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Dagens emne
• Hvorfor interessere sig for tang som foder nu ?
• Hvilke typer tang findes, og hvad er deres karakteristika ?
• Hvilket potentiale har de som foder til kvæg ?
•
•

Energi- og proteinværdi?
Methan dannelse?

• Perspektiv: afkriminalisere kvæg i klimadebatten
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Hvorfor interessere sig for tang som foder nu ?
Ønskes udfra et bæredygtighedssynspunkt at reducere:
Brug af importeret sojaprotein og brug af GMO i foder til husdyr
DK skal reducere non-kvota drivhusgas emission 39% i 2030
Det er ift 2005 – vi har kun 13 år !
Emission fra kvægs fordøjelse udgør 70% af landbrugets methan (CH4) udledning
20-25x mere potent drivhusgas end CO2
Koen har INGEN gevinst af methan tab (~ 2-12 % af foderenergi)
Global efterspørgslen efter animalske fødevarer:
Stiger 60-80% frem til 2050
Vi får ikke mere jord !

3-4% of total global
GHG emission
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Stigende fokus på marine ”afgrøder”
Opskyllet tang:
Brugt som foder i 1000-vis af år
Pt. basis for europæisk tang industri (stort set)
Makroalger kan dyrkes med stigende effektivitet
4-10x produktionspotentiale for terrestriske afgrøder
Udbytter op til 15-25 tons tørstof/ha
Størst dyrkningspotentiale i åbne havområder
Miljøvenlig afgrøde
Filtrerer næringsstoffer (eks i fjorde)
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Hvilke typer tang findes, og hvad er deres karakteristika ?
Globalt: ~10,000 forskellige arter (DK: ~500)
Brunalger (lettest at dyrke, lavt protein indhold ~15%):
Saccharina latissima (sukkertang) – med i MAB4
Fucus vesiculosis (blæretang)
Himanthalia elongata (remmetang)
Laminaria digitata (fingertang) (F) – med i MAB4
Ascophyllum nodosum (grisetang) (N, UK) – med i MAB4
Mfl
Grønalger (dyrkbare, middel protein indhold <30%):
Ulva arter (søsalat)
Rød alger (svære at dyrker, højt protein indhold <50%)
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Kemisk sammensætning vidt forskellig fra terrestriske planter

Specielle kulhydrater
Indeholder IKKE lignin

Manns et al 2014. RSC adv 4: 25736
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Fordøjelighed (EFOS): Stor variation, men potentielt høj
Tangarter
(flere forskellige)

Gennemsnit

Laveste

Højeste

Brunalger

62,9

31,0

87,4

Grønalger

54,5

44,4

75,4

Rødalger

81,1

74,5

90,6

Fordøjeligheden kan øges ved tilvænning af vommen til fodring med tang

Weisbjerg et al 2016. http://www.algecenterdanmark.dk/conferences/nordic-seaweed-conference-2016.aspx
Makkar et al. 2016. Animal Feed Science and Technology 212, 1–17
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Kan også indeholde skadelige stoffer
Højt indhold af mineraler (10-20 gange planter på land)
Højt indhold af tungmetaller og hallider
Arsenik
Jod
Bly
Flour

Makkar et al. 2016. Animal Feed Science and Technology 212, 1–17
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Interessant især: Bioaktive stoffer
Knyttet til især de specielle komplekse kulhydrater
Præ-/antibiotiske effekter
Polyphenoler (kun i brun alger)
Phlorotanniner (uopløselige i tarmen)
Inhiberer methan dannelse under forgæring
Tropiske arter
Men også tempererede arter

Holdt & Krahn, 2011: Synytsya et al., 2010)
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Metode til at studere forgæringsmønster og effekt af
foderadditiver in vitro
Input:

Output:
- Gas produceret

- Inoculum:

Cumulative
pressure

- Methane produceret

Vomvæske
2 systemer:
Ankom
- BPC
- +/- Forskellige fodermidler:
( CHO/protein sammensætning)

Time

- Nedbrudt foder
- (Microbiota profil)

+/- Forskellige (makroalge) produkter
Sukkerroepulp

Majs ensilage
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Visse tropiske tang arter kan stort set eliminere methan
dannelsen in vitro

Dictyota bartayresii
Machado et al. 2014. 2014. 9(1): e85289

Asparagopsis taxiformis
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Asparagopsis: tropisk rød alge i søgelyset
•

Aktive stof: Bromoform (CHBR3)
•

Brom: samme kemiske hovedgruppe som Flour og Klor

•

Fodringsforsøg med får (Li et al 2016. Anim Prod Sci http://dx.doi.org/10.1071/AN15883):
• 2% Asparagopsis tilsætning til foder => 50-70% reduktion i methan emisison
• Uønskede forandringer i vom væggen (set i flere får)

•

Fodringsforsøg med stude (Tomkins et al. 2009 Animal Production Science 49:1053-1058):
• 0.30 g bromoform/100 kg => 93% reduktion methan emission
• Men ophobning i kød tæt på grænseværdier til konsum => nu forbudt i AUS

•

Kræves omkring >2000 ha tang farme for at levere til 1 mill stk kvæg
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Akkumuleret gas produktion (ml/g TS ved STP)

Danske forsøg: To kommercielle produkter (EP900+OFS)
med tempererede algearter
Tang
produkterne:
Same
amount of product added to bottles:
Stort
set gingen
~ 0.46
DM gas produktion under forgæring
Vomnedbrydelighed: 29-53%

250

Sukkerroe pulp (SBP)

200

Majs ensilage (MS)

150
EP900
SBP
MS
100

OFS

50

EP900 (én brunalge)
OFS (blandingsprodukt)

0
0

3

6

9

12

18

Inkubations tid (timer)

24

36

48
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Akkumuleret gas produktion (ml/g TS ved STP)

Tilsætning af tang (OFS og EP900) til majsensilage (MS)
nedsætter gasproduktionen under fermentering
300

Ren MS

250

200

Reduktion: ~ 20%

MS+OFS

MS+EP900
150

100

50

Ren OFS
Ren EP900

0
0

-50

3

6

9

12

18

24

Inkubations tid (timer)

36

48

14

04/09/2017

Tilsætning af tang (EP900) til majsensilage (MS) nedsætter
methan dannelsen – især tidligt i forløbet
Metan produktion (ml/g TS ved STP)

30

25

Same amount of DM in all bottles:
~ 1.1 g DM
MS and additive: same ratio (5:1)
Reduction: ~ 10.9 %

20

15
MS+EP100

Reduction: ~ 30 %

MS+EP900

10

5

0
0

-5

3

6

9

12

18

Inkubations tid (timer)
(BPC F71)

24

36

48
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Konklusion
•

Vi mangler endnu meget viden om tangarters værdi som foder til kvæg

•

Visse arter under rette betingelser:
• Rimeligt højt protein indhold
• Høj fordøjelighed
• Kan bruges af økologer

•

Kæmpe potentiale for marin vegetabilsk biomasse produktion også i Danmark
•

•

Kan eliminere konkurrencen mellem mennesker og kvæg for dyrkbar jord !

Bioaktive stoffer kan hæmme metan produktion markant
• Selv når de fodres som drøvtyggere
• Afkriminalisere køer i klima debatten !
• Vi skal finde ud:
• Hvilke er de rigtige arter med sikre stoffer ?
• Hvordan kan de evt kombineres optimalt?
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