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Sammendrag

Formålet med forsøget var, at undersøge om to 
af de mest anvendte vækstfremmende antibioti
ka i slagtesvineproduktionen (Virginiamycin og 
Tylosin) havde indflydelse på skatolindholdet i 
spæk (ornelugt) hos hangrise.

Tre hangrise fra hvert af 31 kuld blev tilfæl
digt fordelt på 3 hold. Alle grise var individuelt 
opstaldede. Samtlige grise blev fodret med sam
me grundblanding. Hold 1 fik intet tilskud, 
mens hold 2 og 3 fik tilskud af henholdsvis Vir
giniamycin (20 ppm) og Tylosin (20 ppm) fra 60

kg levende vægt og til slagtning ved 100 kg le
vende vægt. Grisene blev fodret efter ædelyst li
ge til slagtetidspunktet.

Skatolindholdet i rygspækket var 0,13 ppm 
for kontrolholdet, 0,11 ppm for Virginiamycin- 
holdet og 0,09 ppm for Tylosinholdet. Forskel
lene var ikke signifikante.

Daglig tilvækst, foderforbrug og kødindhold 
blev ikke forbedret signifikant ved brug af de to 
vækstfremmende antibiotika i perioden 60-100 
kg levende vægt.

Nøgleord: Vækstfremmende antibiotika, Tylosin, Virginiamycin, skatol og ornelugt.
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Summary

The aim of this work was to test the effect of the 
feed additives Tylosin and Virginiamycin on 
skatole concentrations (boar taint) in fat of ma
le pigs at slaughter, compared to control pigs 
fed additive free feed.

The treatments (control, Virginiamycin, and 
Tylosin) (table 1) were randomly allocated to 
the pens. Allocation of animals to pens were ba
sed on origin (litter) and body weight, and by 
the use of a table of random numbers. The ex
perimental material consisted of 31 litters each 
of 3 crossbred male pigs. The pigs were allo
cated to thirtyone different blocks (3 male pigs 
from one litter per block). All pigs were indivi
dually penned. The 3 treatments (control, Virgi
niamycin, and Tylosin) were tested from 60 kg 
to slaughter at 100 kg liveweight:

Treatment 1: control feed, without feed additi
ve or other growth promoter 

Treatment 2: control feed + 20 ppm Virginia
mycin

Treatment 3: control feed + 20 ppm Tylosin

The pigs were fed ad libitum until slaughter.

The skatole concentration in backfat was 
0.13 ppm in control, 0.11 ppm in the Virginia
mycin, and 0.09 ppm in the Tylosin treatment. 
However, there were no significant differences 
between treatments.

Daily gain, feed conversion and meat per
centage were not significantly improved by use 
of the feed additives in the period from 60 kg to 
slaughter at 100 kg liveweight.

Keywords: Antibiotic feed additives, Tylosin, Virginiamycin, skatole in backfat, and boar taint.
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1 Indledning

D et er meget almindeligt at anvende vækst
fremmende antibiotika i foderet til slagtesvin. 
Begrundelsen for dette er blandt andet, at man
ge er overbevist om, at sygdomsfrekvensen re
duceres. En række tidligere forsøg har vist, at 
tilvækst og foderforbrug kan forbedres med 2-5 
pct. (Jones & Tarrant, 1982; Mortensen et al., 
1987; Mortensen & Madsen, 1988; Staun & 
Mortensen, 1992). Resultaterne er dog meget 
varierende, afhængig af vækstfremmende anti
biotika og miljø.

I de seneste par år er der endvidere opstået 
en hypotese om, at nogle vækstfremmende anti
biotika kan reducere skatolindholdet i spæk i 
hangrise, idet data fra praksis opsamlet i Lands
udvalget for Svins Hangrise Database, synes at 
vise, at nogle vækstfremmende antibiotika kan 
reducere skatolindholdet i spæk i hangrise og 
derved reducere frasorteringen (Kjeldsen, 
1993). Et skatolindhold over 0,25 ppm reduce
rer det økonomiske udbytte for såvel producent 
som slagteri. Jensen (1990) fandt, at Nebacitin, 
der blev anvendt i en meget høj dosis (3,5 g pr. 
gris pr. dag), havde en reducerende effekt på 
skatolniveauet i spæk, men da Nebacitin ikke er 
et godkendt vækstfremmende antibiotikum, er 
det ikke muligt at anvende det til slagtesvin. På

