
Baggrund
Mave-tarminfektioner hos smågrise reducerer 
dyrenes velfærd, øger dødeligheden og er et 
alvorligt problem både i økologiske og kon-
ventionelle besætninger. Der anvendes store 
mængder af antibiotika, zink og kobber til 
behandling og forebyggelse af diarre og infe-
ktioner i den konventionelle svineproduktion, 
og i mindre grad også i den økologiske. Antibi-
otikaforbruget kan medføre øget forekomst af 
multiresistente bakterier. Desuden udgør det i 
stigende grad et miljøproblem, at tungmetaller 
som zink og kobber spredes med gylle for de-
refter at ophobe sig i landbrugsjorden.  

Der er brug for alternative løsninger. 
Anvendelse af planter med en dokumenteret 
antibakteriel virkning som tilskudsfoder til 
smågrise kan måske bidrage til forebyggelse  
eller behandling af de bakterielle infektioner, 
som giver diarre hos smågrise. På den måde vil 
antibiotikaforbruget kunne reduceres.

Formål
Projektets fokus er at udvikle antibakterielle 
fodertilsætninger til smågrise som erstatning 
for den nuværende brug af antibiotika, zink og 
kobber for at forebygge  diarre og mave-tarm-
sygdomme. Formålet med projektet er at un-
dersøge om planter med dokumenteret antibak-
teriel effekt kan hæmme væksten af patogene 
bakterier som f.eks. E. coli, Clostridium, Salmo-
nella, Campylobacter og Listeria i en laborato-
riemodel af  grisens mave-tarmsystem. 

MAFFRA
- Antibakterielle planter mod 
diarre hos smågrise

1. At identifi cere, dyrke, forarbejde 
planter og beskrive de antibakteri-
elle planteråvarer biokemisk.

2. At teste planteprodukter enkeltvis 
og i kombinationer i grisemave-
tarm modeller mod udvalgte pato-
gene bakterier - inklusiv vurdering 
af effekt på positive bakterier. 

3. At beskrive optimale koncentra-
tioner og teste om additiv eller 
synergistisk antibakteriel effekt 
kan opnås.

4. At tilpasse og beskrive fodertilsæt-
ningsprototype produkter til frem-
tidig praktisk anvendelse.

Projektet trin for trin

Forskerne bag projektet kombinerer 
planter med forskellige antibakterielle 
stoffer i naturlig høj koncentration til en 
multikomponent fodertilsætning med 
stærk antibakteriel effekt og samtidig 
med en smag, smågrise kan acceptere. 
Blandingsproduktet forventes at 
mindske risikoen for resistensdannelse.
Resultaterne vil vise, hvilke bakterier 
de enkelte planter kan hæmme i grise-
modellen, og hvordan kombinationen 
af planter virker mod bakterierne, 
samt om aktivstofferne er stabile i 
smågrisenes mave-tarm miljø.
Projektet forventer at udvikle 3 proto-
type-fodertilsætninger med dokument-
erbar antibakteriel effekt, som kan an-
befales til forsøg med levende smågrise 
i et kommende projekt.



  
Læs mere om projektet her
http://icrofs.dk/forskning/dansk-
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