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Den skandinaviske foderenhed har hidtil dannet grandlaget for en vurdering af fodermidler-
nes værdi til svin. Dette vurderingsgrundlag er imidlertid ikke tilfredsstillende, fordi den 
skandinaviske foderenhed udelukkende er baseret på forsøg med kvæg. Fodermidlernes værdi 
til svin bør naturligvis fastlægges udfra deres fordøjelighed og de fordøjede næringsstoffers 
udnyttelse hos svin. 

Afdelingen har derfor iværksat en systematisk undersøgelse af fodermidlernes fordøjelighed 
og indhold af omsættelig energi til svin. I denne meddelelse gives en beskrivelse af forsøgene. 
Det forventes, at de første resultater kan meddeles i 1976. 

Indledning 
Den største af alle enkeltomkostninger i svi-

neproduktionen er udgiften til foder. Følgelig bli-
ver en korrekt vurdering af fodermidlernes pro-
duktionsværdi af stor betydning for det økonomi-
ske udbytte. Målet må derfor være en fodervur-
dering, der sikrer, at én foderenhed til svin har 
samme produktionsværdi uanset fodermidlets 
art, oprindelse og kemiske sammensætning. 

Det første skridt på vejen mod dette mål er at 
skaffe oplysning om fodermidlernes fordøjelig-
hed og indhold af omsættelig energi hos svin. 

Fordøjelige næringsstoffer 
Fordøjeligheden af næringsstofferne i foder-

midlerne bestemmes ved fordøjelighedsforsøg, 

hvor man anbringer svinene individuelt i opsam-
lingsbure, d.v.s. specielle bure med en bund af 
kraftige jernstænger, som vist i figur 1 og 2. Gød-
ningen falder eller børstes, og urinen falder gen-
nem opsamlingsburets bund ned på en opsam-
lingsplade, der gør det muligt at opsamle gødning 
og urin hver for sig. Såvel foder som gødning 
vejes og analyseres. Derefter kan fordøjeligheden 
beregnes som vist i eksempel 1. 

Eksempel 1. Beregning af fordøjeligt råprotein 
I foder 400 g råprotein 
I gødning 80 g råprotein 

Fordøjet 320 g råprotein 

F o r d øj e 1 i gh e d s k o e f f i c i e n t 320 x 100 = 80 



2. Beregn omsættelig 

4400 kcal 

1020 kcal 

Omsættelig energi 3380 kcal 

Omsættelig energi er således den del af foderets 
energi, der står til rådighed for dyrenes stofskif-
teprocesser. 

Figur i, Opsairlingsbur til fordøjeligheds- og balante-
forsøg med svin. But ci ses skråt bagfra. Plasticspanden 
er til opsamling af urin. Konstruktion af bure: Svend 
Fisker. Fotos: Ib Glaser. 

Den fordøjede mængde er således lig med for-
skellen mellem foderets og gødningens indhold af 
det pågældende næringsstof. Man anvender be-
tegnelsen tilsyneladende fordøjet, fordi gødnin-
gen indeholder stoffer - specielt piotera og f e d t -
der har været absorberet, men som igen er udskilt 
til fordøjelseskanalen. 

< flig energi 
Op' ættelig energi defineres som energi i foder 

minus energi i gødning, urin og metan. Hos svin er 
metanproduktionen så ringe, at man kan se bort 
fra dette tab. Omsættelig energi til svin kan derfor 
bestemmes ved anvendelse af samme teknik som 
ved fordøjelighedsforsøg, idet miner dog cgså 
skal opsamles, vejes og analysc.es. Derefter kan 
indholdet af omsættelig energi beregnes 5 om vist i 
eksempel 2. 

P- "halunrefiirijøcr krin princi-
pielt udføres efter tre forskellige metoder, nemlig 
den direkte metode, differensmetoden og regres-
sionsmetoden. Ved den direkte metode fodres 
dyret udelukkende med ét forsogsfodermidde 1. 
og fordøjeligheden beregnes som beskrevet i ek-

iffe re ns metoden bestemmer man først 
fordøjeligheden af et alsidigt grandfoder efter den 
direkte metode. Derefter fodres det 'samme dyr 
med det samme grandfoder plus et forsøgsfoder-
middel. Fordøjeligheden af grandfoder plus for-
søgsfodermiddel beregnes igen efter den direkte 
metode. Fordøjeligheden af forsøgsfodermidlet 
alene findes herefter som forskellen mellem 
grundfoder og grandfoder plus forsøgsfodermid-
del. 

Ved regressionsmetoden fodres dyrene med 
forskellige mængder af ét, to eller flere fodermid-
ler. Fordøjeligheden af de enkelte fodermidler 
beregnes ved regressionsanalyse. Den direkte 
metode er den simpleste og mest effektive med 
hensyn til antal resultater. Den kan dog ikke an-
vendes generelt, fordi svinene ikke vil fortære alle 
fodermidler, når de gives alene. Differens meto-
den kan anvendes til alle fodermidler, men den er 
ikke lige så effektiv med hensyn til antal resultater 
som den direkte metode. Endvidere kan der være 
tale om vekselvirkninger, idet grandfoderets og 
forsøgsfoderets størrelse og sammensætning kan 
påvirke fordøjeligheden i mindre grad. Regres-
sionsmetoden kan anvendes til alle fodermidler 
og tilrettelægges sådan, at den indregner effekten 
af vekselvirkning og fodermængde. Regres-
sionsmetoden er teoretisk den mest rigtige, men 
samtidig den mindst effektive med hensyn til an-
tal resultater. 



