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Fytase i foderet er den væsent-
ligste forudsætning for, at det 
fytatbundne fosfor kan udnyt-
tes af svin. For at øge mulighe-
den for at udnytte plantefos-
for, og begrænse behovet for 
tilsætning af ekstra foderfosfat, 
tilsættes der nu ofte mikrobielt 
fremstillet fytase til foderblan-
dinger til svin.

I korn og olieholdige frø er 
hovedparten af fosforet bundet 
i fytatkomplekser (figur 1). Fy-
tat kan dog nedbrydes, hvorved 
fosfat frigøres og efterfølgende 
absorberes og udnyttes af hus-
dyr, der fodres med fytatrige 
foderstoffer. 

Nedbrydningen af fytat kræver 
tilstedeværelsen af enzymet 
fytase. Grise udskiller ikke 
fytase i betydende mængder 
i mave-tarmkanalen, hvilket 
betyder, at grises udnyttelse af 
plantefosfor i foderet ofte er 
ret begrænset. Fytase findes 

dog i korn, men hvis kornet 
varmebehandles under foder-
fremstillingen, vil fytasen miste 
en del af sin aktivitet. 

Enzymet fytase kræver et 
fugtigt miljø for at kunne 
stimulere nedbrydningen af 
fytat. Disse forhold findes i 
mave-tarmkanalen, men ikke 
i tørfoderet før det opblødes. 
Der bruges i stigende grad 
vådfodring i dansk svinepro-
duktion, dvs. at foderstof-
fer blandes med f.eks. vand i 
tanke, hvorefter vådfoderet 
udpumpes gennem røranlæg. 
Dette betyder, at fytase kan 
stimulere nedbrydningen af 
fytat allerede, inden foderet 
når frem til grisenes fodertrug. 
Hvor meget fytatbundet fosfor, 
der frigøres, kendes endnu 
ikke, men det formodes, at 
flere forhold påvirker graden 
af fytatnedbrydning. Mæng-
den af fytaseaktivitet i fode-
ret og støbsætningstiden har 

givetvis stor betydning, lige-
som bl.a. temperaturen og pH i 
vådfodringstanken forventes at 
påvirke frisætningen af fosfat 
i forbindelse med nedbrydnin-
gen af fytat.

Nedbrydningen af fytat er 
blevet undersøgt i to typer 
svinefoder. Kornandelen i den 
ene blanding var hovedsageligt 
byg og i den anden blanding 
hovedsageligt hvede. Nedbryd-
ningen af fytat blev bestemt 
i både varmebehandlet og i 
ikke-varmebehandlet foder, 
i begge tilfælde kombine-
ret med tilsat eller ikke tilsat 
mikrobiel fytase. Effekten af 
fodertype, varmebehandling 
og tilsætning af mikrobiel 
fytase blev undersøgt ved støb-
sætning ved 10, 20 og 380 C. 

Materiale og metode
Sammensætningen af de to 
typer foderblandinger er vist 
i tabel 1. Der blev lavet i alt 
8 blandinger, som vist i tabel 
2. Den mængde byg, der blev 
brugt til alle blandingerne, 
stammede fra samme parti. 
Det tilsvarende var gældende 
for hvede. Halvdelen af byg-
partiet og halvdelen af hvede-
partiet blev varmebehandlet 
inden fremstillingen af de 8 
blandinger. Indholdet af fosfor, 
fytat-bundet fosfor og fytase 
blev bestemt i byg og hvede før 
og efter varmebehandlingen, 
der skete ved mindst 810 C. 
De samme analyser blev også 

60% af oprindelig størrelse – centreret  

Figur 1. Fytat 

Figur 1. Fytat



Husdyrbrug nr. 40 • Oktober 2004
3

gennemført på de 4 grund-
blandinger. 
De 4 grundblandinger blev 
hver delt i 2 blandinger, hvoraf 
den ene blev tilsat mikrobiel 
fytase (Natuphos, BASF), idet 
det tilstræbtes en tilsætning på 
mindst 500 FTU/kg foder. 

Til støbsætningen blev anvendt 
specialbyggede fermentorer, 
der bestod af 1 liters glas med 
tætsluttende låg, i hvis midte 
der var en gummiprop, således 
at der løbende kunne udtages 
prøver med en plastiksprøjte. 
Herved kunne det undgås, at 
der kom ilt ned i fermentoren, 
mens prøverne blev udtaget. 
Foder og vand blev hele tiden 

holdt omrørt med en mag-
netomrører.  Forsøgsopstillin-
gen er vist på forsiden. 

