Notat vedr. proteinindhold i dansk dyrket korn
og konsekvenser af reduceret kvælstof gødskning

Introduktion:
Der bliver fra landbrugets side klaget over, at de gældende normer for gødskning med
kvælstof har negative konsekvenser for kvaliteten af dansk hvede. Den siddende regering har
for at afhjælpe dette problem samt for at imødegå landbrugets generelle ønske om at kunne
øge udbytterne foreslået en lempelse af restriktionerne på gødskning med kvælstof.
Det Økologiske Råd tager afstand fra disse lempelser, fordi de miljømæssige konsekvenser
heraf vil være yderst alvorlige. Samtidig vurderer vi, at de forretningsmæssige konsekvenser
for landbruget ved det nuværende reducerede gødskningsniveau er overkommelige.
Dette notat redegør for de forhold, Det Økologiske Råd lægger til grund for denne
stillingtagen.

Proteinindholdet i hvede
Faldende protein niveau i dansk hvede:
Der synes ikke at være nogen tvivl om, at indholdet af protein i korn har været faldende de
sidste ca.15 år. Det vurderes således at der er tale om en reduktion på ca. 2.4 % siden
begyndelsen af 1990’erne. Dette er en gennemsnitsbetragtning, idet der kan være ret store
udsving fra år til år.
Faldet skal formentlig tilskrives en række faktorer – og altså ikke kun normreduktionen på 25
kg N/ha, som vurderes at kunne redegøre for bare 0.5 % af reduktionen. Øvrige medvirkende
faktorer er nye højtydende sorter, øget dyrkning af hvede efter hvede samt krav om bedre
udnyttelse af kvælstoffet i gødningen.
Men med til vurderingen af det faldende protein niveau hører også, at aminosyresammensætningen og dermed proteinets kvalitet påvirkes af protein niveauet. Visse af de
begrænsende aminosyrer øges relativt ved et lavere protein niveau. Dette gælder især lysin,
som er én af de aminosyrer, der ofte er i underskud i relation til foderanvendelse. Aminosyrer
som glutaminsyre, phenylalanin og prolin reduceres relativt mest ved et lavt protein niveau.
Konsekvenser for korneksporten:
Der har i pressedækningen været fokuseret meget på konsekvenserne for dansk korneksport
af det lavere protein indhold i dansk hvede. Det er i denne sammenhæng væsentligt at have
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for øje, at den danske eksport af korn udgør en meget lille del i forhold til vores store import
af soja til foder.
Konsekvenser for bagekvalitet:
Også en reduceret kvalitet af dansk hvedemel har fyldt meget i medierne. Det er velkendt, at
et højt protein niveau generelt øger bagekvaliteten. Men der synes stadigvæk at være en del
usikkerhed m.h.t. hvad det er for komponenter i proteinet, der er de afgørende. Der er
undersøgelser, der påviser, at et højt protein niveau og gode bage-egenskaber ser ud til at
være korreleret med et relativt højt niveau af Høj Molekulære Gluteniner (HMW glutenins) –
en fraktion, som dog kun udgør en meget lille del det totale indhold af glutenforbindelser. Det
er vigtigt for gode bage-egenskaber, at der etableres et solidt gluten-netværk, der kan holde
på den CO2, der udvikles under hævning og bagning. Det er nemt at forestille sig, at
højmolekulære forbindelser har en nøgle-funktion i denne sammenhæng. Men forskellige
tilsætningsstoffer (bl.a. enzymer) kan også påvirke dejens stabilitet og formentlig er der tale
om ret komplekse sammenhænge.
Men heldigvis findes der løsninger på disse problemer. Først og fremmest er det muligt at
søge kompensation for ekstra gødskning i forbindelse med dyrkning af specifikke typer af
brødhvede. Den såkaldte brødhvedeordning muliggør ekstra gødskning på mellem 33 og 85
kg N/ha – afhængig af bl.a. jordtype og udbytte – på maksimalt 39.712 ha. I alt var der i august
godkendt 798 ansøgninger svarende til et samlet areal på 80.072 ha. Der vil derfor i 2015 ikke
blive muligt at få kompensation for alt den planlagte hvededyrkning. Men der er også andre
løsningsveje. Der dyrkes således i stigende grad specielle kornsorter med gode bageegenskaber, typisk ældre sorter, hvis udbytte er lavere end den konventionelle hvede.
Forædlingen af hvede synes ikke at have tilgodeset dette aspekt. Det forekommer derfor
oplagt, at løse mulige problemer relateret til bagekvalitet ved at sigte mod en nicheproduktion af hvede, der matcher kvalitets-kravene i et marked, der må formodes at kunne
trække højere priser end foderkorn.
Konsekvenser for kvalitet af foderkorn:
Hovedparten af den danske hvede anvendes som foder til svin, og det er derfor især kritisk at
vurdere konsekvenserne i denne sammenhæng.
Slagtesvinene udnytter typisk kun 39-45 % af det protein, der er i foderet. Resten udskilles i
gødningen eller urinen med betragtelige negative miljøeffekter til følge. Det er derfor lige så
væsentligt at have proteinets fordøjelighed som dets mængde for øje, når man skal vurdere
ændringer i proteinindhold.
Undersøgelser har vist, at hvis man sænker indholdet af fordøjeligt råprotein fra 155 g/FE til
130 g/FE vil der ske en forbedring af proteinudnyttelsen og den daglige tilvækst. Reduceres
indholdet af råprotein yderligere vil protein fordøjelsen stadigvæk forbedres, men der vil ske
et fald i kød-procenten.
Der er et balancepunkt, og såvel overskud som underskud af enkelte aminosyrer i forhold til
dette reducerer udnyttelsen af protein. Betydningen af at have den rette balance mellem
aminosyrerne er baggrunden for foderoptimering ved tilsætning af enkelte aminosyrer.
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Hyppigst er det lysin, methionin, treonin og tryptofan der er begrænsende. Disse aminosyrer
er alle kommercielt tilgængelige og udnyttes allerede i dag i vid udstrækning af
konventionelle svineproducenter, som derved både optimerer foderudnyttelsen og
nedbringer miljøbelastningen.
Økologiske svineproducenter fodrer med hele fodermidler og benytter sig ikke af tilsætning af
enkelte aminosyrer. Men også disse har fokus på at optimere udnyttelsen af foderets
proteinindhold. Der arbejdes således på udvikling af forskellige fermenterede produkter, som
kan bidrage til en forbedret aminosyresammensætning af forskellige fodertyper, også med
sigte på at øge andelen af dansk produceret foder. Det skal i denne forbindelse også nævnes,
at der i disse år arbejdes intensivt på udvikling af græs eller kløverbaseret proteinfoder, som
muligvis vil kunne lede til fodertyper med en større protein tilgængelighed end gængse
fodertyper.
Det vil altså være muligheder for at kompensere for ændringer i proteinindholdet af dansk
foderhvede.
Det Økologiske Råds holdning til lempelser af gødskning er baseret på kendskabet til disse
muligheder kombineret med de miljømæssige behov for den reducerede udledning af
ammoniak, som kan opnås ved et lavere proteinindhold og en bedre proteinfordøjelighed.
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