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RAPPORT FRA WPC2016  
I BEIJING

World Poultry Conference blev holdt på China Nati-
onal Convention Center i den olympiske by i Beijing 
i Kina i fra den 5. til 9. september. Der var ca. 3.400 
deltagere fra 72 lande, og stort set ethvert område 
indenfor den globale fjerkræproduktion og –forsk-
ning var på dagsordenen, enten i store plenarmøder 
eller i mindre mere specifikke møder. Her følger 
nogle indtryk fra udvalgte indlæg på konferencen.

Anne Mottet fra FAO fortalte om den 
globale fjerkræproduktion og tenden-
ser for den fremtidige udvikling .
Verdens befolkning vokser, og der 
er stor forskel på, hvor stor en del af 
indkomsten, der bruges på fødevarer . 

Der er også stor forskel på, hvad, man spiser i forskellige 
dele af verden, og hvor meget protein, herunder kød og 
æg, man spiser .

Produktionssystemerne er 
også meget varierende, og 
specielt indenfor ægprodukti-
onen udgør baggårds- og hobby-
produktion en betydelig del i mange 3 . verdens lande, 
specielt i Afrika og Asien .
Produktionen af protein fra enmavede dyr (fugle og svin) 
forventes at stige, mens produktionen fra drøvtyggere 
forventes at falde .
Anne Mottet fortalte også, at animalsk produktion 
kræver mange ressourcer, f .eks . bruges 30 % af land-
brugsarealet, 25 % af kvælstofgødningen og 5-15 % af 
vandressourcerne til animalsk produktion, der også står 
for 14,5 % af udledningen af drivhusgasser .
Indtil 2050 forventes den største vækst at ske indenfor 
fjerkrækød (+121 %) og æg (+65 %)
Det forventes, at den globale produktion af fjerkrækød 
i gennemsnit vil stige med 1,8 % indtil 2050, i udvik-

Fra åbningen af World Poultry Conference 2014 i China National Convention Center .

Udviklingen i forbruget af fjerkrækød . Udviklingen i forbruget af æg .
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lingslandene dog med 2,4 % . Væksten i EU forventes at 
ligge under den gennemsnitlige globale vækst .  
Fjerkræ er den mest miljøvenlige produktion, men pro-
duktionssystemet betyder meget .

Anne Mottet sluttede med at konkludere at:
Man skal reagere på den stigende efterspørgsel efter 
kød og æg samt øge forsyningssikkerheden og ernæ-
ringen . 
Man skal ikke bare levere mere mad, man skal produce-
re mere med mindre samtidig med, at man skal forbedre 
menneskers og dyrs sundhed, øge dyrevelfærden og 
mindske miljøpåvirkningen . 
Man skal også sikre levebrødet og de økonomiske mulig-
heder for hundreder af millioner af småbønder; og her 
skal man lægge særlig vægt på markedsadgang . 
Man skal bruge naturressourcerne effektivt samt afbøde 
og tilpasse sig klimaændringer og reducere andre miljø-
påvirkninger . 
Man skal udvikles helhedsorienterede løsninger, der 
er skræddersyet til regionale / nationale krav, hvor der 
tages hensyn til producenternes evne til at reagere og 
investere samt omkostningerne i forbindelse med at nå 
ud og overvåge forandringerne, ligesom der kan være 
forskellige indgange til forskellige produktionssystemer .
 ›››

Foder til produktion af fjerkrækød af æg .

Forbrugt landbrugsjord til produktion af foder til den animalske 

produktion .

Foderforbruget i forskellige fjerkræproduktionssystemer .

Drivhusgasemission fra fjerkræ, fordelt på region og produkti-

onstype .

Variabiliteten i drivhusgasudslippen indenfor de forskellige ani-

malske produktioner .
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Tom E. Porter fra University of 
Maryland fortalte om, hvordan han så 
på fremtidens udfordringer indenfor 
produktion og forskning i fjerkræ . 
Forbruget af fjerkrækød er steget fra 
2,7 kg pr person i 1960 til 13,6 kg 

pr person i dag, mest i udviklingslandene, og samtidig 
er produktivitetsstigningen indenfor slagtekyllinge- og 
ægproduktionen været imponerende .
Der skal produceres 70 % flere fødevarer inden 2050 
for at brødføde 2,3 mia . mennesker mere, og denne 
stigning skal også ske i andre lande og regioner end 
dem, der producerer meget i dag, for af politiske og øko-
nomiske grunde skal stigningen ske globalt .
Den måde, vi producerer på i USA og Europa, er ikke 
praktisk muligt i andre regioner .  Her skal udvikles nye 
metoder og nok også nye afstamninger for at optimere 
produktionen . Lokale afstamninger kan have gener, der 
bør indavles i kommercielle linjer for at kunne producere 
optimalt .
Hedebølger har slået millioner af dyr ihjel i højt udvikle-
de produktionssystemer i udviklede lande i løbet af de 
seneste 10 år .
Alternative ægproduktionssystemer vil øge produktions-
omkostningerne med 13-25 %, ligesom luftkvaliteten i 
disse huse er forringet, og udledningen f drivhusgasser 
er forøget .
Tom E . Porter sluttede med en længere række af kon-
kluderede bemærkninger: 
Dette repræsenterer så betydelige udfordringer for fjer-
kræproduktionen, at det berettiger lige så betydelige 
investeringer i fjerkræforskningen på verdensplan .
Regionale forskelle i klima, tilgængelige foderstoffer, 
offentlige bekymringer, og forbrugernes præferencer bør 
indgå i overvejelserne .
En model, der fungerer godt for fjerkræproduktion i ét 
land, vil sandsynligvis ikke være den bedste model for 
alle lande .
Regionale forskelle i tilgængelighed og kvalitet af fode-
ringredienser vil kræve forskning i foderformuleringer for 
foderstoffer, der er til rådighed i hver region .
Regionale forskelle i management og tilgængeligheden 
af overkommelige indhusningssystemer til fjerkræ vil 
sandsynligvis fortsætte, og disse forskelle vil kræve 
forskning i bedste management for hver region .
Fjerkræafstamninger, der er selekteret til den bedste 
produktivitet på én type foder under ét sæt betingelser, 
vil sandsynligvis ikke have den bedste produktivitet på 
andre foderblandinger eller under andre betingelser .
Forskning vil være påkrævet ved genetisk udvælgelse 
for at maksimere produktiviteten ved brug af forskellige 
foderblandinger og under forskellige forhold, hvis vi skal 
øge produktionen af fjerkræ på verdensplan, herunder 
også i udviklingslandene .

Miljøforhold er forskellige rundt om i verden, og klimafor-
andringer er forudsagt i de kommende årtier .
Det er nødvendigt at forske i, hvordan forskellige fjer-
kræarter og forskellige genetiske linjer passer til disse 
eksisterende og forventede forskelle i miljøforholdene, 
som uden tvivl vil påvirke produktionen af fjerkræ .
Lokale forbrugerpræferencer vil påvirke markedets 
efterspørgsel efter fjerkræprodukter, der kan omfatte 
lokale racer af fjerkræ .
Forskning, der er målrettet mod at optimere produktio-
nen for at opfylde disse krav, vil være nødvendigt .
Fjernelse af antibiotika fra foder og produktion af fjerkræ 
under forhold, der er etisk acceptabelt for offentligheden 
i forskellige lande, vil kræve forskning med henblik på at 
optimere produktionen under disse forhold og samtidig 
opretholde sundheden for fuglene og fødevaresikkerhe-
den i de resulterende fødevarer .
Alternativer til antibiotika og alternative indhusningssy-
stemer vil sandsynligvis skulle identificeres, hvis vi skal 
være i stand til at øge produktionen af fjerkræ på ver-
densplan .
Det forudses, at vi skal fordoble fødevareproduktionen 
inden 2050, og øget produktion af fjerkræ vil sikkert 
være nødvendigt for at kunne leve op til efterspørgslen .
Vi skal ikke forvente, at en model for produktionen vil 
fungere alle vegne, eller at de samme afstamninger vil 
fungere optimalt under alle klimaforhold eller leve op til 
forbrugernes forventninger i alle lande .
Fjerkræforskningen har i de sidste 50 år givet forbav-
sende forbedringer i produktiviteten, udbytte, kvalitet og 
dyresundhed .
Tilsvarende investeringer i forskningen i fjerkræ i de 
kommende årtier vil være nødvendige for at kunne leve 
op til forbrugernes krav og for at kunne brødføde en vok-
sende befolkning med animalsk protein af høj kvalitet . 

Xiufan Liu fra Yangzhou University 
fortalte om den nuværende situation 
og kontrolstrategier for smitsomme 
sygdomme i fjerkræ i Kina . Produk-
tionen af fjerkrækød og æg er steget 
voldsomt i Kina i de sidste godt 30 år .

 ›››

Udviklingen i fjerkræproduktionen i Kina fra 1882 til 2015 .
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Højpatogen fugleinfluenza H5N1 er nu spredt til mere 
end 60 lande . I Kina skyldes spredningen den traditio-
nelle måde at opdrætte og handle fjerkræ på, især mar-
kederne med levende fjerkræ, som er meget populære . 
Disse markeder har også gjort det muligt at udvikle nye 
typer, og henover årene er der sket en udvikling i især i 
H5-genet .
Erfaringerne fra Kina viser, at vaccination alene ikke er 
nok til at kontrollere H5N1 og heller ikke til at sænke 
udviklingen af nye typer (cladre) .
Nu er man gået over til en kombination af vaccination, 
større biosikkerhed, nedslagning og restriktioner på flyt-
ning af dyr . 
De bruger både inaktiverede, levende vektor og DNA 
vacciner .
I de sidste 5 år har de brugt næsten 100 mia . doser 
– 84 mia . doser inaktiveret vaccine og 14 mia . doser 
vektorvaccine .
Newcstle Disease er endemisk i mange områder i Kina, 
og de har en række forskellige stammer . Der sker også 
en transmission mellem svømme- og hønsefugle . De nye 
typer er mere virulente .
Vaccination mod Newcstle Disease er vigtig, men høj 
biosikkerhed er også afgørende .
Mere end 15 genetyper af IB er blevet identificeret i Kina 
i de sidste 20 år .
I de sidste 6-7 år udgør QX typen over 70 % af isolater-
ne .

Joaquim Brufau fra IRTA i Spanien 
havde et indlæg om en ny model for 
produktion af fjerkrækød i EU uden 
brug af antibiotika .
Bedre management på farmene er 
nødvendigt, hvis man skal producere 

uden brug af antibiotika, men det må ikke gå ud over 
dyrevelfærden
Joaquim Brufau konkluderede, at:
Den fremtidige anvendelse af antibiotika kan reduceres 

i Europa ved at øge biosikkerheden, ved bedre manage-
ment og ved hjælp funktionelle tilsætningsstoffer .
Bedre management skal tage hensyn til bæredygtighed, 
Produktivitet og sporbarhed .
Det globale forbrug af antimikrobielle stoffer i fjerkræ-
produktionen vil stige på kort sigt (indtil 2030) pga . stør-
re efterspørgsel på protein .
Europa er en af de vigtigste drivkræfter for den ”Antibio-
tikafrie fjerkræproduktion” .

