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FORORD 

Forbrugernes spisevaner og ønsker vedrørende svinekødets kvalitet 
kan få stigende indflydelse på afsætningen. Kravene til råvarekva-
liteten er imidlertid mangeartede. Det er velkendt, at f.eks., for-
hold som svinerace» køn, transport til slagteriet samt slagtepro-
cessen spiller en stor rolle. Der er derimod ikke hidtil udført 
større systematiske undersøgelser over foderets indflydelse på 
råvarekvaliteten, heller ikke her i landet. Dette er imidlertid nu 
muliggjort ved en bevilling fra Landbrugets Samråd for Forskning og 
Forsøg. Nærværende beretning er den første publikation i denne for-
søgsrække . 

Undersøgelserne foretages i snævert samarbejde med Slagteriernes 
Forskningsinstitut (SF), Roskilde. Fodr ings forsøgene udføres dels 
på svineforsøgsstationen Sjælland II, Roskilde, der ejes af Danske 
Slagterier, dels ved Statens Husdyrbrugsforsøg (SH) i Foulum. Efter 
slagtning udtages en række prøver på slagtekroppen, som undersøges 
for mange kvalitetsegenskaber på SF. Da kvalitetsbegrebet er så 
uhyre komplekst, er det meget vigtigt at undersøge og belyse effek-
ten og sammenhængen mellem så mange kvalitetsegenskaber i svinekød-
et som muligt. 

Databehandlingen er foretaget af Aage Søgaard på Danmarks EDB-Cen-
ter for forskning og uddannelse, UNI*C, Lyngby. 

Manuskriptet er renskrevet af assistenterne Tove Børsting og Aase 
Sørensen . 

Foulum, marts 1990 Henning Staun 
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SAMMENDkaG 

Der er udført fem forsøg, hvor byg og sojaskrå til et normalhold i 
størst muligt omfang er erstattet med forskellige alternative fo-
dermidler for at belyse indflydelsen på slagtesvins tilvækst, fo-
derforbrug, kødindhold og råvarekvalitet. De anvendte foderblan-
dinger indeholdt så vidt muligt normale mængder fordøjeligt lysin, 
mineraler og vitaminer. Der er fodret efter samme daglige energi-
norm . 

I det første forsøg blev al byg erstattet med tapiokamel uden og 
med 5 pet. animalsk fedt. Tapiokamel gav ringere tilvækst, foder-
udnyttelse og lavere pigmentindhold i kødet, men tilskud af 
animalsk fedt udlignede dette. Samtidig steg rygspækkets jodtal dog 
noget. Kødkvalitet og smag blev ikke påvirket i væsentlig grad. 

I det andet forsøg blev al sojaskrå erstattet med skummetmælkspul-
ver, ærter eller rapskager. Ærter og rapskager reducerede tilvæk-
sten, og rapskager forringede desuden foderudnyttelsen. Ærter gav 
de laveste lugt- og smagskarakterer, og skatolindholdet var 
forøget. 

I det tredie forsøg blev byg + sojaskrå erstattet med 4, 8 eller 12 
pet. rapsfrø. Stigende mængder heraf reducerede tilvæksten og øgede 
foderforbruget. Samtidig steg jodtallet i grisenes rygspæk fra 61 
til 66, 71 og 76. Hos grisene, der fik 12 pet. rapsfrø, havde 95 
pet. et jodtal på over 70, hvilket er uacceptabelt. Foderet bør 
derfor maksimalt indeholde 4 pet. rapsfrø. 

I det fjerde forsøg blev 33, 67 eller 100 pet. byg erstattet med 
alm, havre. Af hensyn til den daglige tilvækst, rygspækkets jodtal 
samt pigmentindholdet bør havre højst udgøre 67 pet. 

I det femte forsøg blev 33, 67 eller 100 pet. byg erstattet med nø-
gen havre. Nøgen havre indeholdt 11 pet. fedt og derfor henholdsvis 
12 og 35 pet. flere foderenheder end byg og alm. havre. Rygspækkets 
konsistens og holdbarhed blev påvirket i uheldig retning, hvorfor 
nøgen havre højst bør udgøre 50 pet. af kornblandingen. 



Five experiments were carried out in which barley and soybean meal 
were replaced by alternative feeds to elucidate the influence on 
growing pigs' daily gain, feed efficiency, content of lean meat, 
and meat quality. All pigs recieved normal levels of digestible 
lysine, minerals, vitamins, and net energy. 

In expt. 1, all barley was replaced with tapioca meal with or with-
out 5 per cent animal fat. Tapioca meal decreased daily gain, feed 
efficiency, and pigment content of meat, but this was offset by an-
imal fat. Simultaneously, the iodine value of the backfat increa-
sed. Meat quality and taste was not influenced to any great extent. 

In expt. 2, all soybean meal was replaced by skim milk powder, 
peas, or rapeseed cake. The latter two reduced daily gain and rape-
seed cake furthermore reduced feed efficiency. Peas resulted in the 
lowest taste characteristics and the content of skatole was increa-
sed. 

