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Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles husdyrbrugsinstitut 

I forsøget indgik 4 forsøgshold hver bestående af 1524 kyllinger. De blev i de første 28 dage 
fodret med blandinger med forskelligt selenindhold. To grundblandinger med og uden fiskemel 
(FO og OO) og to blandinger fremstillet af disse ved tilsætning af 0,10 ppm Se (FS og OS). 
Analyse af blandingerne for selen gav følgende værdier (ppm): 

OO: 0,18 FO: 0,23 OS: 0,32 FS: 0,28 
Forøgelsen af selen ind holdet gav ikke en væsentlig forøgelse af vægten eller et mindre 

foderforbrug, hvilket skyldtes det ret høje indhold af selen i det anvendte foder. 

Symptomer på selenmangel og -forgiftning 
Selen er essentielt for dyr men ikke for planter, 

der dog indeholder stoffet i forskellige mængder. 
Det indgår i enzymet glutathione peroxidase, der 
findes i de røde blodlegemer. Mangel på dette 
enzym, giver sig hos kyllinger udslag i exudativ 
diatese (Scott et al., 1973), muskeldegeneration 
(Desai & Scott, 1965) og er medvirkende årsag til 
forekomst af encephalomaiacia (Jenkins et al., 
1965). 

Overskud af selen (2-3 ppm eller mere) hæm-
mer vækst og giver dårlige rageresultater, lige-
som forekomsten af misdannede fostre øges, 
(North, 1972). Kyllingernes afstamning har be-

tydning for følsomheden for selenforgiftning. Så-
ledes er afkom af høner bærere af Cp genet (cre-
eper) særligt udsatte (Landauer, 1940), hvorfor 
disse kan anvendes som forsøgsdyr ved afprøv-
ning af blandt andet selens indflydelse på orga-
nismen. 

Ved et selenindhold i foderet mindre end 0,05 
ppm (minimum behov) og større end 0,01 ppm, 
registreres der ingen mangel symptomer, såfremt 
der er en tilstrækkelig mængde E vitamin i fode-
ret. Såvel foderets indhold af svovlholdige ami-
nosyrer som de umættede fedtsyrer påvirker se-
lenomsætningen. Selenets afhængighed af E vi- • 
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I i Sørup ved Svendborg er 
/12 1974 udført for søg med 
[d i fuldfoder til slagtekyl-
3096 daggamle Hvid Ply-

gerne blev vejet 28 
rtildeling og dødelighed 

registreret løbende. 

Hus og pasning 
Selve huset er inddelt i 24 ram på 12,4 m2. I 

hvert rum indsattes 254 kyllinger, hvilket giver en 
belægning på 20,5 indsatte kyllinger pr. netto m2 . 
Huset opvarmes med centralvarme, og ved for-
søgets start var rumtemperaturen 32° målt 1,5 m 
over gulvet. Denne temperatur blev holdt i 3 dage 
og nedsattes med W pr. dag til ca. 20°. Som 

Foder 
Til forsøget anvendtes i de førsle 28 dage 

for^kel'ige u'erede foderblandinger. Blan-
;r almindelige han-
sis med og uden ft-
laturlig selenkilde. 
er sig f ra FO og 0 0 
it 0,10 ppm selen i 
e i tabel 3 anførte 
ønskede forøgelse 

af selenindholdet er opnået. 

Tabel 1. Forsø 
Foder ] 

mærket d nr.; 

0 0 _ _ 3-8- 9-16-17-22 
o s _ + 2-7-11-14-20-21 

FO + _ 4-5-10-13-19-24 
FS + + 1-6-12-15-18-23 

Fra 28-43 dage blev der fodret med et pelleteret 
slutfoder uden fiskemel, uden tilsætning af selen 
og uden tilsætningsstoffer. Sammeesætningen af 
de anvendte blandinger fremgår af det følgende: 

Tabel 2. Forsøgsblandingerne og slutfoderets sammensætning 
0-28 dage 

28-43 dage 
oo os FO FS 

Majs % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,30 51,30 52,60 52,60 60,25 
Hvede % . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 10,00 8,00 8,00 9,00 
Sojaskrå % . . . . . . . 30,70 30,70 26,50 26,50 23,50 
Kød- og benmel % . . . . . . . . . 2,50 2,50 4,00 4,00 4,00 
Anim. fedt % . . . . . . . 1,10 1,10 1,50 1,50 _ 
Fiskemel % ....... — _ 3,00 3,00 _ 
Dicakiumfosfat % . . . . . . . 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
Kridt % .. . 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 
Mineralbl. % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Mcthioninbl. % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 
Nitro-amprol % . . . . . . . 1,00 1,00 1,00 1,00 -

K-vitren % . . . ....... - - - _ 0,25 
Selen ....... - 0,10 

ppm 
- 0,10 

ppm 
— 

Beregnet OE . . . . . . . . 
Beregnet ford. renprot. 