Hongwei Xin fra Iowa State Uni-
versity fortalte med data fra IEC om 
tendenser i den globale ægproduktion, 
hvor produktionen i Asien er steget 
meget .
Den globale ægproduktion forventes 

at stige med 60 % fra 2010 til 2050 .
Han orienterede også om situationen i USA, hvor 2/3 af 
alle hønepladser skal omlægges til alternativ produktion . 
Prisen forventes at blive 8 mia . $ (over 53 mia . kr .) .
I 2016 vil de i USA nå op på 30 mio . alternative høner – 
en fordobling på 5 år .

Xiufan Liu fra Yangzhou University 
fortalte om optimering af vaccinations-
programmer .
Xiufan Liu konkluderede, at:
Vaccination er kun en del af de inte-
grerede strategier i forebyggelse og 

bekæmpelse af sygdomme .
Effektiv forebyggelse og kontrol af epidemier kan kun 
nås, når indsatsen for at fjerne smittekilden, afskære 
smittevejene og forbedre værten immunitet, sker sam-
tidigt
Vaccination er den sidste forsvarslinje, mens fjernelse af 
smittekilden og afskæring af smittevejen er henholdsvis 
første linje og anden forsvarslinje, og dette handler i høj 
grad om biosikkerhed .
Øget biosikkerhed handler om regelmæssig overvågning 
af immunstatus og forekonsten af patogenet, ud fra hvil-
ke man kan foretage en risikoanalyse .

Torben Madsen fra Evonik Animal 
Nutrition er baseret i Beijing, og han 
holdt åbningstalen ved seminaret 
’Udfordringer for den moderne fjer-
kræproduktion’ .
Han sagde bl .a ., at ressourcerne er 

begrænsede, så derfor skal de bruges så effektivt som 
muligt, hvorved man også beskytter det omgivende miljø .

Marten De Gussem fra VETWORKS i Belgien talte om 
udfordringerne og mulighederne ved at udfase antibioti-
ske vækstfremmere . ›››

Fordelingen af IB-isolater i perioden 2009 til 2015 .
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Han startede med at sige, at man 
sparer vedligeholdelsesfoder, når man 
slagter tidligere, men der er udfordrin-
ger med den store foderoptagelse og 
den høje væksthastighed .
I de sidste 50 år har man brugt mange 

kræfter på at kontrollere bakterier i fordøjelsessystemet, 
der er et komplekst biokemisk netværk, og som inde-
holder mere end 1014 bakterier, der har langt over 100 
gange så mange gener som værtsdyret, og de koder for 
utallige proteiner og andre biokemiske forbindelser .
Når man fjerner de antibiotiske vækstfremmere, kigger 
man efter noget andet, probiotiske produkter, syrer 
mm ., og det er først nu, man begynder at forstå, hvilke 
problemer man løste eller skabte med de antibiotiske 
vækstfremmere .
Det innate (medfødte eller uspecifikke) immun system 
kan reagere uden at have set patogenet tidligere . Kyllin-
ger har ikke tidligere haft problemer med enterococcus, 
men det har de nu, måske pga . avlsarbejdet og et 
ændret innat immunsystem
Hvis man stimulerer immunsystemet, bruger dyret foder 
til andet end vækst .
Jo større variation, der er i mikrofloraen i fordøjelsessy-
stemet, jo sundere dyr, og de antibiotiske vækstfremme-
re reducerer variationen i mikrofloraen .
Marten De Gussem slog fast, at foder er meget vigtigt, 
og det må ikke være for fintmalet . De moderne slagte-
kyllingeafstamninger stoppe ikke med at æde, selv om 
de har problemer i fordøjelsessystemet, og så bliver pro-
blemet bare værre .
Nekrotiserende enteritis (NE) ser vi ikke så meget i 
Europa længere, for da vi fjernede de antibiotiske vækst-
fremmere, steg variationen i mikrofloraen, og det kan 
kontrollere NE .
Ved begyndende infektion ser man, at villi vokser sam-
men, og overfladen formindskes . Der vil være mere ufor-
døjet foder og mere plasma i fordøjelsessystemet, og det 
vil resultere i en ændring af mikrofloraen .
Når der sker en aktivering af immunsystemet, vil det 
resultere i højere foderforbrug og mindre tilvækst .
Et sundt fordøjelsessystem er nøglen til en succesfuld 
fremtidig slagtekyllingeproduktion, for vi behøver slag-
tekyllinger med høj tilvækst for at være bæredygtige, og 
man er begyndt af forstå sammenspillet mellem fordøjel-
sessystemet og mikrofloraen bedre år for år .
Ved at angribe udfordringen fra flere vinkler vil man få et 
bedre resultat, og ofte for færre penge .
I Europa, hvor man ikke bruger de antibiotiske vækst-
fremmere, har man sammen med New Zealand det lave-
ste foderforbrug .
Marten De Gussem konkluderede, at der er en reel risiko 
for, at man reducerer dyrevelfærden ved at bruge anti-
biotiske vækstfremmere i blinde og i rigelige mængder . 

Reduktionen i brugen af antibiotika har ført til et paradig-
meskifte i tænkningen omkring et sundt fordøjelsessy-
stem og en høj produktivitet, og derfor er en redultion af 
antibiotikaforbruget ikke bare en udfordring, det er også 
en mulighed .

Kiran Doranalli fra Evonik fortalte, at 
mikrofloraen i fordøjelsessystemet er 
forskelligt fra unge til voksne dyr, og at 
en række udefra kommende faktorer 
har betydning for mikrofloraen i fordø-
jelsessystemet .

Interaktion mellem mikrober kan aktivere immunsyste-
met via goblet-celler i tarmvæggen .
Bacillus subtilis kan producere en række produkter, men 
de er specifikke for den enkelte bakteriestamme .
Mikroer i strøelsen og en række stressfaktorer har 
betydning for mikrofloraen i fordøjelsessystemet .

Maxwell T. Hincke fra University of 
Ottawa fortale om de genetiske frem-
skridt indenfor ægproduktionen, og 
om hvordan man gennem de seneste 
år har fået en bedre forståelse af de 
gener, der regulerer en række kvali-

tetsparametre i ægget, og især omkring æggeskallens 

Normalt tarmsystem øverst, begyndende infektion nederst med 

sammenvoksede villi .
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kvalitet . Der er sket store fremskridt på en række kvali-
tetsparametre .

Omkostningerne til DNA sekvensering er faldet drama-
tisk, og flere arter er blevet sekvenseret siden 2004, 
hvor genomet for jungle fowl, som vores æglæggende 
høner og slagtekyllinger nedstammer fra, blev sekven-
seret .

Det tager tid at danne æggeskallen, og Maxwell T . 
Hincke fortalte i detaljer om de seneste års nye viden 
om enkelte geners betydning for dannelsen af ægge-
skallen .

Sofie Kilroy fra Universiteit Gent for-
talte om arbejdet med at udvikle nye 
vacciner mod Salmonella Enteritidis .
Der er i Europa lykkedes at reducere 
forekomsten af Salmonella Enteritidis 
i æg, og det skyldes i mange lande, at 

man er begyndt at vaccinere .
Sofie Kilroy fortalte om arbejdet med at udviklede vacci-
nestammer, der ikke kan overleve i æggehviden, og de 
fandt ikke vaccinestammer i faces og æg .
Efter at have smittet nogle høner med en virulent stam-
me fandt man ikke salmonella i æg fra de vaccinerede 
høner .
Hun konkluderede derfor, at vaccinen er sikker .

Peter Wilson fra University of Edin-
burgh forklarede, at farven på ægge-
skallen dannes 3-5 timer inden læg-
ningen, men kutikula dannes inden for 
de sidste minutter inden lægningen .

Hajime Hatta fra Kyoto Women’s 
University i Japan fortalte om en ny 
metode til at måle ægs friskhed .
I Japan er det ikke ualmindeligt at spi-
se rå æg, så derfor skal æggene skal 
gerne være helt friske .

Traditionelt månes fristhed i haut enheder, men de har 
udviklet en ny metode, hvor man måler et blommeindeks 
(YI), og her er variationen mindre, end når man bruger 
haut-enheder .
Et japansk firma, Nabel Co . Ltd ., har ud fra denne nye 
teknik desuden udviklet et nyt apparat, DET6000, som 

Den genetiske udvikling indenfor ægproduktionen fra 1981 til 

2007 .

Omkostninger til gensekvensering er faldet voldsomt gennem 

de seneste år .

Det tager tid at danne ægget og æggeskallen .
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på en hurtig og præcis måde kan måle ægs friskhed – 
både med og uden æggehvide .

Zhaopeng Han fra Beijing DQY for-
talte om markedet for ægprodukter I 
Kina og for de fremtidige muligheder .
Ægmarkedet i Kina her en værdi på 
200 mia . RMB (ca . 280 mia . kr .) .
Kineserne må gerne spise æg, og for-

bruget ligger på 296 om året .
Al ægproduktion foregår i traditionelle bure .
95 % sælges på markeder, mens kun 5 % sælges i 
supermarkeder .
Over 90 % af farmene har under 10 .000 høner, og gen-
nemsnittet ligger på 5 .400 høner, men der er en vold-
som strukturudvikling i gang, for de små farme kan ikke 
leve op til kravene .
Antallet af farme med under 500 høner er faldet fra ca . 
20,5 mio . i 2010 til ca . 14,8 mio . i 2014, mens antallet 
af farme med mellem 100-499 .999 høner er steget fra 
466 i 2010 til 817 i 2014, og antallet af farme med over 
500 .000 høner er steget fra 17 i 2010 til 28 i 2014 .
Fødevaresikkerheden er en stor udfordring, og der er 
mange sygdomme i produktionen . 

Brandet æg kategorien vokser voldsomt .
Kun 1-2 % af æggene forarbejdes, så her er der et stort 
potentiale
Æggepulver er meget populært, mens flydende ægpro-
dukter er ret nye (først fra 2004), men de vinder mar-
kedsandele .
Den årlig kapacitet på produktion af ægprodukter ligger 
på 240 .000 tons .
Vestlige produkter vinder frem i Kina – McDonalds, Star-
buks, Yum! Brands, Burger King mm .
Æg er en meget vigtig ingrediens i fastfood, især i 
morgenmadsmenuer, hvilket giver store muligheder for 
ægprodukter .
Salget af brød er ikke så stort endnu, men bagerierne 
bruger flydende ægprodukter .
Unge mennesker i Kina er villige for at betale mere for 
premium produkter .

