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Behovet for protein og livsnød-
vendige aminosyrer er forholdsvis
stort hos diegivende søer. Tørstof-
fet i somælken indeholder 30-35%
protein, og op mod halvdelen her-
af udgøres af essentielle amino-
syrer. Mælkeproduktion stiller
derfor store krav til foderets ind-
hold af protein og tilgængelige
aminosyrer.

Lysin er en meget dominerende
aminosyre i mælk, og denne ami-
nosyre vil meget ofte være den
første begrænsende i foder til die-
givende søer. De danske normer
anbefaler 6,0 g fordøjeligt lysin
pr. FEs i diegivningsfoder.

Formålet med forsøget der
beskrives her, har været at under-
søge, om tilsætning af ekstra lysin
giver udslag på søernes mælke-
produktion, mælkens sammen-
sætning og pattegrisenes vækst.

Materiale og metoder
Forsøget blev gennemført i be-
sætningen på Forskningscenter
Foulum, hvor 112 søer blev fordelt
på 2 foderblandinger, hhv. uden
og med tilsætning af frit lysin. Da
forsøget var to-faktorielt anvend-
tes desuden 4 forskellige strategier
for fodertildeling, omfattende start
af ad libitum fodring fra foderauto-
mat på forskellige tidspunkter i
forhold til faring. Indenfor hver
fodringsstrategi blev søerne for-
delt på de  2 niveauer af lysin.

Overgang fra restriktiv til ad
libitum fodring blev foretaget hhv.
1 uge før forventet faring, ved fa-
ring, 1 uge eller 2 uger efter faring.
Forsøgsperioden omfattede i alt 5
uger, idet søerne blev indsat på
108. drægtighedsdag, således at
perioden bestod af 1 uge før faring
og 4 ugers diegivningsperiode.

Den del af forsøget, som
vedrører fodringsstrategier,
er nærmere omtalt i Grøn
Viden nr. 33, Husdyrbrug.

Kontrolblandingen havde
følgende procentiske sammen-
sætning: byg 38,1, hvede 38,0,
sojaskrå 19,0, animalsk fedt 2,0,
mineralblanding 2,7 og vitamin/
mikromineralblanding 0,2. Halv-
delen af foderet blev tilsat ekstra
lysin (0,4% af en  “40% lysinfor-
blanding”) svarende til en forøg-
else fra forventet ca. 6 g til ca. 7 g
fordøjeligt lysin pr. FEs. Der blev
løbende i forsøgsperioden udtaget
10 prøver til analyser for EFOS
(energibestemmelse) og indhold
af næringsstoffer inkl. aminosyrer.

I forsøget blev indsat 56 første-
lægs- og 56 ældre søer, hvis gen-
nemsnitlige kuldnr. var 4,6. De
blev fordelt på de 2 lysinniveauer
med 28 førstelægs- og 28 ældre
søer på hver. Søerne blev indsat i
blokke á 4. De blev vejet ved
forsøgets start, umiddelbart efter
faring samt med ugentlige inter-
valler i diegivningsperioden. Deres

sidespæktykkelse blev målt ved
hjælp af skanning hhv. på 108.
drægtighedsdag og ved fravæn-
ning. Den daglige mælkeydelse
blev estimeret for alle søer på dag
4, 11 og 18 efter faring ved hjælp
af  “veje-die-veje” metoden.

Umiddelbart efter kontrollen
på mælkeydelse blev der udtaget
mælkeprøver til analyser for ind-
hold af tørstof, aske, kvælstof, fedt,
laktose og aminosyrerne lysin, me-
thionin, cystin og treonin. Søernes
foderoptagelse blev registreret fra
forsøgets start ved 108. drægtig-
hedsdag og indtil faring samt med
ugentlige intervaller i diegivnings-
perioden.

Ved restriktiv fodring blev der
fodret 2 gange daglig, og foderet
blev givet i krybbe, hvor søerne
også havde fri adgang til vand via
drikkenippel. Ved overgang til ad
libitum fodring blev der placeret
en foderautomat over krybben,
således at der var fri adgang til
foder i den samme krybbe.

Af hensyn til opgørelse af for-
søgsresultaterne blev der ikke flyt-
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tet pattegrise mellem kuldene. Alle
kuld blev tildelt samme fravæn-
ningsblanding som tørfoder i foder-
automat fra de var 2 uger gamle.

