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Mål: Løse akutte udfordringer for dansk husdyrproduktion
DK skal udfase brugen af zink i foder til fravænnede grise i 2023 (EU krav)
Samtidig med at vi skal nedbringe brugen af antibiotika
DK skal reducere drivhusgas emission fra landbruget med 39% i 2030 ift 2005 (EU krav)
70% af landbrugets methan (CH4) udledning stammer fra kvægs fordøjelse
CH4 er 25x mere potent drivhusgas end CO2
Koen har INGEN gevinst af methan tab (~ 2-12 % af foder energi)
Løsning på begge disse udfordringer handler om at ændre:
Konkurrence forhold mellem fordøjelseskanalens mikrobiota
Forløbet af fermenteringsprocesser
3-4% of total global
GHG emission

Der findes bioaktive stoffer i tang som kan lige præcis det !!!
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Desuden på sigt: marint foder inkl protein
som alternativ til importeret (GMO) soja
Opskyllet tang:
Brugt som foder i 1000-vis af år
Basis for europæisk tang industri (hidtil)
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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Interessante lige nu: Bioaktive stoffer i tang
Plantens strategi til beskyttelse mod stress faktorer
Herunder mikroorganismer i det iltfattige miljø
Anti-mikrobielle, anti-oxidant og anti-inflammatoriske effekter
Særlige kulhydrater:
Polyphenoler (antioxidanter)
Phlorotanniner (kun i brunalger)
Isoprenoider/terpener (essentielle olier)
Laminarin
Phlorotannin fra A. nodossum
Fucoidaner
Alginat)
???
Holdt & Krahn, 2011; Synytsya et al., 2010; O’Sullivan et al, 2010 mfl.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11406386
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Visse tropiske tang arter: eliminerer metan dannelsen ved
fermentering af foder i vomsaft in vitro
Freshwater green algae

Marine green algae

Aktivt stof: Bromoform
Brown algae

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

Red algae

Nu forbudt i Australien

Asparagopsis taxiformis
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Interessante lige nu: Bioaktive stoffer i tang
Plantens strategi til beskyttelse mod stress faktorer
Herunder mikroorganismer i det iltfattige miljø

Tang er ikke bare tang: udviklet forskellige strategier/bioaktive stoffer
Brunalger og rødalger mest interessante?
Anti-mikrobielle, anti-oxidant og anti-inflammatoriske effekter
Anti-metanogene under anaerobe forhold (forgæring)
Bromoform/bromoclorometan mm (fundet i tropiske arter)
Uønskede udfra miljø- og fødevaresikkerheds synspunkt
Phlorotanniner ??? Isoprenoider/terpener ???
???
I MAB4 projektet: fokus på tang der kan dyrkes på vores breddegrader
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Kan tang reducere forbrug af zink og antibiotika til grise?
• I MAB4 regi – to fodringsforsøg med grise – ca samme protokol
•

•

SEGES storskala forsøg i Danmark:
• 5 grupper á ca 900 grise
• Afprøvning af 3 foder additiver, inkl. kommercielt tang produkt (Ocean Feed Swine)
• Tildelt fra fravænning til exit ved ca. 30 kg
MAB4 pilot studium i kommerciel polsk besætning:
• 9 grupper á 50 grise
• Stigende tildeling af et lactobacillus pre-fermenteret raps produkt (EP100)
-> 8, 10, 12, 15 og 25% af fodertørstof
• Ved 10% fermenteret foder: Stigende tildeling af brunalgen Ascophyllum nodossum (EP900)
-> 0, 0.6 eller 1.0% af fodertørstof
• Tildelt fra 10 dage før fravænning til exit ved ca. 30 kg

• I begge forsøg:
•
•

Negativ kontrol: ingen foderadditiver
Positiv kontrol: 2500 ppm zink i foderet
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Forsøgene bekræftede:
Tang er ikke bare tang og timing for tildeling er måske vigtig?
SEGES storskala forsøg – Ocean Feed Swine (indeholder ikke A. nodossum):
I forhold til negative kontrol hold (ingen zink):
Ingen forbedring af tilvækst eller reduktion i diarre forekomst
Men: I forhold til alle andre hold:
Reduceret udvikling af bagtarmen hos grise 14 dage efter fravænning
Antimikrobiel effekt (uselektiv)?
Pilot studie i Polen - Ascophyllum nodossum (EP900) tildelt med fermenteret foder:
I forhold til negative (0 zink) kontrol hold:
50-60 g højere daglig tilvækst sidste 10 dage før fravænning
600 g højere fravænningsvægt (numerisk højere end positive (zink) kontrol hold)
Effekt af brunalgen A. nodossum (modsat fermenteret foder):
Skyldes IKKE stimulering af tarmens udvikling
Men en antimikrobiel effekt
Og forbedret integritet af tarm mukosa (af samme årsag?)
Kan hjælpe den immun-svage lille gris lige op til fravænning?
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Forhindrede ikke diarré– men bedre overlevelse
(NB !! sti niveau - 1 observation per behandling)