Yves Nys fra INRA Nouzilly I Frankrig 
fortalte om dannelse af æggeskallen .
En lang række proteiner er involveret i 
dannelsen af æggeskallen .
Æggeskallen har nogle unikke egen-
skaber, og den består udelukkende af 

calcit (CaCO3) .
Æggeskallen dannes meget hurtigt (over 30 µm i timen), 

2 måder at måle ægs friskhed på .

Den kinesiske ægproduktion er præget af mange små og min-

dre farme .

Ca . 80 % af æggene sælges via mellemhandlere .

Det nye apparat der hurtigt og præcist kan måle ægs friskhed .
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mens f .eks . kun vokser med 1 µm om dagen . Dannelsen 
af æggeskallen sker ud fra nogle specifikke punkter kal-
det mammillary pores, og æggeskalden består af nogle 
lange cylinderformede calcitkrystaller, der i hønseæg 
har en specifik orientering, mens de hos andre fugle kan 
være mindre specifikt orienterede, hvilket gør æggeskal-
len stærkere . 
Ved styring af lysprogrammet kan man øge skalkva-
liteten ved at afbryde natten, men det kan gå ud over 
produktiviteten .

Fu Qin fra Institute of Agricutural and 
Economic and Development i Beijing 
fortalte om Kimas ægproduktion .
I 1985 blev Kina verdens største 
ægproducent foran USA, og i 2015 
nåede den kinesiske æg produktion op 

på 25,5 mio . tons eller 35 % af den globale produktion .
Tilsammen producerer Kina, Japan og Indien næsten 
halvdelen af verdens æg .
Æg er vigtig for at brødføde befolkningen, både i byerne 
og på landet .
Omkostningerne er højere i Kina end i USA, fordi 2/3 er 
lokale afstamninger og farmene er små .
I Kina har de omkring 20 mio . forældredyr, og 1,5 mia . 
æglæggere .
Kina producerer selv ca . 2/3 af deres æglæggere, og 
man er på vej til at udvikle nationale afstamninger .
Udviklingen går mod store standardiserede farme, så 
ægproduktion bliver også specialiseret i Kina, og struk-
turudviklingen er under vejs, og mekaniseringen øges .
Sikre æg vil blive et krav .
Nye teknologier (biogas og kompostering) har reduceret 
miljøpåvirkningen .
Hønsegødning kan bruges til økologisk produktion .

Peter van Horne fra LEI Wageningen 
fortalte om økonomien I fjerkræpro-
duktionen og om forskellene mellem 
de enkelte lande og regioner .
Foderpriserne er ca . 20 % lavere i 
USA I forhold til Europa .

Der er stor forskel på produktionsomkostningerne og 
FCR på de enkelte farme i Holland, og omkring 60 % 

kan forklares med management . I Nordvesteuropa ser 
man nu andre produktionsmetoder, fordi dyrevelfærd 
spiller en afgørende rolle . Merprisen skal kunne dække 
de øgede produktionsomkostninger .
Omkostninger øges i de alternative produktioner på 
grund af lavere tilvækst og lavere belægning .
I Holland er 20-25 % af markedet nu i alternative pro-
duktioner .
Det alternative marked er lokalt og fersk .

Professor Werner Bessei fra Tysk-
land, der har indgående kendskab 
til fjerkræs adfærd og velfærd samt 
manegement, gav et interessant ind-
læg om de drivende faktorer inden for 
udviklingen af dyrevelfærd i forhold til 

slagtefjerkræ- og ægproduktionen . 
Kriterier for, hvad god dyrevelfærd er, har ændret sig 
i løbet af årene . Opfattelsen af velfærd varierer i høj 
grad blandt lande og kontinenter . Definitioner af velfærd 
afhænger ikke kun af den kulturelle baggrund, men også 
på levestandarden hos den menneskelige befolkning . 
Dette afspejles i forskellige niveauer af lovgivningen 
om velfærd og velfærdstandarder blandt landene . I dag 
handler det i høj grad om friheden til at udtrykke normal 
adfærd, der anses for det vigtigste i forhold til god dyre-
velfærd .
De vigtigste velfærdspørgsmål i ægproduktionen er 
burægsproduktionen, belægningsgrad, næbtrimning, 
tvangsfældningen, og aflivning af daggamle hanekyllin-
ger . 
I slagtekyllingeproduktionen nævnes belægningsgraden, 
lysprogrammer, strøelseskvaliteten og benproblemer, 
som de vigtigste punkter i forhold til velfærdsbekymring . 
Det fremhæves, at højere niveauer og tiltag af velfærd 
fører til betydelig stigninger i produktionsomkostnin-
gerne . Alle foranstaltninger, som anses for at forbedre 
dyrevelfærden, øger udgifterne til produktionen . Under 
de konkurrenceprægede internationale markedsvilkår, 
der er i dag, så har det konsekvenser, idet forskelle i 
graden af regler og standarder, der regulere dyrevelfærd, 
favorisere produktionen i lande med lave velfærds-
standarder . I international handel på fjerkræområdet er 
dyrevelfærd ikke anderkendt som en faktor . Derfor ses 
det, at produktionen flytter til lande med lavere velfærd 
bestemmelser . 
Anmodning om forbedring af velfærdsstandarder er 
traditionelt gjort via myndighederne, der indarbejder 
dem i love eller direktiver . Lovgivningen er normalt et 
kompromis af interesser mellem velfærdsorganisationer, 
landmænd, detailhandlere og forbrugere, så i de fleste 
tilfælde, så opfylder lovgivningen ikke fuldt ud de særlige 
interesser, som alle involverede parter måtte have . 
I de senere år er der sket et skift af koalitioner mellem 

Æggeskallens opbygning .



26  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2016

interessenter, der sætter ’dagsorden’ med at udvikle 
egne standarder for dyrevelfærd . Dyrevelfærdsorgani-
sationer har stor fokus på detailhandlen, og de indgår 
samarbejder . Der er en tendens til, at vigtige detailhand-
lere bruger velfærd som en del af deres markedsføring . 
Det handler om forbrugernes følelser, og videnskabelig 
information spiller kun en marginal rolle . Samarbejdet 
med dyreværnsorganisationer beskytter detailhandlen 
fra negative kampagner fra dyreværnsorganisationer i 
offentlige medier eller i butikkerne . Når det sker, er land-
mændene ikke involveret i diskussionen og må alligevel 
bære de højere omkostninger til velfærdsvenlig produkti-
on . Selv i lande med den højeste dyrevelfærd er forbru-
gernes lyst til at betale ekstra for dyrevelfærdsvenlige 
produkter tvivlsom .
Der er dog også detailhandlere, der samarbejde med 
både med dyreværnsorganisationer og fjerkræproducen-
ter om særlige dyrevelfærdsstandarder, der går udover 
lovgivningen . Her mener Werner Bessei, at disse stan-
darder vil kunne reducere i velfærdrelaterede produkti-
onsomkostninger, som producenten selv må bære, men 
også føre til en harmonisering af dyrevelfærdsstandarder 
blandt lande .

Mingan Choct fra University of New 
England i Australien fortalte om nye 
mulige foderemner . Befolkningen i ver-
den vokser, der er derfor et øget behov 
for fødevareproduktion, og dermed for 
kød og æg . De nuværende ressourcer 

i verden til at producere alt det foder, der er nødvendigt 
på traditionel vis, har alvorlige begrænsninger . Det er 
indlysende, at produktionen af korn til foder alene ikke vil 
matche den kommende efterspørgsel . Anvendelse af nye 
teknologier og udnyttelse af nye foderemner og ressour-
cer vil blive nødvendig for at løse de fremtidige udfordrin-
ger og behov i produktionen af animalske fødevarer .
Der har været omfattende forskning i at udforske nye 
foderemner, der samtidig giver en god fødevaresikker-
hed og miljøbeskyttelse . Der var en kort gennemgang 
af undersøgelserne, der handlede om mulighederne og 
udfordringerne ved foderingredienser som vandplanter 
(alger, tang, ’andemad’), insekter og mikrobielle protei-
ner . 
Alger og insekter som nye foderemner tiltrækker stor 
opmærksomhed over hele verden . Der er talrige hurdler 
for begge kilder, der skal bruges bredt som foderingre-
dienser . For alger findes der gode produktionsprocesser 
i dag takket være interesse for at bruge dem som råma-
teriale til produktionen af biobrændsel, men logistikken i 
en massiv produktion skal blive bedre, så alger kan være 
billige nok til at blive brugt i den animalske produktion .
Når det gælder insekter og deres proteiner, så er der 
behov for mere udvikling . Det er nødvendigt, når man 

skal producerer det så intensivt . På trods af, at der er 
en stor interesse for brugen af insektprotein til foder og 
fødevarer, er der lovgivningsmæssige hindringer, som 
skal overvindes . Samtidig er der også behov for større 
offentlig accept i rigtig mange lande, før der er momen-
tum for forskning og udvikling af intensiv produktion af 
insekter som en ny proteinkilde til foder .

Dansk deltagelse
En række danskere deltog også med videnskabelige 
indlæg og postere .

Poul Sørensen havde et indlæg om 
et forsøg med arveligheden for at 
lægge gulvæg i alternative systemer . 
Resultaterne viste, at men kunne redu-
cere antallet af gulvæg med 0 % pr 
generation .

Just Jensen fra AU, der var den ene-
ste inviterede taler fra Danmark, havde 
et indlæg, om genomisk selektion, 
og hvordan det bruges i avlsarbejdet 
indenfor fjerkræ .
Han konkluderede, at genomisk 

information ført til betydelige fremskridt og genetiske 
forbedringer indenfor avlsarbejdet med fjerkræ, og det 
har krævet et tæt sæt af DNA-markører, der dækker 
hele genomet, og der arbejdes hele tiden på at forbedre 
metoderne .

De kvindelige danske deltagere i World Poultry Conference .

Anja Birch Riber fra AU holdt et 
indlæg med resultaterne fra et forsøg 
med kyllingemødre til opdræt af høn-
niker til ægproduktionen . Resultaterne 
viste bl .a . , at høner, der havde været 
opdrættet med brug af kyllingemødre, 

havde en bedre fjerdragt 
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Jette Søholm Petersen fortalte om 
resultaterne fra et boksforsøg, hvor 
de havde undersøgt effekten af hen-
holdsvis 33o C og 37o C i stalden ved 
indsætning af de daggamle kyllinger . 
Resultaterne viste bl .a ., at de kyllinger, 

der var indsat i stalden med den højeste temperatur, 
havde det laveste foderforbrug .