Ved tiden 0 blev foderet 
blandet med vand i forholdet 
1:2,75 i fermentorerne. Inkuba-
tionstemperaturen blev holdt 
konstant under hele forsøget. 
Nedbrydningen blev undersøgt 
ved tre temperaturer (10, 20 og 
380 C). Ved 10 og 200 C blev der 
udtaget prøver vha. plastiks-
prøjten efter 0, 4, 8, 12, 24, 48 
og 72 timer, og ved 380 C blev 
der udtaget prøver efter 0, 2, 4, 
6, 8, 10, 12 og 24 timers støb-
sætning.
Der blev målt pH i alle prøverne 
ved udtagning, hvorefter de 

straks blev frosset ned til senere 
analyse for fytatbundet fosfor 
og fytaseaktivitet. I udvalgte 
prøver blev antallet af mæl-
kesyrebakterier bestemt med 
henblik på at vurdere kvaliteten 
af fermenteringen. 

For hver af de 8 blandinger blev 
gennemført 2 gentagelser ved 
hver temperatur, og resultater-
ne er vist som gennemsnit af de 
2 gentagelser. 

Resultater
Det analyserede indhold af 
fosfor, fytatbundet fosfor og 
fytase er vist i tabel 3. Byg 
havde et lidt højere fosforind-
hold end hvede, og 72 og 
86% af fosforet var bundet i 
fytinsyre i henholdsvis byg og 
hvede. Samtidig fremgår det, 
at fytaseaktiviteten var stærkt 
påvirket af varmebehand-
lingen, idet 75 og 83% af 
fytaseaktiviteten i henholdsvis 
byg og hvede blev inaktiveret 
ved varmebehandlingen.

Fytatnedbrydning
Figur 2 viser nedbrydningspro-
filen af fytat ved inkuberingen 
af de 4 bygblandinger ved 
10, 20 og 380 C. Generelt sker 
nedbrydningen af fytat lang-
somt i det varmebehandlede 
foder, sammenlignet med 
foder indeholdende enten 
plantefytase eller tilsat fytase. 
Ved inkubering ved 100 C blev 
60-62% af fytatet i begge 
typer bygblandinger tilsat fyt-
ase nedbrudt indenfor 8 timer, 

Tabel 1. De to foderblandingers sammensætning

Bygblanding, % Hvedeblanding, %

Byg 51,8 15,4

Hvede 20,0 56,3

Sojaskrå 24,0 24,0

Lysin, 40% 0,3 0,4

Kridt 1,3 1,3

Fodersalt 0,4 0,4

Fedt 2,0 2,0

Vitamin/mineralblanding 0,2 0,2

Tabel 2. De 8 blandinger, der blev anvendt i forsøget

Blanding Kornart Varme Tilsat 500 FTU fytase/kg

1 Byg Nej Nej

2 Byg Nej Ja

3 Byg Ja Nej

4 Byg Ja Ja

5 Hvede Nej Nej

6 Hvede Nej Ja

7 Hvede Ja Nej

8 Hvede Ja Ja
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medens der i bygblandingerne 
uden fytase blev nedbrudt 
48% i ikke varmebehandlet 
og kun 17% i det varme-
behandlede foder. Når de 4 
bygblandinger blev inkuberet 
ved 200 C, var de tilsvarende 
værdier 60, 67, 55 og 28%. 
Ved inkubering ved 380 C skete 
nedbrydningen af fytat meget 
hurtigere, og efter kun 2 timer 
var 66, 66, 58 og 30% af fyta-
tet nedbrudt i de to blandin-
gerne tilsat fytase efterfulgt 
af ikke varmebehandlet og 
varmebehandlet foder. 
Ved 100 C var der selv efter 3 
døgns inkubering stadigvæk 
godt 15 % fytatbundet fosfor 
tilbage i det varmebehandlede 
foder tilsat fytase, medens 
der ved inkubering af samme 
foder ved 20, og 380 C, ikke 
kunne påvises mere fytatbun-
det fosfor efter henholdsvis 
2 og 1 døgn. I det varmebe-
handlede, bygbaserede foder 
(ikke tilsat fytase) var 1/3 af 
fosforet stadigvæk bundet 
i fytat efter inkubering i 1 
døgn ved 380 C. Ved inku-
bering ved 100 C kunne det 
tyde på, at nedbrydningen 
var størst i det bygbaserede 
foder, når der både var mikro-
biel fytase og plantefytase 
til stede, medens dette ikke 
synes at have betydning ved 
inkubering ved 20 og 380 C.     