Resultater
Resultaterne er præsenteret alene
med henblik på at belyse effekter
af lysintilsætning. Analyser på
foderblandingerne viste, at deres
gennemsnitlige indhold af tørstof
var 88%, mens indholdet af netto-
energi blev beregnet til 1,09 FEs
pr. kg foderblanding. På baggrund
af analyseresultaterne er blandin-
gernes indhold af fordøjeligt pro-
tein og udvalgte fordøjelige ami-
nosyrer angivet i tabel 1.

Som det ses i tabel 1, var ind-
holdet af lysin i kontrolblandingen
lidt mindre end forventet. Under-
indholdet, der svarer til ca. 5%,
var af samme størrelsesorden for
de øvrige aminosyrer. Forsøgs-
blandingens indhold af lysin var
nogle få procent højere end for-
ventet, hvorved forskellen i de 2
blandingers lysinindhold blev lidt
større, end det var planlagt. Resul-
taterne for de øvrige viste amino-
syrer var som forventet næsten
ens for de 2 blandinger, og de
opfyldte alle normerne til die-
givende søer.

Ekstra*Foderblanding

Råprotein
Lysin

131
5,7

1,9Methionin
Cystin
Treonin

2,3
4,4

Tryptofan 1,6

Kontrol

135
7,2

1,9

2,4
4,6

1,6

*) Tilsat 1,6 g lysin-hydrochlorid/kg

Tabel 1. Indhold af protein og amino-
syrer i foderblandinger,
(g fordøjelig/FEs)

Tabel 2. Kuldstørrelse og vægt af søer
og pattegrise fordelt på de 2 foder-
blandinger (ukorrigerede gns.)

Ekstra*Foderblanding

Antal søer

Drægtighedsdag 108
(start)

56

245Vægt af søer, gns. kg
Spækmål, gns. mm

Kuldstørrelse

19,1

Ialt 12,3

Kontrol*

56

249
18,6

12,7

*) Blandinger med hhv. 5,7 og 7,2 g
fordøjeligt lysin pr. FEs

Levendefødte 11,2 11,3

Gns. fødselsvægt, kg 1,55 1,56

Ukorrigerede gennemsnit for
søernes vægt og kuldresultater
ved diegivningsperiodens start ses
i tabel 2. Som det fremgår var der
kun små og ubetydelige forskelle
på søerne i de 2 grupper. Alle ef-
terfølgende resultater er angivet
som gennemsnit efter korrektion
for effekt af kuldstørrelse ved fød-
sel, blok og fodringsstrategi.

De vigtigste produktionsresul-
tater for søerne i diegivningsperi-
oden ses i tabel 3. Der kunne ikke
konstateres udslag for ekstra til-
sætning af lysin på deres foderop-
tagelse, ændringer i vægt og spæk-
tykkelse eller daglige mælkeydelse.
Som gennemsnit blev den daglige
mælkeydelse estimeret til hhv. 8,0
og 7,9 kg for de 3 uger. Heller ikke
grisenes vægt ved fravænning var
forskellig for de 2 behandlinger.
Pattegrisenes levedygtighed og
kuldets samlede tilvækst i die-
perioden var heller ikke påvirket.

Tabel 4 viser analyseresultater
for somælken. Trods relativt be-
skedne udslag var indholdet af
både tørstof og råprotein i mæl-
ken forøget signifikant ved ekstra

Tabel 3. Produktionsresultater for
søer i diegivningsperioden

Ekstra*Foderblanding

Foderoptagelse, FEs

Vægttab, kg

208

2Tab i sidespæk, mm

Dagl. mælkeydelse, 
kg
I uge 1
I uge 2 8,4

Kontrol*

210
4,3 2,8

2

8,5
6,3 5,8

*) Blandinger med hhv. 5,7 og 7,2 g
fordøjeligt lysin pr. FEs

I uge 3 9,3 9,4

Ved fravænning

Kuldstørrelse 9,9 9,8
Gns. vægt af grise, 
kg 8,0 8,1

Tabel 4. Analyseresultater på somælk
Ekstra*Foderblanding

Procent

Tørstof 18,1a

7,19
Råprotein
Råfedt

Laktose

Gram/kg mælk

Kontrol*

18,6b

5,43a 5,71b

7,36

5,09 5,09

*) Blandinger med hhv. 5,7 og 7,2 g
fordøjeligt lysin pr. FEs

Lysin 3,93a 4,04b

1,01a 1,04bMethionin

Cystin 0,76a 0,78b

Treonin 2,16a 2,24b

Beregnet
(efter Sjaunja et al., 1990)

