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Protein er essentielt for smågrisenes vækst, men for meget protein kan hæmme tilvæksten, 

da smågrisene ikke er i stand til at nedbryde og fordøje større mængder protein. For at 

reducere risikoen for diarré bør man bruge proteinkilder af høj kvalitet. 

 
Proteinfordøjelighed  

Grisene optager proteinet i tyndtarmen. 

Indholdet af protein i foderet bør være 

tilpasset grisene og med en høj fordøjelighed 

for at sikre at så stor en del af proteinet bliver 

udnyttet af grisen. Protein der ikke bliver 

absorberet i tyndtarmen, vil passere ud til 

tyktarmen og udnyttes ikke af grisen. Protein 

i tyktarmen vil blive klassificeret som 

fermenterbart protein, der virker som næring 

for skadelige bakterietyper i tarmen fx. E Coli. 

I Danmark arbejder vi med 24 timers 

fordøjelighed, men i Cargill ser vi mere på 3-

timers fordøjelighed for bedre at kunne 

vurdere kvaliteten af proteinet. Allerede 3 

timer efter grisen har optaget proteinet, har 

det passeret tyndtarmen, og derefter får 

grisen ikke glæde af proteinet. 

 
Tabel 1 viser fordøjeligheden af forskellige 

proteinkilder, hvor det ses at der er særlig stor 

forskel på 3-timers fordøjeligheden.  

Provisoy Micrum (sojaproteinkoncentrat)  
Opnå den højeste 3-timers fordøjelighed 

med Provisoy Micrum (se tabel 1). Den høje 

fordøjelighed resulterer i mindre 

fermenterbart protein i tyktarmen. Dette 

forbedrer sundheden og reducerer risikoen 

for diarré. 

Udover en høj 3-timers og 24-timers 

fordøjelighed, har sojaproteinkoncentratet 

Provisoy Micrum også en række andre 

fordele, som forbedrer produktiviteten ved at: 

 

✓ Sikre et bedre flow i siloer og 

foderautomater end melprodukter 

✓ Have et øget overfladeareal, som giver 

bedre adgang for fordøjelsesenzymerne 

✓ Give en bedre tilgængelighed af 

næringsstoffer 

✓ Have en geleterende egenskab, som ved 

opløsning i vand skaber en stabil masse 

✓  Micrum-strukturen virker stimulerende på 

smågrisenes foderoptag 

 

Proteinkilder Proteinindhold 3 times ford. 24 times ford. 
Difference mellem 3 

til 24 timers ford. 

Provisoy Micrum  51 % 93,1 % 96,9 % 3,8 % 

Ferm. Sojaproteinkonc.  56 % 88,0 % 94 % 6 % 

Sojaproteinkonc 53 % 82,0 % 94 % 12 % 

Fiskemel 72 % 67,2 % 99,1 % 31,9 % 

http://www.scadanmark.dk/
mailto:info_sca@cargill.com

