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Fermenterat foder positivt för smågrisar
Ökat produktionsvärde betalar kostnaden
Fermenterat foder positivt för smågrisar
Ökat produktionsvärde betalar kostnaden
Fermenterat foder positivt för smågrisar

Landsudvalget i Danmark har utfört 
ett försök med fermenterad spannmål, 
meddelande 728, i foder till avvanda 
smågrisar i tre veckor och därefter 
torrfoder fram till försökets slut 8 
veckor efter avvänjningen. Fodret med 
fermenterad spannmål var 6 procent 
bättre än kontrollgruppen, som fick 
blötfoder tillblandat strax före ut-
fodringen. Antalet diarréer i de två 
grupperna var små, men ändå dubbelt 
så många i kontrollgruppen som i 
försöksgruppen. Tillväxt- och foderut-
nyttjande var bättre med fermenterat 
foder. Det högre produktionsvärdet 
betalade de ökade kostnaderna för 
fermenteringen.

fermentering
Skillnaden i produktionsvärden mellan kon-

troll- och försöksgruppen var statistiskt sä-
ker. Det förbättrade produktionsvärdet be-
talade omkostnaderna för fermenteringen 
av spannmålen.

Försök med fermenterad spann-
mål – i kontrolledet blötfodermål – i kontrolledet blötfoder
I tidigare försök har tillsatta syntetis-

ka aminosyror brutits ner i det fermen-
terade fodret om dessa blandats in och 
fått stå i bl a foderrören. Men när endast 
spannmålsdelen fermenterats blev pro-
duktionsvärdena förbättrade 11 procent 
till tunggrisar. I ett holländskt smågris-
försök med fermenterat vete blev foder-
utnyttjandet klart bättre samtidigt som 
det var indikationer på en sundare slem-
hinna i tunntarmen hos grisarna som fick 
fermenterat vete.
I detta försök ingick ett försöksled där 

spannmålsdelen fermenterades med 
varmt vatten, 60 – 70 grader. Tempera-
turen sjönk under fermenteringen och 
var runt 21 - 22 grader vid utfodringen. 
Kontrolledet fick blött foder blandat di-
rekt före utfodringen. Dessa utfodringar 
pågick i tre veckor efter avvänjningen. 
Därefter fick bägge försöksleden pelle-
terat foder i automat.
Grisarna vägdes vid avvänjningen och in-

sättningen i försöket. De var då 4 - 5 veck-
or gamla. Därefter vid övergången från fer-
menterat/blötfoder till torrfoder tre veckor 
senare samt vid försökets slut, åtta veckor 
efter avvänjning.

Lågt pH i fermenterade fodret
pH i den fermenterade spannmålen var låg 

och i samma nivå som i tidigare försök, en-
ligt analys 3,6. Vid ett så lågt pH dör en stor 
del av oönskade bakterier och som förväntat 

var enterobakter nivån lägst i det fermen-
terade fodret. Mjölksyrabakterie halten var 
tämligen hög i den fermenterade spannmå-
len, strax över 9 CFU.

Bäst resultat de tre första veck-
orna
Enligt produktionsresultatet var det bäst 

resultat i försöksgruppen de tre första 
veckorna. Tillväxten var 18 procent bättre 
i försöksledet jämfört med kontrolledet. 
Foderutnyttjandet var också klart bätt-
re i försöksledet, nära 13 procent. När 
försöket övergick till torrfoder jämna-
des resultaten ut. Men kontrolledet kom 
inte ifatt försöksledet under det fortsat-
ta försöket.
Sjukdomsbehandlingarna var lägst i försöks-

ledet de tre första veckorna av försöket. Det 
var små skillnader, men kontrolledet hade 

ändå dubbelt så många behandlingar som 
i försöksledet. I samband med övergången 
till torrfoder var det en aning högre behand-
lingsdagar i försöksledet. Kanske var detta 
en konsekvens av ändrat pH värde i tarm-
kanalen och mindre med mjölksyra? Enligt 
de smågrisuppfödare i Sverige som utfod-
rat smågrisarna med blötfoder med mjölk-
syrabakterier inblandat har haft ett myck-
et gott resultat, se Gris 3 - 2005, sidorna 24 
- 26 och 4 - 2005, sidorna 26 - 27. Grisarna 
måste ha ett bra motstånd mot de sjukdoms-
alstrande bakterierna. Något de måste få i 
samband med fodret.
Friska grisar, med hög immunstatus, är 

ekonomiska grisar!

Nils Andersson

Produktionsresultat från försöket
FöFöF rsöksled 1, kontroll 2, föksled 1, kontroll 2, fö öksled 1, kontroll 2, föksled 1, kontroll 2, f rsökökö
Antal omgångar 44 44
Antal insatt grisar 843 842
Insättningsvikt, kg 7,6 7,6

0 - 3 veckor efter avvä0 - 3 veckor efter avvä0 - 3 veckor efter avv njning, fermenterad spannmänjning, fermenterad spannmä ål i föl i föl i f rsörsö örsörs ksgrupöksgrupö penksgruppenksgrup
Tillväxt gram/dag 153 181
Daglig foderupptagning FEsv 0,34 0,35
Foderutnyttjande FEsv/kg 2,28 1,99

3 - 8 veckor efter avvänjning, pelleterat foder i båda föda föda f rsöksledenöksledenö
Tillväxt, g/dag 544 561
Daglig foderuipptagning, FEsv 1,04 1,09
Foderutnyttjande, FEsv/kg 1,92 1,94

Hela föHela föHela f rsöksperioden, 0 - 8 veckor efter avvöksperioden, 0 - 8 veckor efter avvö änjningen
Tillväxt, gram/dag 373 395
Daglig foderupptagning, FEsv 0,74 0,77
Foderutnyttjande, FEsv/kg 1,98 1,94

Produktionsvärde
FöFöF rsöksled 1, kontroll 2, föksled 1, kontroll 2, fö öksled 1, kontroll 2, föksled 1, kontroll 2, f rsökökö
Produktionsvärde vid 5-års priser
Kronor/gris 56,6a 60,0b

Index 100 106
Det är statistisk skillnad mellan försöksled och kontrolled.

Diarrébehandlingar
FöFöF rsöksled 1, kontrol 2, föksled 1, kontrol 2, fö öksled 1, kontrol 2, föksled 1, kontrol 2, f rsökökö
Antal omgångar 44 44
Antal insatta grisar 843 842
0 - 3 v eft avv, ant behdag/gris 0,6 0,3
3 - 8 v eft avv, ant behdag/gris 0,6 0,8
0 - 8 v eft avv, ant behdag/gris 1,2 1,1

Mikrobiologiska analyser av fermenterad spannmål och avvänjnings-
foder
Foder Blött foder 1, kontroll 2, fött foder 1, kontroll 2, fött foder 1, kontroll 2, f rsökökö
pH, 21 mätningar 3,6 5,7 4,5
Temperatur på fodret C 21,7 23,3 22,4
Mjölksyrabakterier logCFU pr g 9,02 6,09 9,01
Enterobakter, logCFU pr g  3,21 4,92 <3,00
Jäst, logCFU pr g  7,33 4,44 7,15
Ättiksyra mmol pr kg         46,3 6,8 41,0
Mjölksyra mmol pr kg 130,3 5.2 103,4
Etanol, g pr kg 6,10 0,09 4,20
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