 ,88 -0,66 
Egensmag, lår, points 0,16 0,44-1,16 -0 ,77 
Helhedsindtryk. points -0 ,50 -0,22 -0 ,94 -1 ,22 

Tabel 6. kg foder pr . kylling ved 36 dage 
Rapsskrå , % 

Tilsætningsstof, ppm 0 6 12 18 Gns . tal 

1 0 N 2,50 2,40 2,41 2,42 2,43 100 
7,5 A 2,47 2,48 2,43 2,44 2,46 101 
10 A 2,49 2,49 2,42 2,44 2,46 101 

Gns. 2,49 2,46 2,42 2,43 
Forh. tal 100 99 97 98 

Tabel 7. kg foder pr . kg kylling ved 36 dage 

Forh. 
tal Tilsætningsstof, ppm 0 6 12 18 Gns . 

Forh. 
tal 

10 N 1,83 1,77 1,80 1,78 1,80 100 
7,5 A 1,80 1,78 1,75 1,78 1,78 9 9 

15 A 1,79 1,78 1,75 1,74 1,77 98 
Gns. 1,81 1,78 1,77 1,77 
Forh. tal 100 98 98 98 

Tabel 8, Døde i 1. u g e , % 

Rapsskrå , % 
Forh. 

tal Tilsætningsstof, ppm 0 6 12 18 Gns. 
Forh. 

tal 

10 N 3,3 3,3 4,0 2,2 3,2 100 
7,5 A 2,8 2,8 3,3 3,9 3,2 100 

15 A 2,4 5,0 2,2 4,0 3,4 106 
Gns. 2,8 3,7 3,2 3,4 
Forh. tal 100 132 114 121 

Tabel 9. Døde efter 1. uge, % 
Rapsskrå, % 

Forh. 
tal Tilsætningsstof, ppm 0 6 12 18 Gns . 

Forh. 
tal 

1 0 N 2,1 2,4 1,7 1,2 1,9 100 
7,5 A 2,0 2,0 1,3 1,2 1,6 84 

15 A 1,5 2,6 1,2 2,7 2,0 105 
Gns. 1,9 2,3 1,4 1,7 
Forh. tal 100 121 74 89 

Diskussion og konklusion 
Op til 18% Line-rapsskrå i foderet har tilsyne-

ladende ikke haft nogen indflydelse på kyllinger-
nes tilvækst. Hidtidige, danske forsøg (meddelel-
se nr, 40, 266 og 329) har ellers vist en klart 
negativ indflydelse på kyllingers tilvækst med sti-
gende indhold af rapsskrå i foderet. Foderopta-
gelsen er svagt vigende ved et stigende indhold af 
»apsskra i foderet Tendensen blev dog ikke fun-
det - tvtisthk .ignifikam. De kyllinger, der tik 
n'p>:T:r.v i foderet, har bjt 'i en *:iatBthk signifi-
kant bedre fødet udnyttelse end kontrolholdene. 
Der findes ingen umidde.bai forklaring på detie, 
da de blandinger, der indeholder rapsskiå ifølge 
tabel 1 på ingen måde har et højere energi- eller 
proteinindhold end kontrolblandingeme. En mu-
lig forklaring kan være, at rapsskrå sænker kyllin-
gernes basal stofskifte som følge af en mindre 
nedgang i deres tyroxinproduktion. Der har 
imidlertid ikke i disse undersøgelser været udført 
måling« af tyroxinkoncentrationen i kyllingernes 
blodplasma. Kyllingernes sundhedstilstand, ud 
trykt ved % døde efter 1. uge, er ikke statistisk 
signifikant påvirket at mængden af rapsskrå i fo-
deret. Ikke desto mindre blev der i det ene af 
forsøgene konstateret en tiltagende hyppighed af 
bensvagheder med stigende mængder rapsskrå i 
foderet. En statistisk signifikant forskel er der 
ikke tale om, da talmaterialet er for spinkelt til, at 
der kan udføres relevante, statistiske beregnin-
ger. Skjoldbruskkirtlernes størrelse er statistisk 
signifikant forøget hos de kyllingegrupper, der fik 
mest rapsskrå i foderet, men da det er en for-
holdsvis lille forstørrelse, der er tale om - selv 



med store mængder rapsskrå - må dette skyldes, 
at de skjoldbruskkirtelforstørrende stoffer i Li-
ne-rapsskrå kun er sparsomt repræsenteret , hvil-
ket er i god overensstemmelse med oplysninger 
f ra lektor Hilmer Sørensen, Kemisk Institut, 
K V L . Leverens størrelse er upåvirket af mæng-
den af rapsskrå i foderet . 