Figur 2, Opsamiingsbur til fordøjeligheds- og balanceforsøg med svin. Buret ses fra siden. Bursiden kan løftes op, 
når gødningen skal børstes ned på opsamlingspladen. Bemærk også vinduet, der medvirker til, at grisen vender 
hovedet korrekt mod fodertruget. 

For 
1 mølleriprodukter m.m. anvendes føl-

gende forsøgsplan. 

Forsøgsplan 

Gris Gentagelse 
nr. Foder 1 2 3 4 5 Gns, 

1 Grundfoder 
2 Grundfoder + forsøgsfodermiddel A 

3 » » B 

sættelig energi beregnes herefter som gennemsnit 
af de fem gentagelser. 

Forsøgsplanen er således baseret på differen-
sprincippet, men den er noget mere ydende, idet 
der opnås resultater for fem fodermidler mod 
normalt ét pr. grundfoderforsøg. 

Til koncentrerede p r o t e i n t i 1 s k u d s fod e r m i d I e r, 
fedt, melasse m.fl. vil det være rigtigst at anvende 

Forsøgsfodermidlerne A, B, C, D og E kan f.eks. 
være byg, havre, rug, hvede og majs. Hvert for-

Ti 1 kom, mølleriprodukter m.m. anvendes et 
grandfoder beståeede af 60% byg, 32% sojaskrå 
og 8% kødbenmel. De daglige fodermængder ud-
gør kun ca. 80% af normen for moderat fodring, 
idet det er vigtigt, at svinene altid æder op. Fordø-
jelighed s- og balanceforsøget deles i to perioder. 
En fem dages forperiode og ee syv dages opsam-



a* sikre, at gødning i op ' . i n l ngsp^.iodcu kuu 
"tamme frn .'o, sf tg^ocWet dek- jf * ærnc s\ ir»e 
nc t' ophi»Idet; opsamlingsbureric. Dc< .forsogcnc 
u d f ø i e med x oksende svin regulcies foder 
mængden sålede« •" den tieei fra dag ti1 dag med 
ca. 20 g AJt foder »>d vejes p? l n gang irisen foi 
get i væi Ksættes. Samtidig udtages pro re« til ke 
raske anaJy:;<u. Gøamng og ir in opsom'c s k\ un-
tiuitivt to gange daglig' i den i v v aage lange op 
samkr i^p i ods . Dc dpg'if e mær.^t ' i r y o d m n j .«j 
urin veies. Oodmneen o v c r o r e s deie f tei > va.m-
tativt til en samlebeholder. Åf den daglige urin-
mængde overføres en fast procentdel til en luft-
tæt plasticsamlebeholder. For at formindske 
ammoniaktabet fra urinen tilsættes der syre i op-
samlingsbeholderen, således at p H straks bliver 
I ' «gi ned på 1,5-2,0. Fade gødning og u ni op Pc 
vai t s i koleri m ved ca 4 C 

Når opsamlingspu ioden er slut, bli \ei den 
samlede gødningsmængde foi malet på en hakke-

i-ui ,k;tic og ojandet i en torejaa«4 ine ' om vist j 
rigur k Af een forniklede og blandect* godning 
t-du-gr-, p 'o- ei f l keniisK <.>ria!y-~r Urinen om-
ry -.te« grundigt, inden der udtages prøver til Ke-
miske analyser. 

Kemiske ammser m.m. 
Såvel fod et .iiiii; frøu.mg ; halv srrc* A> låpin-

fc 'u, s4oldt fk. lt. tiæstof N'FF . let hydroiy-etb: 11 
l u i h / J r a i 14 M o u e i fouctnnule i iK 
analyseres endvidere for aminosyrer inklusive 
t ryptofan samt for makro- og mikromineraler. 
Ved at bestemme stoldt fedt opnås et rigtigere mål 
for foderfedtets fordøjelighed end ved den sæd-
vanlige dfodibesitxi'mc mt \<sager hertil n 
i« • nlig af c oel <>S e d b ) i u r e i gødn»ngen ifdvf 
bi 'ver ekstraheret ved råtedtbestemmelsen. -det 
de findes i tungtopløselige forbindelse! med cal 
cium. Ved bestemmelse af stoldt fedt foretages 
først en syrehydrolvse. der frigør de bundne fedt-
syrer. 

Bestemmelse af let hydrolyserbart kulhydrat 
(stivelse) må betegnes som et værdifuldt supple-
ment til foderstofanalysen, dels fordi stivelsen er 
99-100% fordøjelig, dels fordi N F E fraktionens 
indhold af let hydrolyserbart kulhydrat varierer 
såvel indenfor det enkelte fodermiddel som mel-
lem fodermidler. 

t i gut 3. Ryretnaskini. Bruges hl.u. til blanding af gød-
ning. 

Forsøg med rotter 
Udover prøver til de kemiske analyser udtages 

også prøver af fodermidlerne til forsøg med rot-
ter. Disse forsøg udføres af dr. agro. B. O. Eg-
gu m. Formålet med forsøgene er at belyse foder-
midlernes fordøjelighed og indhold af omsættelig 
energi til rotter. 

Ved at sammenligne resultaterne opnået ved 
forsøg med henholdsvis svie og rotter kan der fås 
oplysninger om mulighederne for at benytte de 
forholdsvis billige rotteforsøg til at forudsige fo-
deimidlernes og næringsstoffernes tilgængelig-
hed hos svin. 