Christina Nygaard fra Landbrug & 
Fødevarer holdt et indlæg om, hvordan 
de danske producenter gennem de 
sidste 15 år med forbedret manage-
ment har formået at reducerer træde-
pudesvidningerne i slagtekyllingepro-
duktionen .    

Jette Søholm Petersen og Christina Nygaard på talerstolen i 

Beijing .

Jette Feveile Young fra AU havde 
2 postere, hvor hun viste resultaterne 
af en undersøgelse af forekomsten 
af træbryst hos slagtekyllinger i Dan-
mark . Resultaterne viste bl .a ., at kyllin-
gerne med træbryst vejede mere end 

dem uden . På den anden poster beskrev de, hvordan 
træbryst har betydning på pH og på vandbindingsevnen .

Mie Nielsen Blom fra Landbrug & 
Fødevarer præsenterede på 2 postere, 
hvordan vi i Danmark ved at samarbej-
de i hele kæden og med myndighe-
derne, har været i stand til at reducere 
forekomsten af Salmonella i henholds-

vis konsumægs- og slagtekyllingeproduktionen .

Mie Nielsen Blom ved posteren om konsumæg og posteren om 

slagtekyllinger .

WPC Hall of Fame
I 1984 etablerede World Poultry Science Association en 
Poultry Hall of Fame . At blive udnævnt til denne Poultry 
Hall of Fame tilfalder kun ganske få repræsentanter i 
hele verden . For overhovedet at komme i betragtning 
skal man have opnået betragtelig anseelse i WPSA 
samt ikke mindst have været med til at fremme fjerkræ-
produktionen world-wide . I alt har 60 personer opnået 
denne ære og fra dansk side kan vi med stolthed sende 
minder tilbage til den nu afdøde professor J . Fris Jen-
sen, der i 1996 opnåede at blive medlem af denne fine 
forening . På kongressen i Beijing var der lavet et muse-
umslokale med udstilling over samtlige WPC kongresser 
og udnævnelser til denne Poultry Hall of Fame . Som 
dansk repræsentant bliver man rørt over, at vi også her 
er med og samtidigt bliver man som tidligere elev hos J . 
Fris Jensen mindet om den store rolle han har haft for 
den danske fjer-
kræproduktion 
og forskningen 
inden for fjer-
kræ . Æret være 
hans minde . 

Planchen med 

dem, der gennem 

årene er blevet 

udnævnt til Poul-

try Hall of Fame .

Christina Nygaard, Mie Nielsen Blom  

og Jørgen Nyberg Larsen 



I USA STIGER PRODUKTIONEN AF KALKUNER

I 2015 resulterede udbruddet af fuglein-
fluenza i USA i et fald i produktionen af 

kalkunkød. 

Ifølge de seneste tal fra det amerikanske landbrugsmini-
sterium (USDA) faldt produktionen i 2015 med 2,2 % til 
2,553 mio . tons . Især i de første tre kvartaler faldt pro-
duktionen, mens produktionen i fjerde kvartal af 2015 
allerede var stigende igen .

God start på 2016
2016 startede produktionen fornuftigt . Fra kvartal til 
kvartal kan man forvente stigende produktion . I den 
første halvår af 2016 blev der produceret 1,32 mio . ton, 
hvilket var 3,3 % mere end i de første halvår af 2015 og 
endda 5,4 % mere end samme periode i 2014 . For hele 
året 2016 forventer USDA en produktion af 2,692 mil-
lioner ton, hvilket vil være en stigning på 5,5 % i forhold 
til 2015 . 

Positive forventninger til 2017
Det første estimat for første halvår 2017 er baseret på 
en mere moderat vækst . Det forventes en stigning på 
produktionen med 1,7 % i forhold af første halvdel af 
2016, til i alt 1,34 mio . tons

Priserne er højere end sidste år
Markedspriserne for kalkuner steg markant i anden 
halvdel af 2015 . I 2016, er situationen faldet til ro, men 
i andet kvartal 2016 lå priserne på 2,57 $(ca . 16,96 kr .) 
per kg, hvilket var 6 cents (ca . 40 øre) mere end i andet 
kvartal 2015 .

Eksporten er langsomt på vej tilbage
Eksporten af   kalkunkød faldt efter udbruddet af fugle-
influenza . Det var færre varer til eksport, men mange 
lande stoppede også importen af amerikansk kalkun-
kød . For hele året 2015 faldt eksporten med 33,8 % til 
241 .800 tons . 
I 2016 tyder det på et opsving i eksporten . Ifølge USDA 
vil eksporten i 2016 nå op på 274 .400 tons, hvilket ville 
være 13,5 % mere end 2015, men stadig 24,8 % min-
dre end USA eksporterede i 2014 .
Kalkun har fortsat stor popularitet hos de amerikanske 
forbrugere . Det blev beregnet, at forbruget i 2015 lå på 
7,2 kg per indbygger, og i 2016 forventer USDA, at for-
bruget når op på 7,5 kg per indbygger . Hovedsæsonen 
er i fjerde kvartal, hvor der især til Thanksgiving, er kal-
kun på menuen i USA .

DGS / USDA / jnl

Figur 1: Prognose for produktionen og prisudviklingen på kal-

kun i USA .

Figur 2: Den amerikanske eksport af kalkunkød fra maj 2015 

til maj 2016 .
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RUSLAND VENTES AT BLIVE DEN STØRSTE  
HVEDEEKSPORTØR

Af seniorkonsulen Silas Berthou  

Landbrug & Fødevarer 

Den seneste månedlige prognose 
for de globale afgrødemarkeder 
lavet af det amerikanske land-

brugsministerium forudsiger, at Rusland for første 
gang bliver den største eksportør af hvede i ver-
den. Siden det meget ringe høstår i 2012/13 har 
Rusland oplevet markant vækst i høsten. 

Kombineret med en kun moderat stigning i forbruget 
har dette medført, at udbuddet af hvede, der kan 
eksporteres, er blevet øget betragteligt . 
Resultatet er, at Rusland nu forventes en rekord eksport 
af hvede for tredje år i træk . Mens Rusland ventes en 
stigning i eksporten af hvede på 18 pct . i 2016/17, 
så forventes det, at EU og Ukraine, som begge er 
væsentlige konkurrenter til Rusland, vil få et lavere 
udbud i 2016/17 i forhold til 2015/16 . EU’s eksport af 
hvede ventes et fald på 20 pct . Den primære årsag er, 
at EU’s største eksportør, Frankrig, har været ramt af 
særdeles ugunstige vejrforhold den seneste måned . Den 
russiske hvede er som regel relativt billigere end hvede 
fra andre destinationer, og en øget andel af russisk 
hvede på verdensmarkedet vil derfor isoleret set have 
prisnegative konsekvenser .

Figur 1: Rusland ventes at blive den største hvedeeksportør .

Cherkizovo lancerer en halal-mærket kyl-
ling på eksportmarkederne
Halalproduktet udviklet af russisk selskab vil hovedsa-
gelig blive eksporteret ud af SNG (de tidligere sovjetiske 
stater) .
Cherkizovo har lanceret et nyt halal brand Dajajti efter at 
at have modtaget tilladelse til eksport af fjerkræproduk-
ter til Mellemøsten .
Halal, fødevarer tilberedt i henhold til reglerne for slagt-
ning baseret på islamisk lov, er en af de hurtigst voksen-
de udviklingstendenser i fødevareindustrien . Cherkizovo 
Group er den første russiske kødproducent til at lancere 
ders andet halal brand med en grundig designet navn-
givning og unik visuel identitet . Dajajti, som betyder "min 
kylling," er et brand primært rettet mod markederne 
uden for SNG . Dette er i modsætning til Cherkizovo før-

ste halal brand Latifa, som kun sælges på hjemmemar-
kedet og i SNG-landene . Cherkizovo’s marketingafdeling 
har udviklet brand konceptet for Dajajti fra bunden, og 
det er designet i virksomhedens farver . Det blev første 
gang præsenteret i Dubai, hvor der var en overordnet 
posit opfattelse af design og den visuelle identitet .
Fødevareksporten til muslimske lande er grundigt under-
søgt for at sikre, at de fuldt ud overholder halal standar-
derne . Tre af Cherkizovo fjerkræslagterier har modtaget 
eksportlicenser, efter produktionsfaciliteterne er blevet 
certificeret af Halal Center of Moscow . At de fuldt ud 
lever op til halal-standarder er også blevet bekræftet af 
veterinærmyndighederne i Ægypten og De Forenede 
Arabiske Emirater .

WattAgNet .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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Meyn udvider produktionsfaciliteterne  
i Polen
Meyn, den hollandske producent af procesudstyr til fjer-
kræslagterier, er begyndt at udvide deres fabrik i Lębork, 
Polen . Udvidelsen forventes afsluttet i januar 2017, og 
vil være fuldt operationelt i juni 2017 . Anlægget vil imple-
mentere skuffesystemet ved modtagelen og CAS-sy-
stemet, som er blevet anerkendt af en europæisk dyre-
velfærdsorganisation for at give det laveste stressniveau 
under modtagelsen og ved bedøvelsen .
Udvidelsen vil øge produktionsarealet, hvilket gør det 
muligt at optimere produktionsflowet fra start til slut, så 
alle produktionsprocesser vil køre uhindret og gnidnings-
løst . Det nye layout vil være et åbent og gennemsigtig 
arbejdsmiljø, hvilket igen vil stimulere teamwork og sam-
arbejde .

World Poultry / jnl

Elanco har fået godkendt AviPro Megan 
Egg til kalkuner
Elanco Animal Health har meddelt, at USDA har god-
kendt AviPro Megan Egg til salmonellaforebyggelse i 
kalkuner . Produktet har været anvendt i en årrække til at 
forebygge Salmonella Enteritidis i ægproduktionen .
Undersøgelser har vist, at ved at vaccinere flere gange 
med en grov spray og i drikkevandet reduceres koloni-
sering af tarmen med patogene Salmonella . I et kon-
trolleret studie blev daggamle kyllinger vaccineret med 
AviPro Megan Egg på rugeriet og derefter revaccineret 
i drikkevandet ved 3 ugers alderen . Efterfølgende blev 
kyllingerne, da de var 7 uger gamle, inficeret med en 
stamme af Salmonella typhimurium, og de viste reduce-
ret kolonisering i forhold til ikke-vaccinerede kyllinger .

World Poultry / jnl
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STIGENDE PRODUKTION FJERKRÆKØD I EU

Produktionen af fjerkrækød i EU vil fort-
sætte med at vokse.

Ifølge EU-Kommissionen steg produktionen af fjer-
krækød igen i 2016 steg med 1,1 % til 13,77 mio . tons 
(slagtevægt) .
EU vil også fortsat være selvforsynende med fjerkrækød . 
Selvforsyningsgraden forventes i 2016 at lige på 104,4 
%, hvilket er på niveau med tidligere år . Kommissionen 
antager, at både eksport og import vil stige .