In expt. 3, barley and soybean meal were replaced by 4, 8, or 12 
percent rapeseed. Increasing amounts reduced daily gain and feed 
efficiency. Simultaneously, the iodine value in the backfat increa-
sed from 61 to 66, 71, and 76, respectively. 95 percent of the pigs 
receiving 12 percent rapeseed had an iodine value of more than 70 
which is unacceptable. The diet should not contain more than 4 per-
cent rapeseed. 

In expt. 4, 33, 67, or 100 percent barley was replaced by conven-
tional oats. With regard to daily gain, iodine value of the backfat 
and pigment content oats should not make up more than 67 percent. 

In expt. 5, 33, 67, or 100 percent barley was replaced by naked 
oats. Naked oats contained 11 percent fat and therefore 12 and 35 
percent more net energy (FUp) than barley and conventional oats, 
respectively. Consistency and keep-ability of the backfat decreased 
and therefore only 50 percent of the bar ley should be replaced by 
naked oats. 
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1. INDLEDNING 

Forbrugernes spisevaner og ønsker vedrørende svinekødets kvalitet 
kan få stigende indflydelse på afsætningen. Der vil til stadighed 
være behov for at forbedre/ændre kvaliteten, idet forbrugernes spi-
sevaner bl.a. kan ændre kravene til svineprodukternes kvalitet i 
årene fremover. Der må regnes med, at kvaliteten påvirkes af såvel 
arvelige forhold som miljø, herunder foderets sammensætning, stald-
forhold, transport til slagteriet samt slagteprocessen. Hvis on-li-
ne målemetoder på slagterierne, af f.eks. pigment indhold, 
proteinindhold og fedtmarmorering, fører til, at der kan afregnes 
for det enkelte slagtesvins råvarekvalitet, må svineproducenterne 
naturligvis vide, hvordan råvaren påvirkes af foderets 
sammensætning. Endvidere har en stadig stigende anvendelse af 
alternative foderstoffer ofte i de senere år fået skyld for at 
ødelægge kødkvaliteten. Resultatet af en litteratursøgning viser, 
at der ikke foreligger et tilstrækkeligt stort materiale til at 
belyse dette problem (Bejerholm, 1985). Der er derfor iværksat en 
række forsøg for nærmere at belyse spørgsmålet vedrørende foderets 
indflydelse på råvarekvaliteten. Landbrugets Samråd for Forskning 
og Forsøg støtter et projekt "Råvarekvalitet", hvor der skal lægges 
særlig vægt på råvarernes spisekvalitet og forarbejdningsegnethed. 

Nævnte projekt omfatter en række forsøg, hvor svin i perioden fra 
20 til ca. 100 kg får foder af vidt forskellig sammensætning. Sta-
tens Husdyrbrugsforsøg undersøger foderets sammensætning, grisenes 
daglige tilvækst, foderforbrug samt kødindhold. Slagteriernes 
Forskningsinstitut udtager prøver efter slagtning og analyserer 
disse for en række egenskaber, der har betydning for råvarekvali-
teten. Kvalitetsbegrebet afhænger af, hvad svinekødet skal anvendes 
til, og er meget komplekst. 

Statens Husdyrbrugsforsøg har i samarbejde med Slagteriernes Forsk-
ningsinstitut i 80'erne specielt undersøgt visse kvalitetsproblemer 
i forbindelse med anvendelse af store mængder fedt og fedtsyrer til 
slagtesvin (Mortensen et al., 1983 ; Mortensen & Bejerholm, 1986). 
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Tidligere undersøgelser er publiceret, dels af 
vedrørende måling af fedtkvalitet, dels af Madsen (198 
foderets indflydelse på fedtaflejring og fedtkvalitet. 

1983) 

I forbindelse med det nye projekt indgår der en række analyser, 
hvoraf nogle ikke har været benyttet i de tidligere forsøg. De an-
vendte analyser afhænger af, om prøverne er taget fra skinke, kam, 
slag eller spæk og af deres relevans for forsøget. Generelt er der 
foretaget undersøgelser af: Pigment, saftbindeevne, protein, vand, 
fedt, pH i kød og skatol i spæk. Organoleptiske analyser omfatter: 
Farve, lugt, smag, konsistens og helhedsindtryk i bacon, samt 
farve, egensmag, mørhed, saftighed og helhedsindtryk i kam. Jodtal 
og fedtsyresammensætning anvendes ved vurdering af spækkets kvali-
tet . Baggrunden for de samlede undersøgelser, som er nærmere gen-

materialer og metoder, er i korthed: 

Svinekød, som har en passende mørk farve, fast struktur og normalt 
pH, er velegnet til alle formål. Lyst, væskedrivende kød (PSE) el-
ler mørkt, fast kød (DFD) er derimod uønsket. Kød med lavt pigment-
indhold har en lys farve. Kød med god kvalitet og tilstrækkelig 

er normalt mørt, saftigt og velsmagende. Kødets 
kan påvirkes i uheldig retning af feks. fiskemel eller af 

kønslugt. Såvel fedtmarmorering som proteinindhold er vigtige fak-
torer i kød til forædling. Højt jodtal forringer rygspækkets kon-
sistens og holdbarhed. 

