
Receptpligtig zinkoxid i foderet til nyfravænnede smågrise 
 
Der er stor fokus på forbruget af høje doser af receptpligtig zinkoxid i foderet til smågrise for at reducere 
eller behandle fravænningsdiarreer. Der må højst være 150 ppm i smågrise foderet uden recept, og 2500 
ppm af receptpligtig Zn i foderet i de første to uger efter fravænning. Der er dog flere ulemper ved at bruge 
så høje mængder af zink i smågrisefoderet:  
 

 Miljøproblemer 
- Tilførslen af høje mængder af zinkoxid til smågrisefoderet i de to første uger efter fravænning 

betyder, at høje mængder af zink bliver ledt ud på markerne, hvor det siver ned i jorden og ophober 
sig. Siden 1998, er mængden af zink i gyllen steget med 23,9 % i Danmark

1
. Dette er et stort problem 

for miljøet, afgrøderne og jorden, da det ikke lige kan fjernes. 

 Antibiotikaresistente bakterier 
- Zinkoxid har i nogle tilfælde vist at være med til at skabe zink- og antibiotikaresistente bakterier som 

f.eks. MRSA
2
, og også multiresistente E. coli bakterier. Overførslen af disse multiresistente bakterier 

til mennesker er et problem. 

 
Hos Nor-Feed A/S har vi udviklet forskellige strategier til at reducere eller helt undgå brugen af receptpligtig 
zinkoxid i smågrise foderet.  
 
Hvis du vil vide mere om vores forslag til at reducere det høje niveau af zink i foderet, så kontakt venligst 
office@dumas.dk 
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