Forbruget af fjerkrækød i EU forventes igen at stige i 
2016, hvor forbruget forventes at ligge på 22,7 kg pr 
indbygger, og det vil være 200 gram mere end i 2015 . 
Selv om forbruget i Tyskland også er steget kraftigt i de 
seneste år, ligger det betydeligt under EU-gennemsnit-
tet .
Fra de officielle data over forsyningssituationen i EU 
har MEG beregnet forbruger per indbygger af kylling 
og kalkun kød i EU (se figur 1) . Det er klart, at forbru-
get af kylling i Tyskland fortsat er et godt stykke under 
EU-niveauet, mens forbruget af kalkun til gengæld ligger 
noget over EU-gennemsnittet .

Polen er europamester
Udvikling i produktionen er forskelligt fra land til land . 
Den mest dynamiske udvikling ses stadig i Polen . Ifølge 
de seneste tal har Polen siden 2012 været den største 
producent af fjerkrækød i EU . For indeværende år for-
ventes igen en stigning på 4,7 % . Den polske produk-
tion ag fjerkrækød forventes at være på 2,32 mio . ton i 
2016, hvilket ville udgøre omkring 17 % af EU’s samlede 
produktionen .

DGS / jnl

Figur 1: Forbruget af kyllinge- og kalkunkød per indbygger i EU 

og Tyskland .
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MODERNE AFSTAMNINGER HAR DYRE VANER

Af Glenneis Kriel i ThePoultrySite Digital 

April 2016

Mens store fremskridt er blevet 
gjort for at forbedre de kommer-
cielle egenskaber hos æglæggere 

og slagtekyllinger, bestemmer forskellen mellem 
produktionsomkostningerne og det realiserede 
afkast realiseret stadig, om disse egenskaber er 
værd at realisere fuldt ud. Rob Gous, professor 
emeritus ved University of KwaZulu-Natal i Sydafri-
ka, har talt med Glenneis Kriel om dette dilemma.

Genetiske forbedringer har resulteret i nye moderne 
afstamninger, som kan udkonkurrere afstamningerne fra 
et par årtier siden i stort set alle kommercielle egenska-
ber, når de opdrættes under sammenlignelige produkti-
onsforhold .
Hvorvidt disse fugle vil nå deres fulde produktionspo-
tentiale, afhænger imidlertid stadig af eksterne faktorer, 
såsom foder, klimatiske forhold og lysprogram, hvor 
omkostninger er den vigtigste overvejelse, når det hand-
ler om justering af disse faktorer .

Rob Gous påpeger, at slagtekyllin-
ger har forbedret sig i en sådan grad, 
at det nu tager omkring 30 dage 
at producere en 1,8 kg fugl med et 
foderforbrug på kun 1,5 kg foder pr kg 
kylling, sammenlignet med 84 dage og 

et foderforbrug på 3,25 kg foder pr kg kylling tilbage i 
1950’erne . Forventningen er, at kyllingerne vil nå 1,8 kg 
på kun 28 dage med et foderforbrug på 1,4 kg foder pr 
kg kylling i 2020, og nogle slagtekyllinger har allerede 
nået dette mål .
Fremskridtene skyldes ifølge Gous, at genetikere selek-
terer for hurtigere vækst, men på samme tid også for 
stærkere knogler, mindre kropsfedt, større modstands-
dygtighed over for miljømæssige belastninger og syg-
domme og for flere andre egenskaber . Resultatet er, at 
disse fugle er meget produktive, men de kræver bedre 
foder og bedre miljømæssige forhold end tidligere for at 
nå deres fulde genetiske potentiale . Gous siger, at det 
samme gør sig gældende for æglæggere . For at reali-
sere deres genetiske potentiale skal de æglæggende 
høner fodres korrekt og have et lysprogram, der sikrer, 
at de bliver kønsmodne på det rigtige tidspunkt i forhold 
til den somatiske modenhed, og de skal vaccineres for at 
sikre immunitet over for de fremherskende sygdomme i 
det område, hvor de tilbringer deres voksenliv .

Høj temperatur
Gous har identificeret høj temperatur som den største 
hindring for slagtekyllinger til at realisere deres genetiske 
potentiale i lande som Sydafrika: ”For at udnytte deres 
potentiale producerer slagtekyllinger meget varme for 
at opretholde sig selv, ved at gå og æde, ved at fordøje 
foderet og i processen med at aflejre protein og fedt i 
kroppen . Denne varme skal tabes til det omgivende mil-
jø, hvis fuglen skal holde sin kropstemperatur konstant .”
”Når temperaturen i omgivelserne stiger, vil slagtekyl-
lingernes evne til at tabe tilstrækkelig varme til omgivel-
serne, så de kan vokse med deres genetiske potentiale, 
blive mere og mere vanskeligt, og det bliver hurtigt umu-
ligt, efterhånden som deres potentielle vækstrate stiger” 
siger professor Gous .
En mulig løsning ville være at vælge fugle med færre fjer, 
for det vil gøre dem i stand til at frigive mere varme fra 
kroppen . Gous påpeger dog, at dette ville kunne resulte-
re i andre udfordringer såsom skader på huden .
Den eneste løsning er ifølge ham at opdrætte slagte-
kyllingerne i huse, hvor temperaturen kan reduceres til 
lavere niveauer, end det er tilfældet i øjeblikket .
Dette vil dog gøre staldbyggeri endnu dyrere, og det vil 
måske ikke være værd at stræbe efter at opnå kyllinger-
nes genetiske vækstpotentiale på grund af denne ekstra 
omkostning .

Afbalanceret foder
Dårligt foder og næringsstofmangel har altid været 
forbundet med højt foderforbrug og lav tilvækst hos 
slagtekyllinger og reduceret ægproduktion, lav ægvægt 
og dårlig skalkvalitet hos æglæggere . Dårligt foder og 
næringsstofmangel kan også føre til metaboliske forstyr-
relser hos slagtekyllinger og æglæggere .
Det er forsket meget i at finjustere ernæringen i henhold 
til kravene fra disse moderne fugle, og der har i tidens 
løb været et skift i den måde foderet bliver formuleret: 
energienheder har ændret sig fra produktiv energi til 
omsættelig energi, og nogle ernæringseksperter bruger 
i dag et nettoenergisystem . For mange år siden brugte 
man også enheden råprotein til at sikre en tilstrækkelig 
forsyning af protein, indtil indholdet af de enkelte amino-
syrer blev anerkendt som det vigtigste, og der blev sat 
minimumsgrænser for indholdet af hver enkelt aminosy-
re .I dag er de totale aminosyreniveauer blevet erstattet 
med fordøjelige aminosyre-niveauer, hvilket er en mere 
præcis måde til at bestemme aminosyreindholdet, som 
er tilgængeligt for fjerkræ i hver af de anvendte ingredi-
enser . ›››
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Gous siger, at kyllinger altid vil forsøge at vokse eller 
reproducere op til deres potentiale, så de vil forsøge at 
spise så meget af et givet foder, som er nødvendigt for 
at nå dette potentiale .
At få kvalitetsfoder og rigtige foderprogrammer er løs-
ningen, og det varierer afhængig af de afstamninger af 
slagtekyllinger og æglæggere, man anvender . Når det 
drejer sig om slagtekyllinger skal man også overveje den 
måde, hvorpå fuglene sælges, alder og vægt, hvor de 
sælges og det miljø, hvori fuglene opdrættes .
Finansielle konsekvenser skal også overvejes: ”Det er 
måske ikke rentabelt at sikre, at alle fuglene i flokken er 
i stand til at nå deres potentiale, fordi udgifterne til en 
bedre forsyning af   næringsstoffer næsten helt sikkert 
ville opveje fordelene .”
”Der er et optimalt økonomisk niveau for foder, der sik-
rer, at størstedelen af   fuglene i flokken kan nå deres 
potentiale . En lille del af flokken vil ikke være i stand til at 
gøre det, men de vil komme tæt nok på dette potentiale 

til at sikre, at rentabiliteten af   produktionen er maksime-
ret” siger han .
Slagtekyllinger ernæringsmæssige og miljømæssige 
krav ændres også hurtigt for hver dag, de vokser, hvilket 
gør det umuligt at fodre disse fugle i henhold til deres 
ændrede krav hver dag . Kun tre eller nogle gange fire 
foderblandinger anvendes i hele opdrætsperioden, og 
ifølge Gous vil der i hver fase med foderet være util-
strækkelige næringsstoffer i starten, senere bliver der 
tilstrækkelig og til sidst vid der være et overskud i forhold 
til slagtekyllingernes krav .
”Fuglene skal klare dette, og de gør det ved indled-
ningsvis at æde energi i et forsøg på at få tilstrækkelig 
af den begrænsende mængde protein i foderet . Dette 
overskud af energi deponeres som kropsfedt . Senere 
når proteinindholdet i foderet kommer tættere på og 
derefter overstiger deres krav, vil fuglene gøre brug af 
disse overskydende fedtreserver som energikilde, og 
udnyttelsen af dette foder er meget effektivt, indtil der 
skiftes til næste fase . Denne cyklus gentager sig hver 
gang foderet ændres” siger professor Gous .

Produktionsperiode
Når det drejer sig om æglæggende høner, er der et øko-
nomisk optimalt tidspunkt at afslutte produktionen . Gous 
forklarer, at moderne æglæggende høner har potentiale 
til at lægge langt flere æg og at opretholde æglægnin-
gen meget længere, end det var tilfældet en bare 10 år 
siden . F .eks . siger avlsselskabet bag Hy-line W36, at 
denne afstamning producerer ”mere end 345 æg med 
god skalkvalitet op til 80 ugers alderen .”
På trods af dette aflives æglæggere i visse lande tidli-
gere, end det normalt er tilfældet i andre lande . Gous 
forklarer, at dette giver økonomisk mening, når der er et 
godt marked for udsætterhøner .Tabel 1: Forbedringer i tilvækst og foderforbrug .
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Han siger, at beslutningen om at fortsætte æglægnin-
gen til slutningen af   hønernes produktionscyklus afhæn-
ger af forskellige faktorer såsom dødelighed, skalkva-
litet, nedgang i procent æglægning, og det vigtigste er 
nedskrivningen af   hønen over tid .
”I de fleste lande har udsætterhønen lille eller ingen vær-
di, så ægproducent laver en kæmpe investering i at købe 
hønniker ved starten af produktionen og får intet for dem 
ved slutningen af   produktionsperioden . Løsningen i dette 
tilfælde er at holde hønerne så længe som muligt, endog 
tvangsfælde dem og holde dem for en anden produkti-
onsperiode” siger professor Gous .
Problemet med dette er, at antallet af høner i flokken vil 
blive reduceret med tiden på grund af dødelighed, nogle 
høner vil stoppe produktionen af   forskellige årsager, og 
procent æglægning og skalkvaliteten vil falde med tiden, 
hvilket alt sammen betyder, at rentabiliteten af flokken 
falder med tiden . Men udskiftning af hønniker er dyrt, så 
producenten accepterer lavere lønsomhed over tid .
I Sydafrika er situationen anderledes: producenterne er 
i stand til at sælge udsætterhøner til en fornuftig pris, 
hvilket betyder, at afskrivningen på flokken reduceres 
væsentligt .
Ifølge Gous er der et optimalt tidspunkt at udsætte en 

flok æglæggende høner, og jo mindre, det koste at skif-
te flokken, jo tidligere ligger dette tidspunkt . Det kan 
ikke betale sig for ægproducenter i Sydafrika at beholde 
deres høner længere end til omkring 72 uger .