De kvalitetsmål, der stiles efter, er: højere proteinindhold, pas-
sende fedtmarmorering, højere pigmentindhold, lavere frekvens af 
PSE, god spækkvalitet, god spisekvalitet og bedre holdbarhed. Det 
skal i denne forbindelse nævnes, at FællesbestyreIsen for Danske 
Slagterier har nedsat et særligt udvalg - Kvalitetskomiteen -, der 
har formuleret en overordnet kvalitetspolitik for dansk svinekød. 
Som følge heraf har Slagteriernes Forskningsinstitut opstillet en 
strategiplan, hvori der lægges særlig vægt på udvikling af on-line 
målemetoder for kødstruktur, pigment- og proteinindhold. Som før-
nævnt er det i den forbindelse vigtigt at kunne rådgive 
vedrørende tiltag til forbedringer af disse 
betydningen af foderets sammensætning. 
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I det iværksatte projekt "Råvarekvalitet" "har normalholdene i peri 
oden 20-50 kg fået en foderblanding indeholdende 24 pet. sojaskrå 
og 76 pet. byg, mineraler og vitaminer. Indholdet af sojaskrå er 
reduceret til 18 pet. efter 50 kg. Forsøgsholdene har fået byggen 
helt eller delvis erstattet med tapiokamel, havre, fedt eller 
melasse. Andre forsøgshold har fået sojaskråen helt eller delvis 
erstattet med skummetmælkspulver, ærter, rapskager, rapsfrø, 
solsikkefrø eller fiskemel. Samtlige hold har så vidt muligt fået 
normale mængder af fordøjeligt lysin, vitaminer, mineralstoffer 
m.v. Alle grise er fodret efter samme energinorm. 

Efterhånden som forsøgene afsluttes, vil resultaterne blive analy-
seret og publiceret i beretning eller meddelelse fra Statens Hus-
dyrbrugsforsøg . 

Denne beretning omfatter følgende fem forsøg, hvor forsøgsholdene 
har fået: 

1. Al byg erstattet med tapiokamel uden og med 5 pet. animalsk 
fedt. 

2. Al sojaskrå erstattet med skummetmælkspulver, ærter eller raps 
kager . 

3. Byg + sojaskrå erstattet med 4, 8 eller 12.pet. rapsfrø. 
4. 33, 67 eller 100 pet. byg erstattet med alm. havre. 
5. 33, 67 eller 100 pet. byg erstattet med nøgen havre. 
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2. MATERIALE OG METODER 

2.1 Forsøgsmetodik 
Der er udført 5 forsøg (Sv. 689-691-701-703-704) omfattende ialt 
460 krydsningsgrise, heraf var halvdelen sogrise og halvdelen gal-
te . 

Forsøgene Sv. 689-691-703-704 er udført med individuelt fodrede 
grise på Sjælland II og forsøg Sv. 701 med holdfodrede grise ved SH 
i Foulum (2 sogrise + 2 galte pr. sti). Grisene på Sjælland II var 
født på Sjælland III. 

I alle forsøg er der fodret efter følgende norm: 

Vægt, kg 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
FEs dgl. 0,9 1,5 1,9 2,2 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 

Grisene er indsat ved 20 kg og slagtet ved 100 kg. De er vejet hver 
14. dag, og fodermængden er reguleret hver uge. 

Ved slagtningen er kødindholdet (KSA) bestemt, og dagen efter er 
der udtaget prøver til kvalitetsmålinger (afsnit 2.6). 

2.2 Forsøgsplaner 
Forsøgsplanerne er skematiseret i tabel 2.1 

Alle normalholdene (hold 1) har fået en foderblanding baseret på 
byg og sojaskrå. Forsøgsholdene har fået byggen helt ombyttet med 
tapiokamel eller tapiokamel + animalsk fedt (Sv. 689) og ombyttet 
med stigende mængder havre (Sv. 703) eller nøgen havre (Sv. 704). 
Sojaskråen er helt ombyttet med skummetmælkspulver, ærter eller 
rapskager (Sv. 691 ) og delvis ombyttet med stigende mængder rapsfrø 
(Sv. 701). 
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Tabel 2,1 Forsøgsplan 
Table 2.1 Experimental plan 

Hold 1 2 3 4 
Forsøg: 
Sv. 689 sojaskrå sojaskrå sojaskrå 

byg tapiokamel tapiokamel 
animalsk fedt 

(20) (20) (20) 
Sv. 691 sojaskrå skummet- ærter rapskager 

mælkspulver 
byg byg byg byg 
(20) (20) (20) (20) 

Sv. 701 sojaskrå sojaskrå sojaskrå sojaskrå 
4% rapsfrø 8% rapsfrø 12% rapsfrø 

byg byg byg byg 
(40) (40) (40) (40) 

