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Bakgrund 
  Animalieproduktionens miljöpåverkan 

 1/5 av världens totala utsläpp av växthusgaser 

  Inhemska proteinfodermedel  Lantmännen 
Agroetenol   drank 

  Agroprotein  bra aminosyraprofil och     
innehåller mindre fibrer 



Syfte 
Att undersöka hur Agroprotein  fungerar som 
fodermedel och hur det påverkar kycklingarnas 
produktion och hälsa. 

Att studera torrsubstans på träcken, 
ströbäddskvalitet, fotskador, sticky              
droppings, dödlighet samt att bestämma                   
Agroproteinets smältbarhet.  



Vetedrank och agroprotein 

1Källa: Lantmännen Agroetanol.  
2Källa: Freefarm, opti-kuckeliku, 2012. 

Jämförelse mellan råprotein och växttråd i soja, 
AgrodrankTM90 och Agroprotein SD. 

•  Processbeskrivning 



Processbeskrivning Drank 



Res$as	   proteinfas	  

Drankva1en	  rest	  
Biogas	  

Agrofiber	  
Fermenterad	  vetefiber	  

Agroprotein	  SD	   Ordinarie	  Agrodrank	  90	  

Drank	  
dekantering	  

Fiber	  
30%	  TS	  

Tunndrank	  
10	  %	  TS	  

Sirap	  	  
30%	  TS	  

Indunstning	  

Processbeskrivning Agroprotein 



Material och metod 
  I studien ingick 140 ej könssorterade kycklingar av 

hybriden Ross 308 

  Fördelades slumpmässigt in i 20 burar med 7 
kycklingar per bur  

  4 försöksfoder; kontroll (0 %), 4, 8 och 12 % 
Agroprotein med 5 burar per                             
foder 

  Foderoptimering 



Resultat 

Medelvärden över foderintag i gram 
per kyckling för de olika 
inblandningsnivåerna av 
agroprotein (4, 8 och 12 %) samt 
kontrollfoder.  

Figur över kycklingarnas 
levande vikt jämfört mellan de 
olika inblandningsnivåerna av 
agroprotein (4, 8 och 12 %) 
samt kontrollfoder.  



Resultat 
  Torrsubstansbestämningen på träcken visade på 

skillnader mellan behandlingarna dag 10 

  Inga signifikanta skillnader i andelen kycklingar 
med sticky droppings 

  Agroproteinets smältbarhet var                             
ca 60 % 



Resultat 
  Ökad tendens till fotskador med ökad inblandning 

av agroprotein 

  Ströbäddens kakighet ökade med ökad inblandning 
av agroprotein.  

  Agro 4 %          Agro 8 %             Agro 12 % 



Diskussion 
  Resultaten av studien visar att agroprotein kan 

blandas in i kycklingfoder. 

  Tillväxt och foderintag 

  Tendens till fotskador och ströbäddens kakighet 
ökade med ökad inblandning av agroprotein. 

  Innehållet av lösliga fibrer kan kopplas till 
        ströbäddens kvalitet och fotskador  

 " Torrsubstansen på träcken 



Slutsatser 
  En inblandning av upp till 12 % agroprotein 

påverkar inte kycklingarnas tillväxt, foderintag eller 
FCR.  

  Med en ökad inblandning av agroprotein finns risk 
för ökad kakighet på ströbädden samt ökad 
tendens till fotskador 

  Resultaten av studien visar att 4 % agroprotein kan 
blandas in i kycklingfoder utan påverkan på 
produktions eller hälsoparametrar.  
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