Statens Husdyrbrugsforsøgs årsmøde i 1992 
blev nævnt, at flere godkendte vækstfremmen
de antibiotika, som var afprøvet in vitro, havde 
vist reducerende effekt på bestemte mikroorga
nismers skatolproduktion (Jensen, 1992). Bl.a. 
på basis heraf har der været fremsat den hypo
tese, at visse vækstfremmende antibiotika kun
ne tænkes at nedbringe skatolindholdet i spæk 
hos grise. Imidlertid har det seneste forsøg med 
grise (in vivo) ikke vist udslag for anvendelse af 
Virginiamycin, Avotan og Tylosin (Staun & 
Mortensen, 1992). Hawe et al. (1992) har heller 
ikke fundet udslag i form af lavere skatoltal i 
spæk ved anvendelse af høje doser Tylosin (200 
ppm). En dosis der er 10 gange højere end til
ladt i Danmark fra grisenes 4 måneders alder til 
slagtning. Hawe et al., (1992) kunne endvidere 
ikke påvise nogen sammenhæng mellem skato
lindholdet i tarmindhold (fæces) og spæk.

Formålet med dette forsøg har været at un
dersøge, om anvendelse af de maksimalt tilladte 
mængder i foderet (20 ppm) af de to vækstfrem
mende antibiotika Virginiamycin og Tylosin til 
hangrise i perioden 60 - 100 kg levende vægt 
havde indflydelse på produktionsresultaterne, 
herunder især skatolniveauet i spæk (ornelugt).
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2 Materialer og metoder

Forsøget blev udført på Forskningscenter Fou
lum med 31 kuld å 3 individuelt opstaldede og 
fodrede hangrise. Krydsningsgrisene (LY og 
LYD) blev opdrættet på forskningscenteret. De 
tre hangrise fra hvert kuld blev fordelt tilfældigt 
på de 3 hold (se tabel 1). Grisene blev kuldvis sat 
i forsøg ved gennemsnitlig 60 kg levende vægt (+/-
3 kg) og fik tildelt snittet halm som strøelse. Gri
sene havde mere plads end i konventionelle stal
de, og endvidere blev stiernes lejeareal og spalte
gulvet i rensegangen omhyggeligt renholdt for 
gødning og urin. Der var drikkeventil over spalte
gulvet i rensegangen. Dette betyder, at staldmil
jøet ikke direkte kan sammenlignes med miljøer i 
praksis. Imidlertid undgås på denne måde, at gri
sene bliver udsat for vilkårlig tilsvining med gød
ning og urin med deraf følgende forstyrrende ind
flydelse på skatolniveauet i spæk, og derfor også 
forstyrrende indflydelse på forsøgets sikkerhed 
(Hansen et al., 1993; Larsen et al., 1993). Grisene 
blev udover vejning ved forsøgets påbegyndelse 
vejet hver 14. dag og på slagtedagen, når grisene 
inden for kuldet i gennemsnit vejede 100 kg. De 
tre grise i et kuld afsluttede forsøgsperioden sam
tidig for at sikre, at alder samt miljøforholdene 
under transport og opstaldning på slagteriet var 
så ens som muligt af hensyn til mulig indflydelse 
herfra på skatolniveauet (ornelugt) (Udesen, 
1988; Mortensen, 1988).

Efter slagtning måltes kødprocenten i slagte
kroppen, og der blev udtaget en spækprøve i 
nakken, som blev sendt til Steff-Houlberg i 
Ringsted for skatolanalyse ved den automatise
rede spektrofotometriske metode (Mortensen

Tabel 1. Forsøgsplan
R e s e a r c h  d e s i g n

Antibiotikum Hold Antal grise Perioden 60-100 kg

Ingen tilsætning 1 31 -

Virginiamycin 2 31 20 ppm
Tylosin 3 31 20 ppm

& Sørensen, 1982).
Grundfoderet til samtlige grise i perioden 60 

til 100 kg bestod af 52,5 pct. byg, 20,4 pct. hvede, 
18,0 pct. sojaskrå, 6,0% animalsk fedt, 1,0 pct. 
dicalciumfosfat, 0,7 pct. kridt, 0,4 pct. salt, 0,2 
pct. vitamin- og mikromineralblanding, 0,6 pct. 
lysinblanding og 0,2 pct. methioninblanding. 
Derudover blev der, som vist i tabel 1, givet til
skud til 2 af holdene af henholdsvis Virginia
mycin og Tylosin.

