
 

            
 

DELTAG I: "SELEN  UDFORDRINGEN" (THE SELENIUM CHALLENGE). 
 

Bestemmelse af selenstatus i besætningen med hjælp af selentesten.  
 
Udover energi og protein har koen også behov for mineraler, spor-elementer og vitaminer. 
Ofte tages det som en selvfølge at dyrets behov opfyldes tilstrækkeligt igennem 
kraftfoderet samt vitamin- og mineralblandinger. I praksis er dette dog langt fra tilfældet. 
På grund af lavt selenindhold i grovfoder, brug af råvarer, besparelse på 
kraftfodermængden og en for lav dosering, optager dyret mindre end nødvendigt. Gennem 
undersøgelser i Holland har Ingenieursbureau Heemskerk konkluderet at størsteparten af 
besætningerne i Holland døjer med et selenunderskud. Med de endnu lavere selen-tal på 
de fleste danske marker og større andel af råvarer, må man desværre antage, at situationen 
her i landet ikke vil være meget bedre.  

 
Selen er et af de første spor-elementer som en ko optager utilstrækkeligt.  
Dette forårsages hovedsageligt af for lavt indhold af spor-elementer i grovfoderet.  
 
Hvorfor er selen så vigtigt? 
  
Selen er et væsentligt spor-element som sørger for et godt immunforsvar og forbedrer frugtbarheden. 
Køer som lider af selenmangel, har en større risiko for at få følgende problemer:  

 Tilbageholdt efterbyrd 
 Børbetændelse 
 Forhøjet celletal  
 Mastitis  
 Dårligere frugtbarhed 

 
Kalve med selenmangel har ringere livskraft ved fødslen og har en større risiko for sygdomme og 
dødelighed.  
 
Selen Udfordringen / The Selenium Challenge  
“Selen Udfordringen” er et nyt program som giver dig, som kvægavler, muligheden for at spore et 
evt. selenmangel i netop din besætning ved at bestemme selenstatus.  
Dette kan foregå meget enkelt gennem en tankmælksprøve.  
Tidligere blev selenværdien kun bestemt ved analyse af blodprøver.  
Forskning i Canada har dog påvist et meget stort sammenhæng mellem selenindholdet i mælken og 
de derved korresponderende selenværdier i blodet. 
(Witchtel et al., Can Vet J, 2004) 
 
Ønskede  Selenstatus  
De Canadiske forskere angiver, at et selenindhold i tankmælken skal være > 0,03 μg/ml for at opnå 
normværdien på 0,07 μg/ml selen i blodserum. Først ved denne værdi i mælken vil der være en 
tilstrækkelig selenforsyning i blodet (se tabel).  



 
 

Selen-indhold i mælken 

 Underskud Kritisk Passende 

Se (μg/ml) < 0,011 0,011- 0,03 > 0,03 

    
 
På baggrund af resultaterne af selenindholdet i tankmælken, kan der startes en målrettet strategi for 
at hæve selenværdien, samt optimalisere selenstatus og dermed forbedre dyrets immunforsvar.  
 
 
Hvordan kan en selenmangel bekæmpes?  
Undersøgelser viser, at Sel-Plex® organisk selen er det mest effektive middel for at forbedre 
selenstatus i en besætning. Sel-Plex absorberes nemlig meget effektivt af kroppen (og laver en 
buffer) i modsætning til uorganisk selen. Sel-Plex er et af de fire organisk bundne spor-elementer i 
mineralpakkerne, som BREEDnCARE markedsfører. Ved tilførsel af den rigtige dosering vil 
selenstatus forbedre sig indenfor seks uger. Det samme gælder for situationen angående spor-
elementerne kobber, zink og mangan.  
Hermed vil dyrets immunforsvar forbedre sig væsentligt.  
 
 
Hvad er prisen for denne Selen Test?  
Undersøgelse af mælkeprøven koster Dkr. 250,- (inkl. forsendelse).  
Denne undersøgelse udføres af et anerkendt laboratorium i England. Omkostningerne faktureres af 
BREEDnCARE til kvægbrugeren.  
Sammen med fakturaen får du som kvægbruger en værdikupon til en værdi af Dkr. 250,-.  
Denne kupon kan indløses ved BREEDnCARE ved køb af en palle (50 sække à 25kg.)                        
HMM Græs+BioPlex mineraler. HMM Græs+BioPlex er en komplet mineralblanding, som passer 
godt i en foderplan med op til 65 % majs, og som indeholder bland andet Sel-Plex® og Bioplexerne 
af kobber, zink og mangan. 

 
På denne måde kan du deltage gratis i Selen Udfordringen! 

  
For deltagelse i "Selen Udfordringen" kontakt venligst din repræsentant eller kontoret. 
 
 
 

 
Kystvejen 11, St. Anslet 

6100 Haderslev 
Tlf. 86 88 62 75 

info@breedncare.dk 
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