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Den sande fordøjelighed af aminosyrer i afpillede svinekranier til mink 

Af Heddie Mejbom 
Afd. for forsøg med pelsdyr 

Benrigt slagteaffald - heriblandt afpillede svinekranier bruges flere steder i minkfoder. Da 
produktet har en ret uhensigtsmæssig aminosyresammensætning, er det vigtigt at kende fordø-
jeligheden af de enkelte aminosyrer. 

Den sande fordøjelighed af aminosyrer i afpillede svinekranier varierede temmelig meget - fra 
48 til 80% - , hvilket bør tage s i betragtning ved vurdering af de tte fodermiddel som proteinkilde i 
foderblandinger til mink. 

Indledning 
Slagteaffald har været anvendt i pelsdyrfoder i 

mange år, men priserne på såkaldt »blødt« affald 
er efterhånden blevet så høje, at fodermidlet ikke 
længere er rentabelt at anvende. Det benrige 
slagteaffald kan imidlertid skaffes til rimelige pri-
ser, og det har vist sig at være brugbart til pels-
dyrfoder. På grand af et relativt højt askeindhold, 
en uhensigtsmæssig aminosyresammensætning 
samt et stort indhold af tungt fordøjeligt benpro-
tein har produktet dog en lav biologisk værdi. Det 
er derfor af betydning at kende de enkelte amino-
syrers fordøjelighed, for at kunne vurdere foder-
midlets værdi som pelsdyrfoder. 

Materialer og metoder 
De anvendte afpillede svinekranier bestod af en 

samleprøve af 5 partier fra 3 sjællandske svines-
lagterier. 

Forsøget er gennemført efter regressionsmeto-
den med stigende mængder svinekranier op til 
60% af færdigfoderet (før vandtilsætning), sva-
reede til 72% af foderets totale proteinindhold. 
E n e s t e p ro t e ink i l de f o r u d e n s v i n e k r a n i e r v a r ren t 
t o r s k e k ø d , s o m r e g n e s f o r n æ s t e n 100% f o r d ø j e -
ligt. 

I f o r s ø g e t indgik 5 ho ld å 2 v o k s n e p a s t e l han -
ner. Forsøgets forperiode var på 10 dage og op-
samlingsperioden på 4 dage. 

Beskrivelse af teknikken er tidligere givet af 
Hansen & Jørgensen (1972) samt Glem-Hansen 
(1982). 

Alle analyser er gennemført på Afdelingen for 
dyrefysiologi, biokemi og analytisk kemi ved 
Statens Husdyrbrugsforsøg. 

Resultater og diskussion 
De enkelte aminosyrer fra svinekranier udgjor-



de en varierende del af foderblandingens totale 
indhold af aminosyrer fra 46% for methionin til 
M'/ lor pr«»lin ' < i r bl,j»«li • per me < det s 
indhold af svinekranier. Sikkerheden på bestem-
melsen af de enkelte aminosyrers fordøjelighed 
må fo: mode:, at stige med stigende del af amino-
syren i totalfoderet fra det fodermiddel, der un-
dersøges. 

Tidligere forsog af denne kiraktei har vin, ar 
sammenhængen mellem inaholdet. .*f ainino^v-
rer fra fodermidlet og disses sande fordøjelighed 
v ir linear og a. - sionsn etoren var anvc" 
*VJ'e bvi de. »mj mi hat u tilsætte todeimialet i 

de- p;i otr'kiing af det totale protein i 
diæten (Glem-Hansen. 1982). 

Fifdøj'-hw^-opiip -**- d-if^r b^r^e^^ ved hjæln 
af regressionsligninger med de enkelte aminosy-
rers procentandel af totalindholdet i foderblan-
dingerne og foderblandingernes fordøjeligheder 
som variable. 

Tabel 1. Det totale og det fordøjelige indhold af aminosy-
rer pr. kg tørstof og pr. 16 g N i afpillede svinekranier. 

g aminosyre g ford. aminosyre* 
pr. kg pr. . pr. kg pr . 

Aminosyre tørstof 16 g N tørstof 16 g N 

N 60,8 — 34,2 _ 
Alanin 28,2 7.4 15,2 4,0 
Argin in 25,6 6.7 13,8 3,6 
Asparaginsyre 24,9 6.6 15,3 4,0 
Cystin 2,5 0,6 1,8 0,5 
Glutaminsyre 42,9 11,3 25,6 6,8 
Glycin 57,3 15.1 27,7 7,3 
Histidin 5,1 1,3 3,9 1.0 
I sole uc in 8,5 2,2 6.5 1,7 
Leucin 17,8 4.7 12,7 3.3 
Lysin 18,1 4,8 12,1 3.2 
Methionin • 4,6 1,2 3,6 0,9 
Fenylalanin 10,5 2,8 8,0 2,1 
Prolin 34,2 9,0 17,2 4.5 
Serin 13,2 3,5 8,2 2,1 
Treonin 9.6 2,5 7,1 1,9 
Tyrosin 6,6 1,7 5,2 1,4 
Valin 13,8 3.6 9,4 2,5 

*) De i tabel 2 viste fordøjelighedskoefficienter er an-
vendt i beregningerne. 

I tabel 1 ses såvel det totale som det fordøjelige 
indhold af aminosyrer i de anvendte afpillede s'vi-
ne k l arne i uugivt'i pr u , .mO! ou: „h j o g l-1 

Tabel 2 angiver de beregnede sande fordøjelighe-
aer. 

Tabel 2. Aminos) rernes «an le fordøjelighed iyi » afpilk -
de svintkranier besten-. VcJ regi tssionsmetofcen, spred-
ningen ' «. dm esti'n« r« d > \ærdi (s ) s«.mt l.urrHrtt'm s 
koMTicierttn (r2) 3g eyn «if ii'ligiim^en« F-vrrçJL 
Aminosyre % sand 

ford. (y) 
sy T- * 

N 56,3 1.34 0,98 489,25 
Alan in 53,8 1,87 0,97 283.58 
Arginin 53,9 1,85 0,97 301,07 
Asparaginsyre 61,5 1.10 0.99 591,45 
Cystin 74,9 5.72 0,42 5.90 
Glutaminsyre 59,7 0,84 0,99 1207,07 
Glycin 48,4 3,17 0.92 86,40 
Histidin 76.1 0,69 0,99 625,64 
Isoleucin 76,4 0,63 0,99 839.34 
Leucin 71,5 0,62 0,99 1190,72 
Lysin 67,0 0.72 0,99 1180.85 
Methionin 78.7 1,78 0,92 95,81 
Fenylalanin 76,0 1,02 0.98 363,05 
Prolin 50.3 2,87 0,93 102,02 
Serin 61.7 0,69 1.00 1620.48 
Treonin 74,2 1,45 0,96 175.48 
Tyrosin 79.7 0,78 0,98 368,78 
Valin 68,0 0,75 0,99 984,57 

Det ses, at indholdet af glycin, der er en væ-
sentlig bestanddel af benprotein, er meget højt, 
mens indholdet af de svovlholdige aminosyrer, 
der anses for de først begrænsende til pelsdyr, er 
lavt. Også lysinindholdet er lavt. 

Der er en betydelig variation i aminosyrernes 
fordøjelighed. Især bemærkes en lav lysinfordø-
jelighed, og dette kombineret med det lave lys-
inindhold bør man muligvis tage i betragtning ved 
vurdering af benrigt slagteaffald som proteinfo-
dermiddel. 
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