Behandling:

0Zn 2500Zn 8%EP 10%EP 12%EP 15%EP 25%EP 10%EP +0.6%BA +1.0%BA

Total antal diarré dage
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3

22

31

8

25

8

31

22

39

Grise der fuldførte
uden behandling (%)

77

91

93

84

89

81

89

84

90

83

7 * 50 = 350 grise

Lactobacillus prefermenteret foder (EP100) med/uden tang (BA):
- Sikrede gennemførelses % UDEN antibiotika ~ 2500Zn
- Uden at forebygge diarré symptomer (tværtimod)
- Ie. diarré tilfælde var mindre skadelige (overlevelse, tilvækst)
- Mindsket skade på tarm og immune celle infiltration i tarm
- Foder induceret osmotisk diarré (mælkesyre i gødning)?
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Udvikling af tyndtarms villi og enterocytter

Villus højde (µm)

(6 grise undersøgt 15 dage efter fravænning per behandling)
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Behandling

2500Zn: Ingen signifikant effekt på villus eller enterocyt højde
Forebyggede ikke immune celle infiltration eller enterocyt forandringer (morfologi)
BA:
Ophævede effekt af fermenteret foder på villus og enterocyt højde
Men sikrede/komplementerede effekt på barriere funktions egenskaber
Anti-mikrobiel effekt? (markant reduktion i mælkesyreindhold i fæces)
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Kan tang bruges til at nedbringe enterisk metan dannelse?
• Og dermed afkriminalisere kvæg i klima debatten?
• Baseret på in vitro studier med tang produkter fra vores breddegrader
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Metode til at studere forgæringsmønster og effekt af
foderadditiver in vitro
Input:

Output:
- Gas produceret

- Vomvæske (mikroorganismer):

Cumulative
pressure

- Methane produceret

Vomvæske
Anaerob
fermentering
(Ankom)
- Forskellige fodermidler:
( CHO/protein sammensætning)

Time

- Nedbrydning af foder
- (Microbiota profil)

+/- Forskellige makroalger/produkter
Sukkerroepulp

Majs ensilage
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In vitro): To tang produkter (EP900+OFS)

Total gas produktion
(ml/g TS)

250
200

Same
amount of product added to bottles:
Tang
produkterne:
~ 0.46 g DM
Stort set ingen gas produktion under forgæring
Vomnedbrydelighed: 29-53%

Sukkerroe pulp (SBP)
Majs ensilage (MS)
EP900

150

SBP
MS

100

OFS
50

EP900 (A. nodossum)
OFS (blandingsprodukt)

0
0

3

6

9

12

18

Inkubations tid (timer)

24

36

48
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OFS og EP900: nedsat gasproduktion, men ikke
fodernedbrydelighed, ved fermentering
300

Ren MS

Total gas produktion
(ml/g TS)

250
200

MS+OFS

Reduktion: ~ 20%

MS+EP900

150
100
50

Ren OFS
Ren EP900

0
0
-50

3

6

9

12

18

24

Inkubations tid (timer)

36

48

14

01/11/2018
15

EP900 nedsætter metan emission ved
- især tidligt i fermenterings forløbet
Metan produktion
(ml/g TS ved STP)

3030

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

2525

MS

Reduktion: ~ 11 %

MS+EP900

2020
1515
1010

Reduktion: ~ 30 %

55
00
0
-5
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Inkubations tid (timer)

24

36

48

01-11-2018

Konklusion - 1
• Kæmpe potentiale for marin vegetabilsk biomasse produktion i DK
• Kan eliminere konkurrencen mellem mennesker og dyr for agerjord !
• Visse tang arter er/kan være interessante som (protein)foder:
• Rimeligt højt protein indhold
• Høj fordøjelighed hos kvæg af visse arter
• Potentiale for udnyttelse af oprenset protein fra tang til svin
• Vil kunne bruges af økologer
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Konklusion - 2
•

Kæmpe uudnyttet potentiale for udnyttelse af tang arters bioaktive egenskaber
•

•

Kan substituere antibiotika og beskytte barriere funktion i tarm
• Hos den helt unge gris - lige før og ved fravænning
• Hvad er den optimale timing for tildeling?
Kan reducere enterisk metan produktion markant
• Selv når køer fodres som drøvtyggere !!!
• Uden at reducere foderudnyttelse
• Kan afkriminalisere køer i klima debatten og redde et helt eksporterhverv !!!

•

Vores viden er fortsat mangelfuld om tangarters værdi som foder/-additiver

•

En målrettet forskningsindsats (funding) er nødvendig for at afdække:
• Hvilke arter er de rigtige at bruge - med ”sikre” bioaktive stoffer ?
• Hvordan kan forskellige arter og/eller bioaktive stoffer kombineres optimalt?
• Synergi fremfor antagonisme !!!
• Hvilke bioaktive stoffer har målrettet effekt overfor hvilke mikroorganismer?
• Hvad er konsekvenser for biogas produktion fra husdyrgødning?
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