I figur 3 vises de tilsvarende 
nedbrydningsprofiler i de 4 
hvedeblandinger, og det frem-
går, at nedbrydningsprofil-
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Figur 2. Fytatbundet fosfor (g/kg tørstof) i 4 
bygblandinger. Blandingerne blev støbsat og 
fermenteret ved hhv. 10, 20 og 38 ° C, (    � ikke
varmebehandlet,   � ikke varmebehandlet tilsat 
mikrobiel fytase,  � varmebehandlet og �
varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase).

Figur 2. Fytatbundet fosfor (g/kg tørstof) i 4 bygblanding-
er. Blandingerne blev støbsat og fermenteret ved hhv. 
10, 20 og 38 ° C, (  ikke varmebehandlet,  ikke varme-
behandlet tilsat mikrobiel fytase,  varmebehandlet og 

varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase).
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Figur 3. Fytatbundet fosfor (g/kg tørstof) i 4 
hvedeblandinger. Blandingerne blev støbsat og 
fermenteret ved hhv. 10, 20 og 38 ° C, (    � ikke
varmebehandlet,    � ikke varmebehandlet tilsat 
mikrobiel fytase,   � varmebehandlet og   �
varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase).

Figur 3. Fytatbundet fosfor (g/kg tørstof) i 4 hvede-
blandinger. Blandingerne blev støbsat og fermenteret 
ved hhv. 10, 20 og 38 ° C, (  ikke varmebehandlet, 
ikke varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase,  varmebe-
handlet og  varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase).

Tabel 3. Indhold af fosfor, fytatbundet fosfor og fytase i korn og i de 4 grundbland-
inger (inden tilsætning af mikrobiel fytase) pr. kg tørstof

Fosfor, g /kg Fytatbundet fosfor, g/kg Fytaseaktivitet, FTU/kg

Korn:

Byg 3,6 2,7 680

Byg efter varme 3,8 2,6 170

Hvede 3,2 2,8 980

Hvede efter varme 3,4 2,9 170

Grundblandinger

Bygblanding 4,6 3,3 710

Bygblanding efter varme 4,6 3,3 130

Hvedeblanding 4,2 3,4 720

Hvedeblanding e. varme 4,2 3,4 190
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erne har samme mønster som 
bygblandingerne. Dog sker 
nedbrydningen af fytat noget 
hurtigere, specielt ved 200 
C. Efter inkubering i 8 timer 
ved 1000 C var fytatindholdet 
reduceret med 60 og 58% i 
de to hvedeblandinger tilsat 
fytase, og med 52 og 22% i de 
to hvedeblandinger (hen-
holdsvis ikke-varmebehandlet 
og varmebehandlet) uden 
tilsat fytase. Ved inkubering 
af de samme blandinger ved 
200 C var 62, 79, 62 og 53% 
af fytatet nedbrudt efter 8 
timer. Ved 380 C tog det kun 
2 timer at nedbryde 35% af 
det fytatbundne fosfor i det 
varmebehandlede foder (uden 
mikrobiel fytase) og 68-73 % 

af det fytatbundne fosfor i de 
resterende blandinger. 

Fytase
Aktivitetskurver for fytase i de 
bygbaserede og hvedebaserede 
blandinger er vist i figur 4 og 
5. Det fremgår, at der ved en 
fejl var tilsat omkring dobbelt 
så meget mikrobiel fytase som 
planlagt i den ikke varmebe-
handlede bygblanding, der 
blev inkuberet ved 100 C. 

Af figurerne fremgår, at akti-
viteten af både plantefytase 
og mikrobiel fytase forbliver 
intakt ved inkubering i mindst 
3 døgn ved 100 C. Figurerne 
viser også, at ved inkubering 
ved 20 eller 380 C mister plan-

tefytase sin aktivitet efter en 
periode, hvorimod mikrobiel 
fytase er meget lidt påvirket 
under inkuberingen. Ved inku-
bering ved 200 C havde plante-
fytase mistet sin aktivitet efter 
48 timer og ved 380 C efter 
10 timers inkubering. Disse 
tidspunkter falder sammen 
med, at pH er faldet til under 5 
(figur 6 og 7).           