Sv. 703 sojaskrå sojaskrå sojaskrå sojaskrå 
byg 2/3 byg 1/3 byg 

1/3 havre 2/3 havre havre 
(20) (20) (20) (20) 

Sv. 704 sojaskrå so jask-rå sojaskrå sojaskrå 
byg 2/3 byg 1/3 byg 

1/3 nøgen 2/3 nøgen nøgen 
havre havre havre 

(20) (20) (20) (20) 
Tallene i ( ) angiver antal grise i forsøg 
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2.3 Foderblandingernes sammensætning 
Foderblandingernes sammensætning er vist i tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Foderblandingernes sammensætning 
Table 2.2 Composition of experimental diets 

% SOJASKRÅ % BYG % FORSØGSFODER 
Periode* 1 2 1 2 1 2 
FORSØG: HOLD: FORSØGS-

FODER: 

Alle 1 24, . 0 13, 0 73, , 4 79, 3 _ 
Sv. 689 2 33» 0 27, 0 64, 4 70, 4 tapiokamel 

3 36, 5 30, 5 55, . 5 61, , 5 tapiokamel 
5, .0 5, , 0 fedt 

skummet-
Sv. 691 2 75, ,4 80, 9 22, . 7 17, . 0 mælkspulver 

3 37, , 2 52, 2 60, . 0 45, , 0 ærter 
4 53, , 2 68, 2 40, , 0 30, , 0 rapskager 

Sv. 701 2 22, , 7 16, . 7 70, , 1 76, 6 4, . 0 4, , 0 rapsfrø 
3 21, ,4 15, . 4 68, , 0 73, 9 8, , 0 8, , 0 rapsfrø 
4 20, , 0 14, , 0 65, , 4 71, 3 12, , 0 12, , 0 rapsfrø 

Sv. 703 2 22, , 5 16, . 3 50, , 3 54, 4 24, , 8 26, , 3 havre 
3 20, ,8 14, . 6 25, , 4 27, 4 51, , 5 55, , 7 havre 
4 19, , o 13, , 0 73, , 9 84, r8 havre 

Sv. 704 2 24, , 7 18, , 2 48, , 7 53, 0 24, , 0 26, , 1 nøgen havre 
3 25, , 4 18, . 8 23 ,8 25, 9 48, , 2 52, , 6 nøgen havre 
4 26, , 0 19, , 2 71, . 4 78, , 1 nøgen havre 

* Periode 1 = 20-50 kg, periode 2 = 50-100 kg 

Ud over det i tabellen anførte indeholdt alle blandinger 0,4 pet. 
kogsalt, kridt og dicalciumfosfat i mængder givende 7-8 g Ca/FEs og 
6-7 g P/FEs samt 0,2 pet. vitamin og mikromineralblanding. 
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Vitamin og mikromineraIblandingen indeholdt pr. g: 

2000 i.e. A-vitamin 40 mg zink 
500 " " D3~vitamin 

2 mg B2-vitamin 
10 " kobber 
25 " jern 

5 " pantotensyre 14 " mangan 
0,01 " B^-vitamin 

15 " E-vitamin 
1 " K3~vitam.in 

0,15 " selen 
0,1 " jod 

1 forsøgene med store mængder tapiokamel og ærter er der kompense-
ret for den forventede methioninmangel ved at tilsætte 0,05 pet., 
eller 0,06 pet. (Sv. 689 henholdsvis hold 2 og 3) og 0,1 pet. (Sv. 
691 hold 3} DL-methionin. I forsøg Sv. 701 er rapsfrøene tilsat 
1500 ppm antioxydant BHT-50. 

Alle foderblandinger er fremstillet på eget blanderi og fodermid-
lerne er analyseret ca. en gang om måneden i forsøgsperioden. 

2.4 Foderstoffernes kemiske sammensætning 
Foderstoffernes kemiske sammensætning fremgår af tabel 2.3. 

Sammensætningen af nøgen havre er fundet ved analyse af det benyt-
tede kornparti, som er leveret fra Axel Toft, Durup A/s. Ved foder-
værdiberegningen er anvendt koefficienter fundet i fordøjeligheds-
forsøg ved SH i Foulum. På grund af det høje fedtindhold og det la-
ve træstofindhold er foderværdien af nøgen havre ca, 1/3 højere end 
af almindelig havre d.v.s. lidt højere end af byg. 