Bruttoenergi,
MJ/kg mælk 5,12 5,25

a/b Resultater på samme linie med for-
skellige bogstaver er signifikant 
forskellige (P<0,05)

lysin. I overensstemmelse med
det forøgede indhold af tørstof og
protein var også indholdet af de
aminosyrer, som er anført i tabel 4,
forhøjet i samme størrelsesorden
ved ekstra lysintilskud.
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Grøn Viden indeholder informationer
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en
husdyr- og en havebrugsserie, der alle hen-
vender sig til konsulenter og interesserede
jordbrugere.
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Danmarks JordbrugsForskning
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Postboks 50, 8830  Tjele
Tlf. 89 99 10 10 / www.agrsci.dk
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Hovedresultaterne af forsøget vi-
ser, at søernes produktion udtrykt
ved foderoptagelse og vægttab
samt mælkeydelse og grisenes
vægt ved fravænning ikke var
påvirket af ekstra lysin i foderet.

Ved en udvidet analyse af re-
sultaterne blev det undersøgt, om
førstelægssøerne og de ældre søer
reagerede forskelligt på forsøgs-
behandlingen. Analysen viste, at
der som forventet var betydelig
forskel på førstelægs- og ældre
søer, bl.a. var kuldstørrelsen ved
fravænning hhv. 9,3 og 10,4, men
ingen af de 2 kategorier viste sig-
nifikant respons for ekstra lysin.

Som det fremgår af tabel 5 var
den gennemsnitlige daglige foder-
optagelse for hele laktationen
størst for de ældre søer med 8,0
FEs mod 6,9 for førstelægssøerne.

Det betyder, at førstelægssøerne
havde et dagligt indtag af fordøje-
ligt lysin, der var 7-8 g mindre end
for de ældre. For både førstelægs-
og ældre søer var den daglige pro-
duktion af mælk, mælketørstof  og
energi i mælken imidlertid upåvir-
ket af ekstra lysin. Analyserne
viste også, at der var de samme
positive tendenser hos både før-
stelægs- og ældre søer med hen-
syn til de egenskaber, som er
nævnt i tabel 4.

Ekstra lysin i diegivnings-
foderet medførte, at indholdet af
protein og aminosyrer i mælken
blev moderat forøget. Forøgelsen
svarede til 3-4% for de analyse-
rede aminosyrer, mens aminosyre-
profilen forblev uændret. Dette er
i overensstemmelse med resultat-
erne af et tidligere gennemført for-

søg (SH 1992, Medd. 817), hvor
5,9 og 7,1 g fordøjeligt lysin pr.
FEs blev sammenlignet. Resulta-
terne fra begge forsøg indikerer,
at disse moderate ændringer i
mælkens indhold af protein og
aminosyrer ikke har nævneværdig
betydning for mælkens nærings-
værdi i relation til pattegrisenes
levedygtighed og tilvækst.

Konklusion
Sammenfattende viser resultat-
erne, at kontrolblandingens ind-
hold på 5,7 g fordøjeligt lysin pr.
FEs var tilstrækkeligt til at sikre
produktionsegenskaberne ved
både førstelægs- og ældre søer.
Det skal imidlertid understreges,
at resultaterne er opnået under be-
tingelser, hvor søerne har haft en
god foderoptagelse, således at de-
res daglige indtag af lysin har lig-
get på et rimeligt niveau. Analyser
af somælken tyder på, at lysinfor-
syningen til de søer, der har fået
5,7 g fordøjeligt lysin pr. FEs, ligger
i et område, hvor denne aminosyre
kan begynde at blive begrænsende
for mælkens sammensætning. For-
udsat at søerne har en god foder-
optagelse, svarende til min. 6 FEs
daglig, må det forventes, at nor-
men på 6,0 g fordøjeligt lysin pr.
FEs vil være dækkende.

Tabel 5. Resultater for hhv. førstelægs- og ældre søer fordelt på to foderblandin-
ger med forskelligt indhold af lysin

Antal søer

FEs daglig, gns.
Fordøjeligt lysin, g/dag
Daglig mælkeydelse, kg

Mælketørstof/dag, kg
Energi i mælk/dag, MJ

28

39

Kontrol*

6,8

7,0

1,26
35

Ekstra*

28

6,9
50
7,0

1,32
37

*) Blandinger med hhv. 5,7 og 7,2 g fordøjeligt lysin pr. FEs

Ekstra*

Førstelægssøer Ældre søer

Foderblanding

28
8,1
58
8,7

1,61

Kontrol*

28

46
8,0

9,0

1,64
47 46