Udvikling i pH
Udviklingen i pH i inkube-
ringsmedierne er vist for 
bygblandingerne i figur 6 
og for hvedeblandingerne i 
figur 7. Ved inkubering ved 
100 C lå pH på omkring 6 i 
alle forsøgene, idet der dog 
sås et lille fald i de to varme-
behandlede bygblanding-
er. Når foderet blev inku-
beret ved 200 C faldt pH til 
omkring 4,7 indenfor 2 døgn, 
og ved 380 C faldt pH til 4,7 
indenfor 12 timer og efter 24 
timer var pH faldet helt ned til 
4,2. Dette gjaldt for både byg- 
og hvedeblandingerne. 
Det skal bemærkes, at udvik-
lingen i pH var nøje knyttet 
til udviklingen i antallet af 
mælkesyrebakterier, som blev 
bestemt i udvalgte prøver. I 
det varmebehandlede bygfo-
der (inkuberet ved 100 C) var 
antallet af mælkesyrebakterier 
på niveau med antallet ved 
inkubering ved 200 C, hvilket 
også blev afspejlet i pH (figur 
6). Generelt kunne de mikro-
biologiske analyser ikke påvise 
nogen forskel som følge af 

Figur 5. Fytase aktivitet (FTU/ kg) i 4 hvedeblandinger. 
Blandingerne blev støbsat og fermenteret ved hhv. 10, 
20 og 38° C, (  ikke varmebehandlet,  ikke varme-
behandlet tilsat mikrobiel fytase,  varmebehandlet 
og  varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase).

Figur  5. Fytase aktivitet (FTU/ kg)  i 4 
hvedeblandinger. Blandingerne blev støbsat og 
fermenteret ved hhv. 10, 20 og 38 ° C, (    �
ikke varmebehandlet,    � ikke varmebehandlet 
tilsat mikrobiel fytase,    � varmebehandlet og    
� varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase).
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Figur 4. Fytase aktivitet (FTU/ kg)  i 4 bygblandinger. 
Blandingerne blev støbsat og fermenteret ved hhv. 10, 
20 og 38° C, (  ikke varmebehandlet,  ikke varme-
behandlet tilsat mikrobiel fytase,  varmebehandlet 
og  varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase).
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Figur  4. Fytase aktivitet (FTU/ kg)  i 4 
bygblandinger. Blandingerne blev støbsat og 
fermenteret ved hhv. 10, 20 og 38 ° C, (    �
ikke varmebehandlet,    � ikke varmebehandlet 
tilsat mikrobiel fytase,    � varmebehandlet og     
� varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase).
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tilsætning af fytase og varme-
behandling. 

Diskussion og konklusion
Forsøget bekræfter, at hvede-
fytase er mere følsom overfor 
varmebehandling end bygfyt-
ase, hvilket formentlig skyl-
des, at fytase har forskellige 
placeringer i byg- og hvede-
kerner. Samtidig beskytter den 
hårdere bygskal måske fytasen 
delvist mod inaktivering under 
varmepåvirkningen. 

Inkuberingsforsøget viste, at 
når plantefytaseaktiviteten 
var intakt, blev fytat generelt 
nedbrudt i samme omfang 
som ved tilsætning af mikrobi-
el fytase (ca. 500 FTU/kg), selv 

om fytasetilsætningen resul-
terede i en markant højere 
fytaseaktivitet. Samtidig viste 
forsøget, at nedbrydningen 
af fytat var stærkt afhængig 
af tilstedeværelsen af fytase 
samt af inkuberingstiden. For-
søgene viste også, at en meget 
stor del af nedbrydningen 
fandt sted inden for de første 
timer. 

Spørgsmålet er, om den 
nedbrydning ,der ses under 
støbsætningen, blot ville ske 
alligevel i grisens mave-tarm-
system. Den optimale pH-vær-
di for plantefytase er omkring 
5, hvilket er tættere på den 
pH værdi, der ofte kan måles i 
støbsat foder og i fermenteret 

vådfoder. Derimod er pH vær-
dien i maven hos grise normalt 
lavere, hvilket kunne favorise-
re mikrobiel fytase, som også 
udviser effekt ved lavere pH. 
Betingelserne ved vådfodring 
kunne derfor formodes at give 
gode betingelser for plantefy-
tase, hvorimod betingelserne 
i maven formodes at begun-
stige mikrobiel fytase. 