Foderstoffernes fedtsyresammensætning har varieret en del. Forhol-
det mellem umættede og mættede (U/M) fedtsyrer antog værdier fra 
0,6 til 12,7. Forholdet mellem polyumættede og mættede (PU/M) 
varierede mellem 0,08 og 4,3. Jodtalsproduktet er et mål for foder-
fedtets indhold af dobbeltbindinger (umættede fedtsyrer). Det be-
regnes som hektogram fedt pr. kg foder x jodtal. Jodtalsproduktet i 
foderstofferne varierede fra 3 til 594, men jodtalsproduktet i de 
anvendte foderblandinger varierede kun fra 17 til 87. 
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Tabel 2,3 Poderstoffernes kemiske sammensætning 
Table 2.3 Chemical composition of the feed 

I.J2Çt.__af_t0rstof 
Rå- Fedt Træstof N-fri Aske FEs pr. 
grgtein (Stoldt) ekstr^ k ^ Ø r s t o f 

Sojaskrå 49,3 3, 5 7, 0 32, 6 7, 6 1, 29 
Byg 12,1 3, 5 4, 1 78, 1 2, 3 1, 19 
Tapiokamel 3,1 1,0 4,6 84,4 6, 9 1, 17 
Skummetmælks-
pulver 36,9 1,0 0,0 53,7 8,4 1,31 
Ærter 23,3 2,3 6,4 64, 8 3, 2 1, 21 
Rapskager 39, 2 6,2 12,9 33, 1 8, 5 1,09 
Rapsfrø 24,9 41,4 8,1 20, 3 5,4 1,77 
Havre, alm. 11,1 5,8 10,8 69,6 2,7 1,02 
Havre, _nØaen 14^0 11^0 2,4 70,4 2,2 1,35 

Pr-_FEg, 

. — gl°teiri Lysin Treonin. Methionin Cystin 
Sojaskrå 329 20,4 13,1 4,6 5,2 
Byg 76 2,7 2,7 1,3 1,7 
Tapiokamel 10 0,3 0,3 0, 1 0,1 

pulver 254 20,2 10,9 6,5 2,2 
Ærter 148 10,6 5,7 1,5 2,4 
Rapskager 281 15,6 12,6 5,6 6,6 
Rapsfrø 110 6,4 4,8 2,1 2,7 
Havre, alm 82 3,4 2,9 1,4 2,5 
Mâyre, nøgen 78 3 ^ 2^8 1^3 2^3 

forsættes næste side 
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Tabel 2.3 forsat 
Table 2.3 continued 

g fedt fedtsyre g fedtsyrer jodtal jodtals-
pr. kg pet. af pr. 100 g fedt: produkt 
. t^L^J^i. 'å t mættede ^^L^JriL® 

Sojaskrå 34, , 6 73, , 4 17, . 1 54, 8 113 34 
Byg 35, r 5 82, . 0 20, , 7 59, . 2 129 39 
Tapiokamel 11, , 4 47, , 9 15, , 7 28, 1 103 10 
Animalsk fedt 987, , 6 91, , 4 38, ,8 45, , 6 60 594 
Skummetmælks-
pulver 10, , 0 67, ,6 38, ,4 21, . 9 34* 3* 
Ærter 22, , 9 78, , 2 15, , 0 61, . 1 137 27 
Rapskager 62, , 5 81, , 9 9, , 0 69, , 1 106 59 
Raps frø 413, , 9 91, , 5 6, , 4 81, , 1 116 444 
Havre, alm 58, , 4 82, , 1 15, , 9 64, , 5 113 58 
Havre, nøgen 110, , 4 88, , 3 14, , 9 72, , 2 108 105 
* Tabelværdi 

~k "k 
g fedtsyre pr. 100 g fedt: 

C14:0 C 16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 Sojaskrå 0, 2 13, ,4 3, , 1 11, , 4 38, . 2 5, . 2 
Byg 0» 2 19, , 8 0, , 7 10, . 4 44, . 2 4, , 5 
Tapiokamel 0, 3 13, , 2 2, , 0 17 , , 1 9, . 1 1. , 8 
Animalsk fedt 1, , 8 23, , 6 13, , 3 38, , 8 6, . 0 0, , 5 
Skummetmælks-
pulver 6, . 6 21, , 3 8, , 6 18, , 3 2, . 6 0, . 3 
Ærter 0, , 2 12, , 6 2, , 2 13, . 9 40, . 3 6, ,8 
Rapskager 0, , 2 7, , 5 1, , 3 39, , 1 23, . 9 6, ,0 
Rapsfrø 0, , 1 4, . 7 1, , 6 50, , 2 21, . 8 9, 1 
Havre, alm 0, . 2 14, ,7 1, , 0 27, , 7 35, . 2 1. .6 
Havre, nøgen 0, . 2 13, , 8 0, , 9 36, , 4 34, . 7 1, , 0 
** C14 : 0 = Myristinsyre C18:1 = Oliesyre 

C16:0 = Palmi t insyre C18:2 = Linolsyre 
C18:0 = Stear insyre C18:3 = Linolensyre 
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parti rapsfrø var en blev 

var mellem 800 og 1000 C. Opholdstiden i 
mellem 2 og 4 minutter, hvorved rapsfrøene blev opvarmet til 
100 °c. Analyser af partiet før og efter opvarmningen viste, at 

.taterne er vist i tabel 2.4 (Sørensen, 1989). Efter 
blev rapsfrøene valset og tilsat 1500 ppm 

(BHT-50) 
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2.6 Råvarekvalitet 

2.6.1 Prøveudtagning 
Dagen efter slagtning blev der foretaget kødkvalitetsmålinger samt 
udtaget prøver til analyser og smagsbedømmelser. Der er udført 
følgende målinger: 

