
Baggrund
Fravænningsdiarré hos smågrise udgør et  
alvorligt dyrevelfærds- og økonomisk problem 
i dansk griseproduktion, der traditionelt er 
forsøgt løst ved hjælp af antibiotika, zinkoxid, 
kobber og syntetiske organiske syrer. Næsten 
halvdelen af antibiotikaforbruget til grise  
anvendes til fravænningsgrise, og omkring 
94 % af den anvendte medicinske zinkoxid 
havner i husdyrgødningen. Problemet med  
udvikling af bakteriel resistens og miljømæssige  
konsekvenser ved ophobning af zink i  
dyrkningsjord har ført til politiske krav om  
reduktion af antibiotikaforbrug og udfasning af 
medicinsk zink i EU.

Formål
Organic RDD 4-projektet MAFFRA II vil  
udvikle et alternativt, naturligt og plante- 
baseret antibakterielt fodertilskud mod 
fravænningsdiarré hos økologiske grise. 
MAFFRA II vil dokumentere, at de meget 
lovende forskningsresultater, opnået ved 
brug af antimikrobielle plante-cocktails i   
pilotstudiet (MAFFRA), også kan opnås 
i større skala og til anvendelse i praktisk 
økologisk griseproduktion. MAFFRA II skal  
bidrage til grøn bæredygtighed via nye 
bioaktive afgrøder og udnyttelse af rest- 
produkter fra bær og løg.

Projektet trin for trin

MAFFRA II vil:

• Undersøge og udvikle optimal  
produktion og forsyning med  
planteråvarer og effektiv og billig  
forarbejdning af de bedste løgarter 
og sure bær som fodertilsætning 
samt dokumentere indholdet af 
antimikrobielle stoffer

• Dokumentere at de nye antimikro-
bielle plantecocktails virker in vitro 
og undersøge, hvordan optimal 
dosering kan sikres 

• Dokumentere at der opnås en  
forbedret mave-tarmsundhed, red- 
uceret forekomst af diarré, god 
tilvækst og velfærd i in vivo grise-
forsøg podet med patogene coli-
bakterier

• Demonstrere virkningen af plante- 
produktet i praktisk økologisk svine-  
produktion.

• Vurdere økonomien i hele værdi- 
kæden fra anvendelse af råvarer 
til færdigt fodertilsætningsstof og 
økonomien i anvendelsen i svine-
produktion.
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Plantebaseret antibakterielt 
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diarré hos økologiske smågrise
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