Der er kun gennemført få 
forsøg med henblik på at 
undersøge effekten af støb-
sætning af foder på fosfors 
fordøjelighed og udnyttelse. 
Resultaterne fra disse forsøg 
er ikke enslydende, idet der 
i nogle tilfælde er fundet 
positiv og i andre tilfælde 
ingen effekt af støbsætning. 
Årsagen hertil kan være de 
forskellige forhold, forsøgene 
er gennemført under, ligesom 
støbsætningstiden, fodersam-
mensætning, fytaseaktivitet 
mv. kan have haft betydning. 
En dansk undersøgelse viste, 
at støbsætning ved stuetem-
peratur ikke havde nogen 
effekt, hvilket blev tilskrevet 
henfald af fytaseaktivitet. I 
forsøget blev der ikke tilsat 
mikrobiel fytase. 

Det aktuelle forsøg bekræfter, 
at plantefytase mister sin akti-
vitet ved inkubering ved tem-
peraturer på 200 C og derover, 
men ikke ved 100 C. Derimod 
er aktiviteten af mikrobiel 
fytase meget stabil ved alle de 
undersøgte temperaturer. 
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Figur  6.  pH i 4 bygblandinger. Blandingerne blev
støbsat og fermenteret ved hhv. 10, 20 og 38 ° C,  
( � ikke varmebehandlet,    � ikke
varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase,     �
varmebehandlet og     � varmebehandlet tilsat 
mikrobiel fytase).
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Figur 6. pH i 4 bygblandinger. Blandingerne blev støb-
sat og fermenteret ved hhv. 10, 20 og 38 ° C,
(  ikke varmebehandlet,  ikke varmebehandlet tilsat 
mikrobiel fytase,  varmebehandlet og  varmebe-
handlet tilsat mikrobiel fytase).

Figur 7. pH i 4 hvedeblandinger. Blandingerne
blev støbsat og fermenteret ved hhv. 10, 20 og 38° C, 
(  ikke varmebehandlet,  ikke varmebehandlet 
tilsat mikrobiel fytase,  varmebehandlet og  
varmebehandlet tilsat mikrobiel fytase).
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Ved inkubering ved 100 C i 
kort tid tyder det på, at det 
primært er i bygblandinger, 
der kan forventes effekt af til-
sætning af mikrobiel fytase (til 
både varme- og ikke-varme-
behandlet foder) Tilsætning 
af mikrobiel fytase til hvede-
baseret foder vil ikke resultere 
i en yderligere nedbrydning 
af fytat, hvilket kan skyldes 
hvedes relativt høje, egen 
fytaseaktivitet. Ved varme-
behandlede hvedeblandinger 
kan der dog opnås en effekt 
af tilsætning af fytase. 

Ved inkubering i få timer ved 
200 C har tilsætning af mikro-
biel fytase generelt positiv 
indflydelse på nedbrydningen 
af fytat. Dette skyldes, at 
plantefytase tilsyneladende 
mister sin aktivitet.
Inkuberingsstudierne viste, 
at effekten af plantefytase 
såvel som mikrobiel fytase 
er påvirket af inkuberings-
temperaturen. Desuden viser 
resultaterne, at der kan være 
forskelle mellem byg- og 
hvededominerede blandinger, 
når de støbsættes. 

Fordøjelighedsforsøg med 
grise må afgøre, hvorvidt 
denne forfordøjelse, der sker 
udenfor grisens mave-tarmsy-
stem, vil medføre en højere 
fordøjelighed af fosfor, end 
når det samme foder blev 
givet som tørfoder. Det kan 
ikke udelukkes, at den ned-
brydning, der sker af fytat 

under støbsætningen, allige-
vel ville være sket i maven hos 
grisene. Det formodes dog, at 
denne for-fordøjelse i forbin-
delse med vådfodring (fer-
mentering af foder) vil give 
anledning til en højere 
fordøjelighed. I givet fald kan 
det åbne op for nye mulighe-
der for at øge svins udnyttelse 
af fosfor, når der anvendes 

vådfodring. Denne undersø-
gelse kunne desuden tyde på, 
at opvarmning af vådfoderet 
kunne være speciel attraktiv, 
når foderet indeholder meget 
hvede. Vådfodringsanlæg skal 
derfor måske også til at 
inkludere optimale betingelser 
for plantefytase og/eller 
mikrobiel fytase (pH, tempera-
tur, tid, restmængde mm.). 
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Faktaboks

Aktiviteten af enzymet fytase måles i FTU, hvor 1 FTU 
svarer til den enzymmængde, som frigør 1 µ mol uorganisk 
ortofosfat pr. min (fra natriumfytat) ved følgende forsøgs-
betingelser pH 5,5, 37º C og 0,0061 M natriumfytat. 
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