Beregnet på grundlag af kemiske analyser in
deholdt foderet 1,19 FEs pr. kg, mens indholdet 
af ford, protein var 142 g pr. kg foder. Grisene 
blev selvfodrede fra tørfoderautomater med en 
energirig foderblanding for at hæve skatolind
holdet i spæk (Vestergaard, 1989; Mortensen et 
al., 1989; Mortensen, 1990).

Indholdet af det vækstfremmende antibioti
kum blev bestemt 4 gange i hver af de tre for
søgsholds blandinger. Analyserne blev foreta
get på Ministerie van LandBouw, Antwerpen. 
Gennemsnitsresultaterne for de 4 analyser var 
for Virginiamycin 17,4 ppm og Tylosin 21,3 
ppm. De analyserede mængder må betragtes 
som tilfredsstillende.



2.1 Statistiske m etoder
D er blev brugt forskellige statistiske modeller 
til behandling af datamaterialet.

SA S’s GLM-modeller blev benyttet til be
skrivelse af forskelle i produktionsresultater, 
kødprocent i slagtekroppen og skatolniveau i 
spæk (ornelugt) mellem såvel forsøgbehandlin
ger som forsøgsgentagelser (forskel mellem 
kuld) (se model a). D et var ikke muligt på 
grund af mangel på frihedsgrader at teste for 
vekselvirkning mellem forsøgsbehandlinger og 
kuld.

Model a:
Y  — |X + ^ b e handling ''k u ld  ^ y /x(^ begyn d elsesvæ gt

X   ̂+ em iddel' restvarians

Den statistiske model b benyttedes udeluk
kende til at beskrive indflydelsen af orner på 
skatolniveauet og vekselvirkningen mellem or
ner og forsøgsbehandlinger.

Model b:
Y  — [ i  +  “̂ h a n d l in g  +  Cfar +  a c (behand ling *far) +

^y/x(^ begynd elsesvæ gt* ^ m id d e l)  ^restvarians

Y  = Daglig tilvækst, foderenheder ialt, fode
renheder pr. gris daglig, foderenheder pr. kilo
gram tilvækst, afregningsvægt, kødprocent i 
slagtekrop og skatolniveau i spæk**)

p, = gennemsnit

a behandiing =  3 forsøgsbehandlinger (Kontrol, 
Virginiamycin 20 ppm og Tylosin 20 ppm) (f = 2)

c kuid =  31 kuld hangrise å 3 stk. (f = 30)

c f a r = orner er fædre til de 31 kuld (f = 11)

by/x = regressionskoefficienten til begyndelses
vægten (f= l)

a c (behandiing*far) = vekselvirkning mellem forsøgs
behandlinger og fædre (f=22)

X begyndelsesvæg , l ) 2 )  =  k 0 v a r i a n t

e res.vanans = restvariationen

** )  Logaritmisk transformation af skatolda- 
ta blev benyttet for at sikre normalfordeling. 
Imidlertid viste den statistiske analyse af loga
ritmisk transformerede skatoldata identiske re
sultater med ikke transformerede data.

2.2 Forsøgets forløb
I forsøgstiden var der 6 tilfælde af 
influenza/ædevægring hos de generelt meget 
sunde og hurtigt voksende grise. Desuden kom 
en gris til skade med et ben i forbindelse med 
vejning. Ved behandling blev der anvendt et 
benzylpenicillin-præparat og grisene genvandt 
helbredet hurtigt. Der var ingen bemærkninger 
ved slagtning.