En vurdering af kyllingekødet s smag, foretaget 
på Slagteri- og Konserveslaboratoriet , tyder på, 
at smagen forringes signifikant, når der indgår 
mere end 6% rapsskrå i foderet . Årsagen til den 
forringede smag er antageligt rapsskråens for-
holdsvis høje indhold af tannin, og dens indhold af 
bitterstoffet sinapin. 

Hvis man går over til at anskue forsøgsresulta-
terne i lyset af t i lsætningsstofbehandlingen, ses 
det , at kyllingerne, der fik avoparcin i foderet , er 
vok set b / orU de» r u n .u eje, ip om 2 til 
3°4 er forsj-.clVn do t; ;,idtisi'*k 'Jgpi ' ikani Fo 
derontageisen - K fodei pr . k> lung derimod 
upåvirket . f n l rætn 'nir sioffei i foderet . iigesom 
der helle- ikk l an •• ' firtcucies i ugen signifikant 
fors i el ' •o« rolge -f mængderne af a \ oparetn 
Fodeiuduvt .r j 'c-p - Åg f o d j pr. k^ kylling - r i 
stat'scisk rigjjiT<art bedre hor de kyllinger, de. 
fik 15ppimo opa rin i lo.'eiei . sammenlignet «ned 
dem, d n fik 0 p p - nMiovin i foderet , men også 
7,5 ppm avoparcin gav et bedre resultat end 10 
ppm nitrovin. Målt som % døde ef ter 1. uge er der 
ingen •amm :> I - T ; : mel le ro l \ longernes sund 
bcdsnc tand og r b.æmi 'g--si ("behandlingen. F o r 

parame.rent . Væct . ' rg foder p» k>llmg kg foder 
pr. kg ky'Iing o g ' . cf de ebe i 1. Jgc olcv del og«a 
und. ' .OU om de> v u na t i s iLk r gndikanic vek-
sel rii «ihigt c j»<eUe'~> indhold af n t p s s l i a og inu-
bold af tiLæln.r.c ' t>tolte " i foderet . Let olev dog 
ikkek'»iisi.*p - i itali^t'sl sik e vekseivukningei . 

Veterinære undersøgelser 
I det ene af forsøgene blev alle døde kyllinger 

ef ter 1. leveuge - i alt 83 - indsendt til obduktion. 
Desuden blev der ved kyllingernes slagtning ud-
taget 120 tarm s æt, fordelt med 40 f ra hver tilsæt-
i mgs'.t 'il ericinø'-ng . u rn ludede«* jud\'Mid-w te 
undersøgelse. Instituttets vigtigste bemærknin-
ger anføre s i det efterfølgende: 

b«o in--et • i Ij'IIirige-ne påviste« f u rn jrin-
t ^ » ' «. 0.. iu i« n r fi< v » uckio[n>cienc.e 

m.h. t . cocci-
dier gav negativt resultat. 

Ved undersøgelse af 120 tarmsæt fandtes in-
gen tegn på nekrotiserende enteritis. Mikro-
skopi af tarmindhold med henblik på cocci-
dieforekomst gav i alle tilfælde negativt re-
sultat.« 

Det anvendte parti skrå af rapssorten »Line« er 
fremstillet og stillet til rådighed for forsøgene af 
Aarhus Oliefabrik A/S. 

Tilsætningsstoffet avoparcin er stillet til rådig-
bed af Cyanamid Nordiska AB, Stockholm. For-
søget er gennemført på DLG s forsøgsstation, 
Ortved. 

Smagsundersøgelserne er udfør t på Land-
brugsministeriets Slagteri- og Konserveslaboia-
torium. 

Undersøgelserne af såvel døde kyllinger som 
udtagne tarmsæ«. er udført på Inst itut for Fjerkræ-
sygdomme, afd. København. 

Afdelingen takker alle for værdifuld støtte i 
forbindelse med forsøgenes gennemførelse. 
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