Fedtsyresammensætning, jodtal og skatolindhold i rygspæk 

Sondetal i kam, inder- og yderlår 

pH2 i kam, nakkemuskel, inder- og yderlår 

Protein, vand og fedt i inderlår, saftbindeevne og pigment i 
yderlår 

Saftbindeevne, fedt og pigment i kam 

Smagsbedømmelse af bacon og i nogle forsøg også af koteletter 

Prøverne til analyse af protein, vand, fedt, saftbindeevne og pig-
ment blev hakket umiddelbart efter udtagning og nedfrosset, indtil 
analyserne kunne gennemføres. Slag, kam og rygspæk blev vakuumpak-
ket. Slag og rygspæk blev straks nedfrosset, mens kammene blev mod-
net ved 2°C i 7 døgn efter slagtning. Smagsbedømmelse blev først 
udført på slaget, tilberedt som saltet bacon, hvorefter der blev 
taget stilling til, om kammene skulle bedømmes. 

2.6.2 Fedtsyresammensætning og jodtal 
Fedtsyresammensætningen i rygspæk er analyseret ved hjælp af gas-
kromatografi. Der er ikke analyseret for umættede fedtsyrer større 
end C20:1 i Sv. 689-691. I de andre forsøg er større polyumættede 
fedtsyrer angivet i det omfang de er blevet konstateret. 

Jodtal er et mål for fedtstoffers indhold af dobbeltbindinger. 
Jodtal i rygspæk skal helst være mellem 60-65. Værdier over 70 er 
uacceptable af hensyn til både udseende, konsistens og holdbarhed. 
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2.6.3 Skatol i rygspæk 
Forhøjet skatolindhold er stærkt korreleret til ornelugt, og han-
grise bliver systematisk analyseret for dette. Det tilladte maksi-
male indhold er 0,24 ppm (indtil 1.4.90). Det kan også forekomme i 
so- og galtgrise, så alle grise i denne undersøgelse er analyseret 
for skatolindhold. 

Analysen, der nu er en fuldautomatiseret on-line 
som beskrevet af Mortensen og Sørensen (1984). 

itode, er udført 

2.6.4 Kødkvalitetstal (sondetal) og pH 2 - værdier 
Sondetal og pH - værdier blev målt dagen efter slagtning (pH2). Der 
blev målt sondetal i yderlår, inderlår og kam, samt pH 2 i yderlår, 
inderlår, kam og nakkemuskel. Målestederne er vist i figur 2.1. 

Yderlår 
(Biceps femoris) 

dorsi) 

capitis) 

Figur 2.1 Målesteder for sondetal og pl^-værdier 
Figur 2.1 Positions for measuring probe and pH2~values 

Sondemålingerne er foretaget, som beskrevet af Andersen (1984), 
samt Barton-Gade og Olsen (1984) . 
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Til pH2-måling er anvendt et pH-meter som er buffer indstillet ved 
henholdsvis pH 4,0 og 7,0. Der er anvendt en I ngold electrode nr. 
10406. 

Sondetal og pH2 - værdier er udtryk for kødkvaliteten. Forekomst af 
PSE (lyst væskedrivende kød) ses altid ved høje sondetal. Sondetal 
i yderlår, inderlår og kam over henholdsvis 90, 85 og 80 svarer til 
PSE. DFD (kød med mørk farve) forekommer ved høje pH2 - værdier. 
P H2 ~ værdierne i yderlår, inderlår, kam og nakkemuskel må derfor 
ikke være over henholdsvis 5,9, 5,8, 5,8 og 6,3. 

2.6.5 Saftbindeevne 
Proteinernes opløselighed er et udtryk for kødets saftbindeevne og 
dermed kødets kvalitet. Proteinerne bestemmes spektrofotometrisk 
ved hjælp af biuretmetoden efter ekstraktion i buffer. Måleprincip-
pet er, at peptider danner farvede komplexer med kuprisulfat i al-
kalisk opløsning (biuretreagens). Resultatet opgives som ext. enh/g 
kød. Værdier _>0, 150 svarer til god kødkvalitet (ikke PSE), mens 
værdier <0,150 svarer til mere eller mindre PSE kød. 

2.6.6 Fedtnarmorering 
Bestemmelse af fedt i biologiske materialer er traditionelt baseret 
på en ekstraktion med opløsningsmidler. Dersom materialer indehol-
der protein, kulhydrat og calcium kan der dannes lipoproteiner, 
liposaccharider og Ca-salte. Det fedt, der er bundet på denne måde, 
bliver ikke bestemt ved en s i mpe1 ekstraktion. Ved en syrehydrolyse 
kan det fedt, der er bundet, spaltes fra og bestemmes sammen med 
det øvrige fedt ved ekstraktion. Bestemmelsen er foretaget ved 
hjælp af syrehydrolyse og SBR-metoden (Nordisk Metodikkomite for 
levnedsmidler, 1974 ) . 

