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Hei Monica,
 
Når kravet om 100 % økologiske proteinråvarer inntreffer, vil det bli utfordringer med å få dekket
aminosyrebehovet uten å få for høyt innhold av totalprotein spesielt til verpehøner, foreldredyr, kalkun og
kyllinger.
  
Det finnes tilnærmet ingen økologiske proteinkilder som kan erstatte konvensjonell potetprotein og maisgluten,
som har en tilfredsstillende hygienisk kvalitet og er rik i metionin. Ved bortgang av disse konvensjonelle
proteinråvarene, vil det bli vanskelig å få til et økologisk fôr til enmaga dyr som krever et høyt innhold av de
essensielle aminosyrene metionin og lysin. Dermed vil det være vanskelig å nå metioninkravet til f. eks.
verpehøner som kan blant annet føre til redusert fjørdrakt på hønene. Vi kan eventuelt redusere lysininnholdet i
reseptene som styrer aminosyreprofilen i hele fôret, men da vil fôr til yngre dyr ligne mer på fôr til eldre dyr.
Dette vil spesielt gå ut over dyrenes tilvekst og produksjonsresultater. For å opprettholde de høye
aminosyrekravene, må andelen proteinråvarer uforholdsmessig økes, hvor overskuddsprotein kan medføre diaré,
fuktig strø og skitne egg.
 
Definisjonen av tidsperioden «unge dyr» er dermed avgjørende for råvarebruken, ressursbruk, dekning av
behovene og produksjonsresultatene.
Utfra dyrenes behov og muligheter til å dekke disse gjennom råvarene forslår vi følgende tidsperioder for ulike
fjørfeslag:
 
fra daggammel til 30 uker i verpehøner,
fra daggammel til 12 uker i slaktekylling,
fra daggammel til 12 uker i kalkun og
fra daggammel til 30 uker i foreldredyr til verpehøner og slaktekyllinger
 
Det er vanskelig å skaffe proteinråvarer som er rik i metionin. Råvarepriser vil øke i framtiden og dette vil føre til
høyere utsalgspriser. Lønnsomheten i økologisk produksjon vil dermed bli enda mer presset for produsenten.
 
Dersom vi kunne brukt syntetiske aminosyrer, ville det vært mulig å produsere økologisk fôr til enmaga dyr som
dekker dyrenes naturlige behov med 100 % økologiske proteinråvarer og sparer miljøet for unødvendig utslipp og
uforholdsmessig bruk av råvarene.
 
Med vennlig hilsen,
Franciska
 
Franciska Senta Steinhoff
Produktutvikler Fjørfe
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7018 Trondheim, Norway
+47 47143992
 

 


