
ProviSoy Micrum

→ Er et godt alternativ til fiskemel, kartoffelprotein og andre sojaproteinkoncentrater.

→ Skrider bedre i siloer og påslag end melprodukter.

→ Har gode egenskaber ved opløsning i vand, da det danner en stabil ensartet masse.

→ Strukturen gør det nemmere at håndtere i forhold til melfoder grundet krymmelstrukturen.

→ Krymmelstrukturen i micrum virker stimulerende på grisene og øger deres foderoptag.

→ Omfattende forsøg ligger til grund for Provisoy micrum.

Protein fordøjelighed 
Der findes mange forskellige protein fodermidler på markedet. I Cargill arbejder vi med 3-timers 
fordøjelighed. Dette tal er væsenligt for at bestemme kvaliteten af proteinet, især i blandinger 
til helt små grise. Grunden til dette er at 3 timer efter at små grise har optaget foderet vil dette 
være passeret tyndtarmen og resten af proteinet vil ikke komme grisen tilgode. Tabel 1 viser 
fordøjeligheder af 5 forskellige proteinkilder. På 24 timer er der ikke væsentlige forskel i for-
døjelighederne. Derimod er der stor forskel på 3 timer og det er denne forskel der er vigtig for 
grisen. For små nyfravænnede grise er værdien for fordøjelighed efter 3 timer særdeles vigtig 
fordi vi ved, at fordøjelse og absorption kan være meget begrænsende for grisens optimale 
fodereffektivitet og sundhed. 

Tabel 1

ProviSoy Micrum
Letfordøjelig proteinkilde til smågrise

Protein kilder Iblandings 
%

Protein 
bidrag i 

g/ kg

3 times ford. 24 times 
ford.

Diff 3 til 
24 times 

ford.

Rest, 
gram

% vis øget rest 
protein i forhold  

til Provisoy  
micrum

Fiskemel 
72% Protein

5,6 40 67,2% 27 g/kg 99,1% 31,9% 13 +400%

Kartoffel  
protein 80%

5,0 40 75,4% 30 g/kg 97,7% 22,3% 10 +300%

Soyaskrå 
47% Protein

8,5 40 85,0% 34 g/kg 94,0% 9% 6 +100%

Fermenteret 
sojaprotein 
konc. 56%

7,1 40 88,0% 35 g/kg 94,0% 6% 5 +65%

Provisoy- 
Micrum 50 %

8,0 40 93,1% 37g/kg 96,9% 3,8% 3
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Høj fordøjelighed
Den høje fordøjelighed kommer igennem et målrettet råvarervalg, samt den varmebehandling 
og mekaniske bearbejdning som sikrer Provisoy Micrum sine enestående egenskaber samt en 
god fordøjelighed hos patte- og smågrise.

→  Partikelstørrelsen er meget lille hvilket giver fordøjelsesenzymerne bedre betingelser.
→  Høj væskebindingsevne, som forlænger opholdstiden i mavesækken.
→  Delvist nedbrudt cellestruktur og dermed højere tilgængelighed af proteinet.

Provisoy micrum bliver ved produktion udsat for en tredobelt termomekanisk proces. Denne 
proces sikrer at fordøjelseshæmmende stoffer effektivt reduceres.
Processen ændrer sojaens overfladestruktur og reducere partikelstørrelsen. Små partikler har 
en større overflade, hvilket giver enzymerne mere plads at arbejde på og dermed en bedre 
fordøjelse af proteinet. Under produktionsprocessen opnår Provisoy micrum  en geleterende 
egenskab. Denne egenskab er også med til at øge Provisoy micrums fordøjelighed fordi fordø-
jelses-væsken absorberes og foderet holdes som en stabil masse i grisens mave.

Konklusion
ProviSoy Micrum er en attraktiv proteinkilde, som kan erstatte andre proteinkilder som normalt 
benyttes i smågrisefoder. Provisoy micrum har vist gode resultater i både In-vitro og In-Vivo 
afprøvninger, hvor man blandt andet har fundet en større ensartethed blandt grisene samt ge-
nerelt pænere grise.

Grafen til højre viser resultatet af en afprøv-
ning af Provisoy micrum  mod sojaskrå og 
et konkurrerende sojaproteinkoncentrat. 
Den flade blå graf viser vægtspredningen på 
grise foderet med ren sojaskrå baseret foder. 
Den røde høje smalle graf viser resultatet for 
Provisoy micrum  og den grønne graf viser 
resultatet af et konkurrerende produkt. Sam-
tidig viser grafen at vægtspredningen hos 
grise fodret med Provisoy micrum er mindre 
ved levering.

ProviSoy Micrum er en attraktiv proteinkilde, som kan erstatte andet høj-kvalitets prote-
inkilder, som normalt benyttes i startfoder til smågrise.