Andre udviklinger
På det seneste har der I Holland været en efterspørgsel 
på en langsommere voksende afstamning af slagtekyl-
ling . Gous siger, at efterspørgslen drives af   en stigende 
bekymring for dyrevelfærd i Holland .
Kyllingen, kaldet ”kip-van-morgen”, må ikke vokse hurti-
gere end 50 gram per dag, og produktionen skal leve op 
til meget strenge standarder til bl .a . belægningsgraden, 
brugen af   antibiotika og strøelse . Kyllingerne sælges 
ifølge Gous for omkring 1,46 € (ca . 10,86 kr .) per kilo 
mere end en standard slagtekyllinger, på grund af den 
lavere belægningsgrad, længere produktionstid, dyrere 
foder og større foderforbrug .
Professor Gous mener, at dette er et tilbageskridt, der 
kun er muligt at forstå i et velhavende samfund, der har 
råd til at betale så meget mere for, hvad der af nogle 
opfattes som værende en mere human og dyrevenlig 
produktion af slagtekyllinger .

jnl

CPF rapporter om en 35 % stigning i ind-
tjeningen i 2. kvartal
For andet kvartal har Thailand-baserede Charoen Pok-
phand Foods PCL (CPF) meddelt, at det samlede salg 
steg med 13 % til 116,78 mia . TBH (22,2 mia . kr .), og 
en 35 % stigning i indtjeningen til 4,016 mia . THB (ca . 
763 mio . kr .) . Selskabet forventer at vokse med 10-15 
% for året .
I juni var CPF aktiv i 14 lande . På hjemmemarkedet i 
Thailand steg omsætningen 12 % til 44,63 mia . THB 
(ca . 8,5 mia . kr .), mens omsætningen på virksomhedens 
udenlandske markeder steg 13 % til 72,15 mia . THB 
(ca . 13,7 mia . kr .) .
Mere end tre fjerdedele af selskabets indkomst gene-
reres i Thailand, Kina og Vietnam . Opdelt på sektorer 
var 85 % af CPF salg for de første 6 måneder af 2016 
fra husdyr, og 15 % fra akvakultur . Opdelt på produkter 
bidrog foder med 47 %, husdyr- og aqua-produktion 
med 42 % og fødevarer med 11 % .
Adirek Sripratak, præsident og adm . direktør for CPF, 
fremhævede, at selskabet havde opnået en bruttomargin 
på 17,4 % i år, og at resultatet før skat var vokset med 

91 % . Han tilskrev disse forbedringer til genopretning 
af husdyrproduktionen i Thailand og Vietnam, som var 
overforsynet med kød for et år siden, og den fortsatte 
succes i bekæmpelsen af Early Mortality Syndrome i 
opdrættede rejer .
I juli Charoen Pokphand Group (CP Group) offentlig-
gjorde, at de havde erhvervet en aktiemajoritet i Norfolk 
Foods i Sri Lanka, deres første opkøb i Sri Lanka .
CPF ser et stort set uopdyrket marked for lokale kyl-
linger på den cambodjanske marked, ifølge en nylig 
rapport i Phnom Penh Post . Cambodianere foretrækker 
smagen, farven og den fedtfttige lokale afstamning frem 
for kommercielt fjerkræ til deres traditionelle retter .
"Sunde kyllinger til gavn for folks helbred er det vigtigste 
mål for CP Cambodia Poultry Business" sagde Wittaya 
Srisom, vicepræsident for CP’s fjerkræafdeling i landet .
Mens CP Cambodia allerede har lokale og kommercielle 
linjer af kyllinger, ønsker selskabet at engagere sig med 
lokale landmænd for at udvide forretningsmulighederne 
i landet .

WattAgNet .com / jnl
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OPDAG HY-D®’S POSITIVE EFFEKT  
PÅ SLAGTEKYLLINGERS BRYSTKØD

Af Laura Locatelli, DSM 

De seneste studier viser, at Hy-D® 
har en positiv effekt på slagte-
kyllingers kødprocent. Slagte-
kyllingeproducenter opnår bedre 

økonomi og sikrer samtidig god dyrevelfærd ved at 
anvende Hy-D® i stedet for D3-vitamin.  
 
Det er almindeligt anerkendt, at Hy-D®’s (25-OH-D3) 
rolle i slagtekyllingers kost er at sikre den optimale knog-
leudvikling og -sundhed samt kyllingernes immunsystem . 
De seneste studier viser endda, at Hy-D® også har en 
positiv effekt på slagtekyllingers kødprocent .  
Hos slagtekyllinger er øgede niveauer af Hy-D® i foderet 
blevet positivt korreleret med øget kropsvægt, forbedret 
foderudnyttelse og mere brystkød . Flere års forskning 
og feltstudier (2004-2012) verden over påviser en bety-
delig og konsistent forøgelse i dannelsen af brystkød hos 
slagtekyllinger, der har fået Hy-D® .
 

Fig . 1: Hy·D® forbedrede brystkødsprocenten med gennem-

snitligt 1% i forhold til D3-vitamin . 

De viste forbedrede brystkødsprocenter i fig . 1 sammen-
fatter 26 forsøg, der er udført under eksperimentelle og 
kommercielle forhold i Nordamerika (NA) og Europa (EU) 
med forskellige slagtekyllingeracer og produktionssyste-
mer . Søjlerne angiver forskellen mellem slagtekyllinger, 
hvis foder var suppleret med Hy-D®, og slagtekyllinger, 
hvis foder kun var suppleret med D3-vitamin . 
Af dette imponerende datasæt fremgår det, at tilsætning 
af Hy-D® til slagtekyllingers foder kan øge brystkødspro-
centen med næsten 1 % sammenlignet med et foder, 
hvor D3-vitamin er den eneste D3-vitaminkilde .

Virkningen af Hy-D® sammenlignet med D3
Foreløbige undersøgelser har forsøgt at kaste lys over 
virkningen af 25-OH-D3 på ”myogenese” (dannelsen af 
muskelvæv, især under fostrets udvikling) . Under denne 
proces øges antallet af muskelfibre, og deres antal øges 

ikke yderligere efter udklækning . Efter udklækning kan 
muskelcellerne kun vokse i størrelse, hvis ekstra DNA 
er tilgængeligt . Dette DNA kommer fra ”satellitceller” 
(støtteceller for muskelfibre, der er nødvendige for prote-
insyntese og for at øge fiberstørrelsen) .
For nylig har forskere fundet et større antal af disse 
”satellitceller” i brystmuskulaturen hos slagtekyllinger, 
der er fodret med en kombination af D3-vitamin og 
Hy·D®, sammenlignet med slagtekyllinger, der kun er 
fodret med D3-vitamin (kontrol) . Der var også et stør-
re antal D-vitamin-receptorer i slagtekyllinger, der fik 
Hy·D®, hvilket antyder, at netop denne metabolit (Hy·D®) 
kan øge den metaboliske aktivitet af D-vitamin og ændre 
udtrykket af bestemte gener, der er knyttet til muskel-
udvikling . Disse foreløbige resultater kan være med til at 
forklare den øgede brystkødsprocent hos slagtekyllinger .
I et andet forsøg sidste år undersøgte man virkningen 
af Hy·D® sammenlignet med D3-vitamin på proteinsyn-
tesen i slagtekyllinger . Følgende forsøgsbehandlinger 
indgik:
 – T1 - kontrolkost - D3-vitamin (2 .760 IU/kg foder);
 – T2 - dobbelt tilsætning af D3-vitamin (5 .520 IU/kg 

foder);
 – T3 - kombination af D3-vitamin (2 .760 IU/kg foder) + 

Hy·D® (2 .270 IU/kg foder) 
 – T4 - det samme for T3 i op til 21 dage og derefter 

kun D3-vitamin (2 .270 IU/kg foder) indtil forsøgets 
afslutning (42 dage) .

Interessant nok fandt man den højeste proteinsyntese 
hos slagtekyllinger fodret med tilskud T3 med tilsætning 

Fig . 2: Hy·D® har øget udbyttet af brystkød væsentligt .

P-værdi = 0,02, SEM: 0,20
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af Hy·D®  i hele cyklussen . Som tidligere nævnt, havde 
de slagtekyllinger, der fik Hy·D® i hele perioden (T3), 
desuden også en væsentlig højere koncentration af D-vi-
tamin-receptorer .
Den højere proteinsyntese førte til øget produktion af 
brystkød (fig . 2): Slagtekyllinger, hvis kost blev suppleret 
med Hy·D® viste også bedre brystkødsprocent sammen-
lignet med de kyllinger, der kun blev fodret med D3-vi-
tamin, selv hvis der blev anvendt dobbelt mængde (T1 
og T2) . Overraskende nok havde de kyllinger, der blev 
fodret med en højere mængde D3-vitamin, den samme 
kødprocent som de slagtekyllinger, der blev fodret med 
den halve mængde D3-vitamin .
Kyllingers stofskifte kan udnytte de højere niveauer af 
25-OH-D3, som er gjort tilgængelige gennem brug af 
Hy·D® (fig . 3 viser stofskiftet) . Dette har en positiv effekt 
på kødprocenten hos slagtekyllinger . Ved at forbedre 
D-vitaminniveauet hos slagtekyllinger gennem Hy·D®-til-
skud kan man stimulere aktiviteten af satellitceller og 
derved øge køddannelse .

Figur 3 viser, at både D3-vitamin og Hy-D® via nyrerne 
skal omsættes til den aktive form (1,25-OH2-D3), der 
vil støtte knogleudviklingen . Tilsætning af Hy-D® sparer 
dog kyllingerne for et stofskiftetrin i leveren og sikrer 
derved tilstrækkelige niveauer af tilgængeligt 25-OH-D3 
til syntetisering af den aktive form (1,25-OH2-D3) . 

Mulig økonomisk gevinst
Investeringsafkastet af Hy·D® viser en interessant fordel 
for slagtekyllingeproducenterne ved blot at se på bryst-
kødsprocenten . Desuden vil de drage fordel af bedre 
bruttoavancer og samtidig sikre bedre dyrevelfærd ved at 
supplere med Hy·D® i deres slagtekyllingefoder i stedet 
for almindelig D3-vitamin . 