1 D er var ikke statistisk sikker forskel i begyndelsesvægt mellem forsøgsbehandlinger (P>0,10). Begyndelsesvægten 
havde som kovariant signifikant indflydelse på den daglige tilvækst, men ingen indflydelse på, at der ingen forskel kon
stateredes i tilvækst mellem forsøgsbehandlinger.
2 I analysen for kødprocent i slagtekrop og for skatolniveau i spæk, blev slagte/afregningsvægten benyttet som kovari
ant i den statistiske model i stedet for begyndelsesvægten. For skatolniveau i spæk blev resultatet sammenlignet med 
resultatet uden brug af kovariant. Slagtevægten havde ingen indflydelse på skatolniveauet i spæk, når grisenes levende 
vægt var omkring 100 kg, hvilket er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser fra Slagteriernes Forskningsinsti
tut (Mortensen, 1988).
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3 Resultater og diskussion

3.1 Skatol i spæk (ornelugt)
I tabel 2 ses forsøgets resultater. Det gennem
snitlige skatolindhold var 0,13 ppm for kontrol
holdet, 0,11 ppm Virginiamycinholdet og 0,09 
ppm for Tylosinholdet. De fundne værdier sva
rer stort set til de værdier, der normalt findes i 
praksis. Statistiske analyser af skatolværdierne 
viste ingen forskelle mellem holdene til trods

for gennemsnitlig ret stor forskel (se tabel 2). 
Dette skyldtes dels signifikant forskel mellem 
kuld (P<0,05) og en stor spredning mellem grise 
inden for kuld, som medførte en stor spredning 
på rådata inden for det enkelte forsøgshold (se 
tabel 2).

Tabel 2. Tilvækst, foderforbrug, slagteresultater og skatol i spæk (ornelugt)
C a i n ,  f e e d  u t i l i z a t i o n ,  p e r c e n t  m e a t ,  a n d  s k o t o l e  l e v e l  i n  s u b c u t a e n o i t s  f a t

Hold 1 2 3

Tilskud af:
Virginiamycin - + -
Tylosin - - +

Antal hangrise 31 31 31
Antal udsatte 0 0 0
Perioden 60-100 kg:
Begyndelsesvægt 60.9 60.7 61.8
Slutvægt 101.2 100.9 104.1
Foderdage ialt 36 36 36
FEs i alt pr. gris 120 118 120
FEs pr. gris daglig 3,35 3,28 3.34
Daglig tilvækst, g 1133 1130 1162
Spredning på mindste kvadraters gns. 20.5 20.6 20.9

FEs pr. kg tilvækst 3.00 2.91 2.89
Spredning på mindste kvadraters gns. 0,049 0.049 0.050

Afregningsvægt, kg 77,9 77.9 78.9
Pct. siagtesvind 23,5 23,4 23,2
Pct. kød (K C )» 57.8 58,0 58,2

Skatol i rygspæk, ppm11 0,13 0,11 0,09
Spredning på mindste kvadraters gns.* 0,016 0.016 0.017
Spredning på rådata 0,13 0.10 0,07
Antal frasorterede (skatol > 0,25 ppm) 4 3 1

Antal hangrise 29 29 29
Skatol i rygspæk, ppml)+2' 0,11 0.09 0,09
Spredning på mindste kvadraters gns.** 0,014 0,014 0,014
Spredning på rådata 0,10 0,07 0.08
Antal frasorterede (skatol > 0,25 ppm)2> 3 1 1

1) Korrigeret til gns. slagte-/afregningsvægt. Slagtevægten havde ingen indflydelse på skatolniveauet i spæk, når grise-
nes levende vægt var omkring 100 kg, hvilket er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser (Mortensen, 1988). 
2) E fter at 6 kuldsøskende (2 grise fra hvert forsøgshold) er fjernet.
*) Root M SE = 0,089 
** )  Root M SE = 0,075
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Den tilsyneladende forskel i skatolværdier 
(gennemsnitstal) mellem kontrolholdet og især 
Tylosindholdet kan næppe skyldes, at Tylosin 
har indflydelse på skatol i spæk. Tylosin synes 
ikke at have reducerende indflydelse på den 
mikrobielle skatolproduktion i in vitro forsøg 
(Jensen, 1992). Hawe et al. (1992) og Staun & 
Mortensen (1992) har da heller ikke fundet sig
nifikante udslag på skatolniveauet i spæk ved 
anvendelse af Tylosin i koncentrationer på 
henholdsvis 200 ppm og 20 ppm i perioden før 
slagtning. Hawe et al., (1992) fandt imidlertid 
en tendens til reduktion af skatol i fæces ved 
anvendelse af den høje koncentration på 200 
ppm tylosin i foderet; men fandt ingen sam
menhæng mellem skatol i fæces og skatol i 
spæk. Virginiamycin, der i in vitro forsøg har 
vist sig at have reducerende indflydelse på 
den mikrobielle skatolproduktionen (Jensen, 
1992), ser derimod ikke ud til i dette forsøg 
med en lovlig dosis til grise at kunne reducere 
skatolniveauet i spæk i vækstperioden 60-100 
kg levende vægt.