3050 kcal/kg 
187 g/3000 kcal 

3090 kcal/kg 3050 kcal/kg 
184 g/3000 kcal 167 g/3000 kcal 



Analyse af de 4 forsøgsblandinger gav følgende 
resultat: 

Tabel 3. Selen- og foderstofanalyse af forspgsblandlnger 
og det anvendte soyaskrå, majs og sildemel 

p.s. ford. renprot. g 
Kcal ^ 1 1 

OE/kg 
ppm Se foder pr, kg 

pr. 3000 
kcal 

oo 
FO 

Soyaskrå 
Majs 
Sildemel 

0,18 
0,32 
0,23 
0,28 
0,06 
0,16 
1,85 

3090 
3032 
3150 
3062 

194 
191 
189 
196 

188 
189 
180 
192 

Det fremgår heraf, at foderforbrug pr, kg le-
vende kylling er ens for de fire hold. De små 
forskelle i vægt ved 28 dage er stort set udjævnet 
ved 43 dages alderen. Materialet blev underkastet 
en variansanalyse for forskelle i vægt ved 28 og 43 
dage, daglig tilvækst og foderforbrug mellem de 
enkelte hold. 

Tabel 6. Uddrag af variansanalyse for vægt ved 43 dage 
Varians årsag Frh. gr. SAK F værdi 

Fiskemel 
Selen 
Fiskemel x Selen 

1204,166 
888,166 

1600,666 

1,620 
1,195 
2,154 

Det fremgår heraf, at blandingens hovedkom-
ponent«--. majs og soyaskrå har et selenindhokk 
der ligger over dyrenes minimumsbehov (0,05 
ppm). Majsen alene tilfører i dette tilfælde blan-
dingen en tilstrækkelig mængde selen til at dække 
kyllingernes behov. 

Dødelighed 
Dødeligheden fordeler sig på de forskellige for-
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"fVurf i. LMrfrtigtief .'ord -11 j n |<nd of, pi.n< d -r 
% døde kyll inger 

I alt 0-7 dg. 7-28 dg 28-43 dg. I alt 

Hold OO 1,2 1,0 0,8 3,0 
Hold OS 1,5 1,3 0,5 3,3 
Hold FO 2,4 0,9 0,7 4,0 
Hold FS 1,2 0,3 0,4 1,9 

Gennemsnitsdodeligheden for alle hold er 
3,05%, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. 

Vægt og foderforbrug 
Tabel S. Vægt ved 28 og 43 dage og foderforbrug pr. 
kylling og kg kylling vid 43 dage 

Gns. "Ægt g Fodetfoibmg ke 

'Æ dage 43 dage pr. kyil. pr. kg kyll. 

Hold OO 761 1394 2,70 1,94 
Hold OS 768 1365 2,66 1,95 
Hold FO 773 1391 2,69 1,94 
Hold FS 785 1396 2,68 1,92 

Tabel 7. De fundne F-værdier fra de forskelige variansa-
nalyser 

Vægt 
Varians-

årsag 28 dage 43 dage Tilvækst 

Foder-

forbrug 

Fiskemel 3.918 1.621 0.001 0,039 
Selen 1.672 1.195 3.461 0.776 
Fiskemel X 

Selen 0.126 2.154 1.405 0.197 

Der fandtes ikke signifikante forskelle mellem 
de forskellige behandlinger i nogle af tilfældene. 

Konklusion 
Tilsætning af selen har interesse for at forebyg-

ge følgerne af selenmangel i blandinger fremstillet 
af selenfattige råvarer. På grand af høj pris udela-
des fiskemel deseden ofte af foderblandingerne, 
hvorved tilskud af selen herfra mistes. For at 
sikre nødvendig tilførsel af selen, kan det derfor 
være nødvendigt med direkte tilsætning af selen til 
fuldfoderet. 
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