Tabel 1: Et eksempel på den økonomiske gevinst ved brug af 

Hy-D® .

* Investeringsafkast beregnet ud fra kun 1% forbedring af bryst-

kødprocent (gennemsnit fra forsøgs- og feltstudier) baseret på 

en ROVIMIX Hy·D®-pris på 400 EUR/kg (3 .000 DKK/kg) .

Statistikker for Norden viser en stigende præference hos 
forbrugerne for kød fra slagtekyllinger, der kombinerer 
overkommelige priser med høj ernæringsværdi . Største-

delen af det kyllingekød, der i dag spises 
i Norden, er ”udskåret og udbenet”, og 
derfor ønsker slagtekyllingeproducenter-
ne klart at øge mængden af brystkød . 
Hy·D®’s særlige effekt på brystkøds-
procenten hos slagtekyllinger - foruden 
bedre knoglesundhed og øget immunitet 
- er ikke kun en fordel for slagtekyllinge-
producenterne, men også for slagterier-
ne . Der er tale om en kaskadevirkning 
fra de foderproducenter, der vælger 
Hy·D®, til detailhandlere, der markedsfø-
rer kyllingebryst til forbrugerne .
Det er derfor afgørende at bemærke, at 

beslutninger, der tages angående foder eller forblandin-
ger, får konsekvenser senere i slagtekyllingens værdi-
kæde  . . . og at det involverer mange aktører .  

Referencer:
E . Folegatti; T .K . Chung og G . Litta (2015) – Boost broiler pro-

duction with Hy·D®
Vignale K . et al ., (2015) 25-Hydroxycholecalciferol Enhances 

Male Broiler Breast Meat Yield through the mTOR Pathway 
J . Nutr . 145:855–63 .

Hutton K .C . et al . (2014) Effect of vitamin D status improve-
ment with 25-hydroxycholecalciferol on skeletal muscle 
growth characteristics and satellite cell activity in broiler 
chickens J . Anim . Sci ., 92:3291-3299 .

Berri C .et al . (2013) . Effect of dietary 25-hydroxycholecalcif-
erol on muscle tissue and primary cell culture properties 
in broiler chicken . Proceeding of the EggMeat Symposia 
2013, World’s Poultry Science Journal, Volume 69 .

Yarger et al . (1995a) Comparison of dietary 25-hydroxycho-
lecalciferol and cholecalciferol in broiler chickens . Poultry 
Science 74: 1159-1167

Fig . 3: D3-vitaminmetabolisme sammenlignet med Hy-D®-metabolisme  

hos kyllinger .
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I TYSKLAND STEG SALGET AF FRILANDS- OG 
ØKOLOGISKE ÆG

Som forventet blev der i andet kvartal i 
2016 solgt færre æg end i første kvartal, 

fordi salget op til påske faldt helt i første kvartal. 
Salget udgjorde fra april til juni 2016 til 1.986 mio. 
æg, hvilket var 15,5 % mindre end i første kvartal 
og 3,7 % mindre end i andet kvartal i 2015, da 
noget af påskesalget også lå i andet kvartal.

Bortset fra disse sæsonbestemte skift, har forbruget af 
æg været stabilt i første halvår . Med 4 .338 mio . æg steg 
salget med 0,2 % i forhold til 2015 . Skrabeæg er stadig 
den dominerende ægtype i Tyskland .
Andelen af   skrabeæg faldt i andet kvartal 2016 til under 
60 % af salget . Kun 59,3 % af alle solgte æg var skra-
beægm hvilket var 3,7 procentpoint mindre end i samme 
periode sidste år . 
Salget af buræg faldt en anelse, så buræg nu udgør 1,3 
% af det samlede salg . 
Især andelen af   frilandsæg steg, og salget af frilandsæg 
udgjorde i andet kvartal 2016 27,3 %, hvilket er 1,9 pro-
centpoint mere end i andet kvartal 2015 . I absolutte tal 
betyder det, at der fra april til juni 2016 blev solgt 453,7 

mio . frilandsæg, hvilket var de 3,5 % mere end samme 
periode i 2015 .
I andet kvartal 2015 blev der solgt 201,8 mio . økologi-
ske, hvilket var 3,9 % mere end i samme periode i 2015 . 
Andel af økologiske nåede op på 12,1 %, hvilket er ny 
rekord .

DGS / jnl

Cargill laver en antibiotika-fri produktlinje 
til kalkuner
Cargill er stoppet med at bruge gentamicin, et antibi-
otikum, der bruges til behandling af både mennesker 
og dyr, til sygdomsforebyggelse i kalkuner, der sælges 
i deres 2 største brands, Honeysuckle White og Shady 
Brook Farms . Kalkuner vil fortsat få antibiotika til kontrol 
og behandling af sygdomme . De af Cargills kalkunpro-
dukter, der er omfattet af denne beslutning, vil være 
tilgængelige på markedet fra 1 . januar 2017 .
Samtidig udvider Cargill deres antibiotika-fri kalkunpro-
dukter gennem skabelsen af deres nye Honest Turkey 
produktlinje . Disse produkter vil blive differentieret fra 
traditionelle kalkunprodukter, fordi de kommer fra kalku-
ner, der aldrig er blevet behandlet med antibiotika .

World Poultry / jnl

Novogen vinder for 6. gang i træk Bastos 
ægkonkurencen i Brasilien
Siden lanceringen i Brasilien i 2010 har Novogen hvert 
år uden undtagelse vundet en pris i den traditionelle 
Bastos æg konkurrence i kategorierne hvide og/eller 
brune æg . Over halvtreds farme deltog i konkurrencen .
I den 57 . udgave gik førstepræmien i den brune æg 
kategori til 'Granja Katsuhide Maki', en Novogen part-
ner .
Med denne pris i 2016 har 'Granja Katsuhide Maki' 
vundet 11 titler i kategorien . Christian Maki forklarer: 
"Denne succes er et resultat af de fremragende resulta-
ter med Novogen Brown æglæggeren . Vores farm har 
en kapacitet på 110 .000 æglæggere, og vi har arbejdet 
med Novogen Brown siden 2010 ."

World Poultry / jnl
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Ny undersøgelse viser, at HPAI ikke persi-
sterer i trækfugle
Den H5 fugleinfluenza A-virus, der hærgede nordame-
rikanske fjerkræbesætninger i 2014-15 blev oprindeligt 
spredt af trækkende vandfugle, men nu tyder det på, at 
sådanne højpatogene influenza virus ikke persisterer i vilde 
fugle .
Mens vilde ænder og andre vandfugle er kendt for at være 
naturlige værter for lavpatogene influenza virus forbun-
det med mildere symptomer, viser resultaterne af denne 
undersøgelse, der blev foretaget af St . Jude Children 
Research Hospital, at det ikke er tilfældet med de høj-
patogene influenzavira, der er forbundet med mere alvorlig 
sygdom . Forskningen tyder på, at vilde ænder og andre 
vandfugle er ikke en løbende kilde til HPAI-infektion i 
tamfjerkræ .
"Resultaterne giver et videnskabeligt grundlag for myn-
dighedernes beslutning om at bruge nedslagning og 
karantæner for at stoppe 2014-15 udbruddet i tamfjerkræ" 
sagde medforfatter Robert Webster, emeritus medlem af 
St . Jude Department of Infectious Diseases . "Nu er der 
behov for forskning for at identificere den mekanisme, der 
har fået virusset til at udvikle sig til en højpatogen type i 
disse vilde fugle ."
I denne undersøgelse analyserede forskerne svælgpodnin-
ger og andre biologiske prøver fra 22 .892 vilde ænder og 
andre vandfugle indsamlet før, under og efter H5 influen-
zaudbruddet i 2014-15 hos fjerkræ . Udbruddet har været 
knyttet til en højpatogen H5N8 influenza A-virus, der 
spredes fra Asien til Nordamerika af trækkende vandfugle . 
H5N8 virusset rekombinerede eller blandede gener, med 
andre influenzavira i nordamerikanske vandfugle og udlø-
ste 248 influenzaudbrud i kommercielle og baggård flokke 
med kalkuner og æglæggende i USA og Canada til en pris 
på næsten 5 mia . $ (næsten 33,5 mia . kr .) .
Myndighederne arbejdede på at stoppe udbruddene ved 
karantæne og nedslagning af smittede fjerkræflokke . Det 
sidste bekræftede tilfælde fandt sted i juni 2015 . Embeds-
mænd var bekymrede for, at den højpatogene virus ville 
blive reintroduceret i fjerkræbesætninger med trækkende 
vandfugle , som havde virussen . Men ingen af de trækfug-
le, der indgår i denne analyse blev fundet inficeret med en 
højpatogen influenzavirus .
Prøveudtagningen blev gennemført i Canada, Mississippi 
trækruten og langs den amerikanske Atlanterhavskyst af 
David Stallknecht og Rebecca Poulson fra University of 
Georgia og Richard Slemons, Andrew Bowman og Jacqu-
eline Nolting fra Ohio State University i samarbejde med 

Scott Krauss og James Knowles St . Jude . Prøveudtagnin-
gen blev foretaget som led i de føderalt finansieret Centers 
of Excellence for Influenza Research and Surveillance .
Sådanne vira er ikke blevet identificeret i nogen af de 
mere end 100 .000 vilde fugle, som er blevet testet siden 
influenza overvågningsprogrammet begyndte for 43 år 
siden . Webster siger: "Eksisterende immunitet hos vilde 
fugle er en af de mulige forklaringer på, hvorfor højpato-
gen influenza A-vira ikke bliver udbredt i vildtlevende 
fuglebestande . Men en mere fuldstændig forståelse af de 
mekanismer, som påvirker dette, vil støtte bestræbelserne 
på at forebygge, kontrollere og udrydde disse farlige vira 
hos fjerkræ i andre dele af verden ."
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ForFarmers gør fremskridt med soja-fri 
foder
Det hollandske foderselskab ForFarmers gør fremskridt 
i udviklingen af dyrefoder med mindre eller intet soja . 
Dette er i overensstemmelse med ForFarmers tilgang til 
bæredygtighed og sociale ansvar for de miljømæssige 
konsekvenser af visse råvarer .
Baseret på de forskellige forskningsprojekter udført på 
både kommercielle farme og forskningsinstitutter har 
ForFarmers nået til den konklusion, at det er muligt at 
udvikle soja-frit foder til æglæggende høner . Innovation 
manager Albert Dijkslag forklarer: "Det er muligt at fodre 
æglæggende høner med et soja-frit foder; men så er 
der behov for alternative og dyrere kilder til protein, for 
at dyrene kan opretholde samme produktivitet . Denne 
forskning, samt de erfaringer, der allerede er opnået på 
dette område, har allerede givet os mulighed for med 
succes at producere soja-frit foder til denne sektor . "
Med hensyn til slagtekyllinger er udfordringen meget 
større, fordi slagtekyllinger kræver højere niveauer af 
kvalitetsprotein end æglæggende høner . "Selvom vi har 
formået at formulere soja-frit foder, som vil give de sam-
me ydeevne ved at bruge de rigtige alternative råvarer, 
er der behov for yderligere forskning i de eksakte kilder 
til protein" siger foderekspert Theo Schamp . ForFarmers 
ser også på mulighederne for at udvikle soja-frit foder 
til svineproduktionen til specifikke setailkoncepter . Til 
mælke-, oksekød- og fåreproducenter kan erstatte foder 
med soja ved at dyrke mere protein-rigt grovfoder selv 
og supplere dette med soja-fri kilder til protein .
For at brugen af soja-frit foder skal udvides, er der 
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FORBRUGER-DREVET KRAV OM ALTERNATIVE  
ÆG FORÆLDET

Roy Graber i WATT Poultry Update 

Det kan tidligere have lydt godt, 
når man sagde, at forbrugerne 
foretrækker alternative æg, men 
hvordan lyder det i dag?