2.6.7 Proteinindhold 
Protein bestemmes efter Kjeldahl-metoden i Kjel-Foss Automatic 
16210, (AOAC, 1984 ) . 
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2.6.8 Pigmentindhold 
Metoden til pigmentbestemmel.se er en modifikation af Hornsey's 
metode (Hornsey, 1957). Den ideelle pigmentmængde i yderlår og kam 
er henholdsvis 40 og 25 ppm. Værdier under 30 og 15 ppm anses for 
at være for lave. 

2.6.9 Smagsbedømmelse 
Smagsbedømmelse blev udført på saltet bacon af slaget og på kote-
letter af kammen. 

Bacon: Slaget blev efter optøning lagt i saltlage (17° Be) i 2 
døgn, hvorefter det blev drænet i to døgn. Af slaget blev udskåret 
3 mm tykke skiver på pålægsmaskine. Disse blev tilberedt i mikro-
bølgeovn i glas-petriskåle med låg. Tilberedningstiden var 3 min. 
Samtlige prøver blev serveret i tilfældig rækkefølge og bedømt for 
farve (stegt), egensmag, konsistens og helhedsindtryk efter samme 
skala som anvendt til koteletter. 

Koteletter; Kammen blev dagen før bedømmelsen lagt i køleskab ved 
4-5°C til optøning. Den optøede kam blev udskåret i 21 mm tykke 
koteletter. Disse blev stegt på en stegeplade uden tilsætning af 
fedtstof i 7-8 min. Af hensyn til måling af stegesvind blev kote-
letterne vejet før og efter stegning. Koteletterne blev herefter 
udskåret i 2 x 3 cm tykke stykker til servering. 

Prøverne blev af Slagteriernes Forskningsinstituts smagshold bedømt 
for farve (stegt), egensmag, mørhed, saftighed og helhedsindtryk 
efter en skala gående fra +5 til -5, hvor +5 = ideel, 0 = hverken 
god eller dårlig og -5 = slet. 



3• TAPIOKAMEL OG ANIMALSKFEDT(Sv. 689) 

Grisenes ædelyst var ikke påvirket af foderets sammensætning, men 
på forsøgsholdene var der en øget forekomst af diarré. 

En enkelt gris blev udsat fra hold 1 på grund af dårligt ben. 
Ved slagtningen blev en gris fra hold 2 kasseret med bughindebetæn-
delse, og en anden fik anmærkning for brysthindear. 

3.1 Resultater 

3.1.1 Tilvækst foderforbrug og slagtekvalitet 
Grisene i Sv. 689 var indsat ved en gennemsnitsvægt på 19,8 kg og 
slagtet ved 101,1 kg. Resultater for tilvækst, foderforbrug og 
slagtekai i tet er vist i tabel 3.1. 

Grisene på de 3 hold fortærede samme daglige mængde foderenheder. 
Den daglige tilvækst for grisene på hold 2, der fik al byg ombyttet 
med tapiokamel, var 689 g, d.v.s. 40 g lavere end på normalholdet 
(P<0.05 ) . FEs pr. kg, tilvækst var 3,26 henholdsvis 3,11 for grise-
ne på hold 2 og 1 (P<0.05). Grisene på tapiokamel havde således en 
vækstperiode, der var 7 dage længere, og de fortærede ialt 13 FEs 
mere end grisene på byg. 

Grisene på hold 3, der fik al byg ombyttet med tapiokamel + ani-
malsk fedt, havde tendens til større daglig tilvækst (752 g) og 
bedre foderudnyttelse (3,01 FEs/kg tilvækst) end grisene på hold 1, 
men forskellen er ikke signifikant. Grisene på hold 3 havde den 
korteste vækstperiode (109 dage) og det laveste totale foderforbrug 
(246 FEs). 

Slagtesvindet på hold 3 var henholdsvis 0,7 og 0,9 procentenheder 
mindre end på hold 1 og 2 (P<0.05). Kødindholdet (KSA) var ikke 
signifikant forskellig for de tre hold og i gennemsnit 52,5 pet. 
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3.1 

Table 3.1 

Ti 

fat: Pig 

Sojaskrå 

fedt 

Vægt v. forsøgets 
beg., kg 
slutn.,kg 

FEs pr. gris daglig 
Daglig tilvækst, g 
FEs pr. kg til 
s o ^ i o o j s a i 

20 
1 

19, 9 
100, 3 

1 , 60 
617a 

2,60b 

20 
0 

19, 8 
1 0 0 , 8 

1, 61 

562b 
2, 90a 

20 
0 

19,8 
101, 3 

1 , 61 
619a 

2,60b 
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3.1.2 Råvarekvalitet 
I tabel 3.2 er indholdet af fedtsyrer, jodtal og skatol i rygspæk 
angivet. Det fremgår heraf, at fedtsyresammensætningen er påvirket 
af de anvendte fodermidler, idet der var signifikant forskel mellem 
holdene (P<0,05 ) . 

