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Håndtering af fravænningsdiarré hos 

smågrise udfordres markant fra juli 

2022, hvor EU forbyder brug af medi-

cinsk zink i smågrisefoder. Et forsk-

ningsprojekt har undersøgt, om foder 

tilsat en cocktail af hvidløgspulver og 

pulver af sure frugter eller bær kan fore-

bygge fravænningsdiarré forårsaget af E. 

coli F18.

Hvidløg og sure frugter 
Hvidløg indeholder det antimikrobiel-

le stof allicin, der i synergi med en pH-

sænkende effekt fra sure frugter eller 

bær hæmmer bakterien E. coli F18.

Projektet har undersøgt en række rå-

varer til plantecocktailen i form af for-

skellige hvidløgssorter kombineret med 

presserester fra æblejuiceproduktion el-

ler solbær. De syv bedste hvidløgssor-

ter gav udbytter fra 11 til 13,8 ton afpud-

set løg pr. hektar i økologisk dyrkning 

og tidlig høst, og indholdet af allicin va-

rierede i disse fra 24 til 32 mg allicin pr. 

gram frysetørret løg. Valg af optimal 

hvidløgssort, høsttid og korrekt tørring 

sikrer en god antibakteriel effekt.

Den antibakterielle effekt af tørret, 

formalet hvidløgspulver kombineret med 

pulver af æblepresserest eller solbær 

blev testet i laboratorieforsøg. Forsø-

gene dokumenterede god sammenhæng 

mellem allicin-indholdet i hvidløgssor-

terne og den antibakterielle effekt mod 

E. coli F18. Den antibakterielle effekt 

kan øges yderligere ved at kombinere 

hvidløg med enten æblepresserest eller 

solbær.

Lovende resultater 
I en forsøgsstald på AU Foulum er for-

skellige plantecocktails testet i økologi-

ske grise, som blev fravænnet efter syv 

uger og eksperimentelt inficeret med E. 

coli F18. I tre uger fik grisene foder til-

sat 3 pct. hvidløg kombineret med 3 pct. 

æblepresserest eller solbær, mens kon-

trolgrise fik foder uden tilsætning.

I forsøgene havde fæces fra grise fod-

ret med plantecocktailen et signifikant 

lavere indhold af E. coli F18 sammenlig-

net med fæces fra kontrolgrisene, hvilket 

bekræfter den antibakterielle effekt. Der 

var tilsvarende signifikant lavere fore-

komst af diarré og en højere tørstofpro-

tail af hvidløg og æblepresserest eller 

solbær kan hæmme E. coli F18 og redu-

cere forekomsten af diarré hos økologi-

ske fravænningsgrise. I forsøget var alle 

anvendte plante- og foderkomponen-

ter samt grisene økologiske, og en plan-

tecocktail af hvidløg og æblepresserest 

testes lige nu i et demonstrationsforsøg 

hos en økologisk griseproducent for at 

se, om resultatet kan overføres til prak-

tisk produktion. ●

PLANTECOCKTAIL REDUCERER 
COLIBAKTERIER HOS SMÅGRISE

Foder tilsat hvidløgspulver og æblerester eller solbær reducerer den sygdomsfrem-
kaldende bakterie E. coli F18.
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Grise fodret 
med plante-
cocktailen 
havde et 
lavere indhold 
af E. coli 
F18 i fæces

 Tilsætning af antibakteriel plantecocktail til foder har reduceret diarré hos økologiske 
fravænningsgrise. 
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cent i fæces hos grise, der fik fo-

der med plantecocktail.

Det eksperimentelle forsøg 

har vist, at foder tilsat en cock-