 
I de første fire måneder af 2016 var der en lang række 
virksomheder, som meddelte, at de havde planer om 
fremover kun at ville sælge og servere alternative æg .
Og i begyndelsen af   april, da Walmart og Sam’s Club - 
der sælger mere end en fjerdedel af de æg, der sælges i 
dagligvareforretninger i USA – meddelte, at de fremover 
kun ville sælge alternative æg, opfattede dyreværns-
grupperne, der er ansvarlige for kampagnen mod buræg, 
det tilsyneladende som en sejr, og de var fast besluttede 
på, at produktionen af buræg skulle stoppe helt .
Og mens meddelelser om udfasningen af buræg er 
bremset op, er de endnu ikke stoppet .
En af de sidste dage i august meddelte Border Mexican 
Grill & Cantina, at de ville skifte til 100 % alternative æg 
inden udgangen af   2020 .

En fælles kliché
En af de mest almindeligt anvendte grunde, som virk-
somhederne har brugt til dato er, at forbrugerne i stigen-
de grad efterspørger alternative æg .
On the Border er ingen undtagelse fra denne tendens . 
I en pressemeddelelse erklærede, Ward Whitworth, 
præsident og adm . direktør, at afgørelsen er truffet ”som 
reaktion på forbrugernes skiftende præferencer .”
Dette ræsonnement kunne have været troværdigt i 
foråret, men udsagn som dette kan hurtigt miste sin 
troværdighed .
Der kommer stadig flere rapporter om, at detailhandelen 
kæmper med at sælge alternative æg i deres butikker, 
for forbrugerne vil tilsyneladende ikke betale mere for 
alternative æg end for buræg . 

Så hvordan kan en omlægning så virkelig være som føl-
ge af forbrugernes præferencer?

Vil PR-kampagnen give bagslag?
Vi ønsker alle, at de virksomheder, som producerer vores 
mad, og supermarkederne og restauranterne, der sæl-
ger vores fødevarer, skal være gennemsigtige . Vi ønsker 
alle at være i stand til at stole på disse selskaber .
Men når man hævder, at dette er en beslutning baseret 
på forbrugernes ønsker, er man så ærlig? 
Jeg har tænkt mig at lade tvivlen komme On the Border 
til gode i denne sag . 
Men på dette sene tidspunkt i spillet, hvor der er nye 
oplysninger om forbrugertrends, så kunne jeg godt 
ønske mig, at restaurantkæden havde undersøgt sagen 
bedre og truffet beslutningen i overensstemmelse her-
med .
Man skal ikke snakke med mange mennesker i forsy-
ningskæden for æg for at indse, at det langt fra er alle 
forbrugerne, som siger, at de kun ønsker at spise alter-
native æg .
Det kan lyde som et godt PR-træk at sige, at man kun 
vil servere alternative æg . Men de, der køber æg og pro-
dukter indeholdende æg, og som ikke ønsker at betale 
de ekstra omkostninger, bør overveje, om udsagnet om, 
’at man reagerer på forbrugernes efterspørgsel’ ikke er 
noget sludder . Så vil tillid gå tabt, hvilket i sidste ende 
kunne være en større PR-udfordring, end man havde 
regnet med før omlægningen af ægforsyningen .
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behov for en anden integreret tilgang inden for hele 
foderkæden, som tager hensyn til de højere foderom-
kostninger og andre ulemper såsom højere fosfatemis-
sioner, en større CO2-påvirkning og det faktum, at mere 
jord er påkrævet til dyrkning af andre råvarer . Derfor kan 
det ikke forventes, at soja-frit foder vil blive produceret 
eller anvendt i stor skala på kort sigt, og derfor er den 
nuværende fokus på ansvarlig fremskaffelse af soja . 

ForFarmers arbejder videre med deres forskning i at 
udvikle foder, som ikke indeholder soja, og de arbejder 
aktivt sammen med deres partnere i en søgen efter løs-
ninger på disse markedsmæssige koncepter . De næste 
skridt i denne forskning er derfor rettet mod at afbøde 
de nuværende ulemper .
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DEN FORTSATTE GENETISKE UDVIKLING  
I MODERNE SLAGTEKYLLINGER STILLER  
STØRRE KRAV TIL FODERET

På World Poultry Conference i 
Beijing i september 2016 fortalte 
Alex Chang, der er fjerkræernæ-
ringsekspert hos Aviagen, at der 
er udfordringer med hensyn til 
ernæringen for at kunne udnytte 

de fortsatte genetiske forbedringer i moderne 
slagtekyllinger.

Han viste forskellen mellem en moderne og tidligere 
generationers slagtekylling .
Forskellen skyldes ikke hormoner, men genetiske frem-
skridt, og de forsætter .

Figur 1: Forskellen mellem en slagtekylling fra 1970’erne og i 

dag .

I 1995 tog det 52 dage at nå en levende vægt på 2,3 
kg, mens det i 2016 tager 35 dage . En forbedring på i 
gennemsnit 0,79 dage om året i perioden .
FCR er blevet forbedret på samme vis . I 2020 lå FCR på 
1,4 og i 2025 forventes FCR at nå 1,2 og måske 1,0 i 
2030 .
I New Zealand er der producenter, der når en FCR på 
1,37 ved 2,8 kg ved Ross 308 . 

Figur 2: Udviklingen i mægnden af brystkød på forskellige 

generationer af slagtekyllinger .

Figur 3: Udviklingen og den forventede udvikling i FCR .

Figur 4: Slagtekyllingers evne til at omsætte foder er ændret 

gennem avlsarbejdet .
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Tarmsystemet i moderne slagtekyllinger har større areal 
end i lokale afstamninger .
Moderne kyllinger kan æde og omsætte større mængder 
af foder .
Moderne slagtekyllinger har et stort genetisk potentiale, 
men for at udnytte dette potentiale er der er en række 
faktorer, der også skal være optimale .
Kvalitet af kyllingen er afgørende, ellers får man ikke en 
god start, og her betyder især foderet, også til forældre-
dyrene, en hel del .

Alex Chang sagde, at moderne slagtekyllinger har store 
krav til og reagerer på aminosyrer . 
FCR påvirkes mindre af ME (metabolisk energi) end af 
BP (balanced protein), og det er afgørende vigtigt med 
en korrekt balance mellem lysin og de andre 7 essentiel-
le aminosyrer .

Figur 6: Betydningen af balanceret protein i foderet i en moder-

ne og i en kontrol afstsmning .

Figur 7: Effekten af metabolisk energi (ME) og balanceret pro-

tein (BP) på FCR .

Figur 8: Aviagens anbefalede profil for balanceret protein i 

slagtekyllingefoder

Slagtekyllinger er også meget følsomme overfor parti-
kelstørrelse og pillekvalitet, fordi det betyder meget for 
sundheden i fordøjelsessystemet .
For fintmalet foder giver et dårlig udviklet fordøjelsessy-
stem, der fungerer dårligt, mens større partikler bliver 
længere i systemet, og mere stivelse frigives fra korn-
delen .
Alex Chang anbefalede forskellig partikelstørrelse efter 
alder, og han anbefalede helt klart pelleteret foder i for-
hold til mash . 
Hel hvede giver fordele og lavere foderforbrug, og hel 
ved bør tildeles efter pilletering . Producenter i Australien 
og New Zealand bruger 20 % hel hvede .
Hel hvede giver en større og bedre fungerende kråse, og 
det resulterer i en bedre mikroflora i fordøjelsessystemet, 
en bedre foderudnyttelse og en bedre strøelse . ›››

Figur 5: Faktorer, der har betydning, for at kunne udnytte kyl-

lingernes genetiske potentiale .



50  ·  DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2016

Alex Chang sagde, at man uden problemer kan tilsætte 
0-3 % hel ved til startfoderet, 10-15 % til voksefoderet 
og 15-20 % til slutfoderet .

Figur 9: Daglig tilvækst og FCR påvirkes af partikelstørrelsen i 

foderet .

Alex Chang anbefalede, at man bør bruge foderenzymer, 
for de øger sundheden i fordøjelsessystemet, og super-
dosering af fytaser har givet meget gode resultater med 
FCR i store kyllinger (3500 g og 48 dage) .
Der er ingen kombination af foderadditiver, der passer 
til alle systemer, så den bedste strategi er nok at bruge 
flere penge på at købe bedre råvarer til foder .
Et nyt forsøg i Bangkok uden foderadditiver, undtagen 
coccidiostater, gav en FCR på 1,4 .

Benproblemer
Alex Chang kom også kort ind på benproblemer hos 
slagtekyllinger, og han sagde, at det skyldes to ting – 
infektioner, der normalt giver meget alvorlige lammelser, 

og genetiske, der giver mindre alvorlige lammelser .
Hurtig tilvækst er ikke den eneste årsag . Mekaniske 
traumer, mishandling, miljøforhold og ubalance i ernæ-
ringen spiller også en rolle .
Udover vitamin D3 er det rette forhold mellem Ca:AvP 
afgørende .
De genetiske fremskridt i de seneste 25 år har resulteret 
i kyllinger med størkere knogler .

Afslutning
Alex Chang sluttede med at slå fast, at det genetiske 
potentiale ikke er udtømt . 
Aviagen forventer bl .a . en gennemsnitlig årlig øgning af 
vægten på 45-50 g etc .

Figur 11: Aviagens forventninger til den fortsatte genetiske 

udvikling indenfor slagtekyllinger .
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Figur 10: Udviklingen i knoglestyrke i forskellige afstamninger .

Logoet for World Poultry Conference 2016 .