Der blev i dette forsøg foruden forskel i ska
tolniveau mellem kuld (P<0,05) fundet forskel 
mellem fædre (P<0,05) ved en ændring af den 
statistiske model, hvor ornen indgik i modellen 
i stedet for kuldet (se statistisk model b). D eri
mod fandtes ingen tendens til vekselvirkning 
mellem fædre og forsøgsbehandlinger. Samti
dig blev fundet en stor spredning i skatolværdi
er på rådata inden for forsøgsbehandlingerne. 
D ette gjaldt ikke mindst kontrolholdet (se ta
bel 2). Resultaterne viste, at den tilsyneladende 
forskel mellem de tre forsøgshold snarere 
skyldtes tilfældigheder ved fordelingen af 6 
kuldsøskende (se tabel 2). D ette underbygges 
af, at hvis man ser bort fra det bidrag til resulta
terne, som afkommet efter en bestemt orne 
gav, opnås en udjævning af de tilsyneladende 
forskelle (se tabel 2, nederst). Tilsvarende stor 
spredning er konstateret med afkom efter en

kelte andre orner (Hansen et al., 1993; Lunds
tröm & Malmfors, 1993). Især inden for Dansk 
Landrace ser der ud til at være individer med 
arvelige anlæg for højt skatolniveau (Maribo 
og Sandersen, 1992). I den forbindelse er det 
tankevækkende, at der i tidligere udførte for
søg er fundet numerisk store og sommetider 
signifikante forskelle mellem forsøgsbehand
linger uden, at der var den mindste logiske for
klaring herpå i forhold til den foreliggende lit
teratur (Madsen et al., 1991a; Madsen et al., 
1991b & Lundström & Malmfors, 1993).

3.2 Produktionsresultater
Hvad angår produktionsresultaterne var der i 
gennemsnit i perioden 60-100 kg levende vægt 
ingen signifikante udslag for de to vækstfrem
mende antibiotika. Anvendelse af de vækst
fremmende antibiotika gav ingen signifikant 
forbedring af den daglige tilvækst selv om Tylo
sin holdet havde en tilvækst der var 29 gram 
større end kontrolholdet. Foderudnyttelsen var 
heller ikke signifikant bedre efter anvendelse af 
vækstfremmende antibiotika, selv om foderfor
bruget blev reduceret med henholdsvis 0,09 
(Virginiamycin) og 0,11 (Tylosin) FEs pr. kg til
vækst. Under den relativt korte vækstperiode 
som undersøgelsen dækker (60-100 kg), ville 
signifikante forskelle i disse parametre normalt 
heller ikke forventes. Effekten for den under
søgte del af vækstperioden er da også sammen
lignelig med tidligere resultater (Staun & M or
tensen, 1992), hvor der også for Virginiamycin- 
og Tylosinholdene var en tendens til et reduce
ret foderforbrug pr. kilo tilvækst i forhold til 
kontrolholdet i den sidste del af vækstperioden 
helt svarende til dette forsøgs resultat. Der var 
ligeledes ingen forskel på kødindhold i slagte
kroppen mellem de tre hold helt i overensstem
melse med Staun & Mortensen (1992).
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Konklusion

D er er ikke fundet signifikant indflydelse af de 
vækstfremmende antibiotika Virginiamycin og 
Tylosin på skatol i spæk (ornelugt), selv om gen
nemsnitstallene kunne synes at pege herpå.

Det har heller ikke været muligt at påvise no
gen signifikante effekter af de to vækstfrem
mende antibiotika på produktionsresultaterne i 
vækstperioden 60-100 kg levende vægt.
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Anerkendelser

Elanco Animal Health Divisie van Eli Lilly Be- takkes for at have ydet økonomisk støtte til pro-
nelux N.V., Stoofstraat 52 - Bus 1,1000 Brussel jektet, herunder de nævnte foder analyser.
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