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Startfodrens sam-
mansättning som an-
vändes i försöket un-
der tiden 46 till 73 
dagars ålder på gri-
sarna. I och II som 
i förra tabellen. HP 
400 är en sojaklipro-
dukt med högt fibe-
rinnehåll och lågt 
proteininnehåll.

Köttprocenten 1 proc högre
med konjugerad linolsyra
Rullande Afprövningarna i Danmark 
har genomfört ett försök med konju-
gerad linolsyra, CLA, till slaktgrisar. 
Meddelandet har nr 642. CLA har en 
positiv effekt på tillväxt, foderutnytt-
jande och fettinnehåll i slaktkroppen, 
samt på immunförsvaret. Resultatet i 
försöksleden med CLA blev 11 proc 
bättre jämfört med kontrolledet. 

CLA 
Skillnaden är signifi kant och det var kött-

procenten som blev en procentenhet högre. 
Köttkvaliteten hos fettvävnaderna i slakt-
kropparna blev förbättrad, då fettet blev mer 
mättat. Jodtalet i fettet reducerades med 10 
enheter, från 73 till 63. Hållbarheten kan där-
med bli bättre, eftersom mindre omättat fett 
ger mindre risk för härskning.

Mindre fett
Ett antal slaktkroppar från kontrolled 

och försöksled undersöktes på Slagterier-
nas Forskningsinstitut. Där utfördes olika 
prover samt ätkvalitetsundersökningar. Inne-
hållet av intramuskulärt fett var 1,4 proc i ge-
nomsnitt. Ätkvalitetsundersökningen visade 
att kotletterna var något hårdare från grisar, 
som fått CLA och mindre saftiga. Skillnader-
na är små, framgår av meddelandet.

Högre köttprocent
I de två försöksfodren blandades in 0,5 res-

pektive 1,0 proc CLA. Försöksledet med 

CLA fi nns naturligt i kött
CLA, konjugerad linolsyra, förekom-
mer naturligt i kött och mjölk från 
idisslare och produceras vid fermente-
ring i våmmen av bakterien Butyrivi-
brio fibrisolens. Enligt undersökningar 
har det visats att ju mer gräs som kon 
äter, desto mer CLA produceras i våm-
men.

CLA
CLA kan framställas från vegetabiliska 

oljor och det används primärt solrosolja. 
Konjugerad linolsyra är beteckningen for 
en grupp av isomerer av linolsyra, där dub-
belbindningar är separerat av enkelbind-
ningar i stället för av en metylgrupp. CLA 
förekommer antingen som fria fettsyror el-
ler bundna i triglycerider. 

Positiva effekter
Det fi nns olika CLA-isomerer, som avvi-

ker från varandra, där dubbelbindningarna 
är placerade olika ställen på kedjan eller att 
kedjan är vriden olika omkring dubbelbind-

ningen. Två av dessa isomerer, cis-9-trans-
11 och trans-10-cis-12, är intressanta då de 
har en positiv effekt på immunförsvaret, till-
växt, foderutnyttjande och fettinnehåll i gri-
sarnas slaktkropp.
Effekten av tillväxt och foderutnyttjande 

förorsakas av isomeren cis-9-trans-11 och 
effekten på fettomsättningar av trans-10-
cis-12. Bägge isomererna tros ha effekt på 
immunförsvaret. Det är dessa två isomerer 
som det är mest av vid syntetisk framställ-
ning, enligt meddelandet.
Det har varit genomfört undersökningar 

där det tilldelats CLA med fodret/maten till 
både människor, möss, råttor och grisar. Den 
främsta effekten vid undersökningarna hade 
CLA med en reduktion i fettdeponeringen, 
förbättrad tillväxt och foderutnyttjande samt 
stimulering av immunförsvaret.

Nils Andersson

0,5% CLA hade högre tillväxt jämfört med 
det andra försöksledet med 1,0% CLA och 
kontrolledet. Foderomvandlingen var ock-
så något bättre för detta försöksled jämfört 
med kontrolledet, 0,07 FEs/kg tillväxt. Den 
största skillnaden var i köttprocenten. Kon-
trolledet hade 59,7, försöksledet med 0,5% 

CLA 60,7 och försöksledet med 1,0% CLA 
60,9% kött
Samlat visade försöket ett indextal på 111 

för de två försöksleden mot 100 för kon-
trolledet.
Problemet för närvarande är det höga pri-

set för CLA, 87 DKK/kg.

Färre
ekologiska
i Danmark
Det blir färre ekologiska producenter i Dan-

mark. Vid det nya året 2004 hade omkring 
300 lantbrukare hoppat av. Det är avsätt-
ningen av produkterna som inte följt med 
produktionen. Men en del av avhoppen be-
ror på ekonomiska, strukturmässiga eller 
andra orsaker. En del producenter har ta-
git sitt beslut sent på året och det stora av-
hoppet fi nns inte med i den prognos som 
Landscentret tidigare utarbetat. Källa:Ma-
skinBladet. /Nils

Ny lag om ny
teknik
SJV har stiftat en ny lag, SJVFS 2003:

80, saknr L 37, om förprövning av ny 
teknik för djurhållning. Bestämmel-
sen trädde i kraft den 1 januari 2004 
och ersätter Lantbruksstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (LSFS 1990:
41) om godkännande av ny teknik för 
djurhållning. Källa:SJV. /Nils

den sammanlagda foderkostnaden per gris 
9,72 euro i kontrolledet och 10,31 euro i för-
söksledet. När kostnaderna för foder var av-
draget var det ett högre netto på 2,7 euro 
per gris i försöksledet jämfört med kontrol-
ledet. Med en kurs på 9,20 blir det 24,84 kro-
nor mer per gris i försöksledet.
I alla tre omgångarna var det i stort sett lika 

stor spännvidd på foderomvandlingskvoten. 
Men intressant är att grisarna utnyttjade fod-
ret bättre när våren närmade sig.
Detsamma upplevde jag under min tid på 

Videlund, att foderomvandlingen och tillväx-
ten var bättre frampå vårkanten och somma-
ren jämfört med tiden runt årsskiftet.
Med den högre tillväxten i försöksledet kan 

grisarna bli säljfärdiga en vecka tidigare jäm-
fört med kontrolledet. Då kan stallavdelning-
en stå tom för självsanering längre. Det kan 
ha positiv effekt på senare omgångar.

Nils Andersson
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Nu även i 
storförpackning 

6x500 g

- din leverantör av 
högtryckstvättar

och dammsugare

Pris exkl. moms och gäller till 31-04-04

Gerni SVERIGE     www.gerni.com För mer info: Tel. 0532 175 30

Gerni 400 GTA 
• Turbotryck 235 bar 
• Vattenmängd 16 liter/min

Kampanjpris

8.495.-

Gerni 4802 A
• Turbotryck 235 bar
• Vattenmängd 16/liter min 
• Temperatur 90/130 
 grader

Kampanjpris

24.995.-

Gerni 830 och 840 A
• G-830A 32 liter/min och 210 bar 
• G-840A 40 liter/min 
 och 150 bar

G830 A

Kampanjpris

  18.995.-

G840 A

Kampanjpris

  19.995.-