Grisene på hold 1, som fik byg og sojaskrå, indeholdt mere 
palmit in-, stearin- og linolsyre og mindre oliesyre end grisene på 
hold 2, hvor byggen blev erstattet med tapiokamel. Grisene på hold 
3, som foruden tapiokamel fik animalsk fedt, indeholdt ligeledes 
mindre palmi t in- og stearinsyre, men mere olie- og linolsyre end 
hold 2. Alle grisene havde et meget lavt indhold af linolensyre. 

Jodtal i rygspækket var lavest for hold 2 og højest for hold 3. Der 
var signifikant forskel (P<0,05) mellem de tre hold. Niveauet var 
dog lavt for alle hold. 

Jodtallet var som ventet størst for sogrisene. Rygspækkets indhold 
af palmitinsyre var mindre for sogrisene end for galtene, hvorimod 
der var et større indhold af olie-, linol- og arachinsyre. 

Der fandtes ingen forskel mellem holdene i skatolindholdet. 



3.2 

3.2 

J h A . H il. .17. ̂ L 

Palmitinsyre 
Palmitolsyre 

19 19 

(C14 : ' o) 1,6a 1,4b 1,4b 
(C16 : :0) 27,3a 26,3b 24, 4 C 

(C16: :1) 2, 7 a 2, 8 a b 2,9b 
(C18: :0) 15, 8 a 14,8b 13,4C 
(C18: :1) 44,4a 50,1b 51, l c 

(C18: ;2) 7,4C 3, 5,9b 
(C18: • 3) 0,1 0,0 0,1 
(C20 i : 0) 1,0* 1,3b 1, 4 C 

ede i fedts >yrer 1, 03 1, 29 1, 33 
0, 16 0, 08 0, 15 
55,9b 54, 3a 59,5C 

„O lOS. 
a,b,c = se tabel 3.1 

I tabel 3.3 er kødkval i ti 

fra pigment i yderlår, 
hos grisene på hold 2, 

40,4 ppm for hold 1 og 3. For 
holdsvis 40,3 og 37,6 ppm (P<0,05). 

I tabel 3.4 er resultaterne 
var heller ikke 
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Tabel 3.3 Tapiokamel og animalsk fedt; Kødkvalitet 
Table 3.3 Tapioca meal and animal fat: Meat quali ty 

Hold 1 2 3 
Sojaskrå + + + 

Fodermiddel byg tapiokamel tapiokamel 
Animalsk fedt - - + 

Antal grise 19 19 20 
Kødkvalitetstal, yderlår 60, 9 57, 0 57,3 

" , inderlår 66, 6 64, 6 64, 9 
" , kam 69, 3 67, 3 65, 9 

pH2, yderlår 5, 52 5, 51 5, 55 
" , inderlår 5, 56 5, 57 5, 58 
" , kam 5,51 5, 51 5, 50 
" , nakke 5, 87 5, 85 5, 97 

Saftbindeevne, yderlår 0, 180 0, 181 0, 178 
" , kam 0, 137 0, 182 0, 190 

Pigment, yder lår, ppm 40, 9a 35, 5b 40, 4 a 

" , kam , ppm 21, 7 19, 4 20, 3 
Pet. protein, inder lår 22, 82 22, 76 22, 83 
Pet. vand, " 74, 7 74, 9 74, 8 
Pet. fedt. 1, 62 1, 71 1, 64 
Pet. fedt, kam 1, 40 1, 29 1, 34 
a,b = se tabel 3. 1 

Tabel 3.4 Tapiokamel og animalsk fedt: Smagsbedømmelse af bacon 
Table 3.4 Tapioca meal and animal fat: Taste characteristics of 

bacon 

Hold 1 2 3 
Antal grise 19 19 20 
Farve, stegt 2, 9 2,8 2,8 
Lugt 1, 5 1, 3 1,4 
Egensmag 2,3 2,0 2,1 
Konsistens 2,3 2,2 2, 2 
Helheds indtryk 2,0 1,6 1,9 
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3.2.1 Tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet 
Som det ses af tabel 3,1 var tilvæksten signifikant dårligere hos 
de grise, der fik byggen ombyttet med tapiokamel (hold 2), mens det 
hold, der fik tapiokamel og fedt (hold 3), havde en non-signifikant 
tendens til bedre tilvækst end kontrolholdet (hold 1). 

På grund af et lavt proteinindhold i både det anvendte bygparti og 
tapiokamelet indeholdt foderblandingerne mindre mængder fordøjelig 
protein end planlagt, specielt til hold 2 og 3. Som det fremgår af 
tabellen, var foderets lysinindhold imidlertid stigende fra hold 1 
til hold 3. 

Tilskud af DL-methionin til hold 2 og 3 gav omtrent samme methio-
ninniveau i de 3 foderblandinger, men et lavt cystinindhold i de to 
foderblandinger med tapiokamel betød et samlet fald i methionin+cy-
stinniveauet for hold 2 og 3. I perioden 20-100 kg indeholdt fode-
ret til kontrolholdet og de to forsøgshold henholdsvis: 4,1, 3,8 og 
3,7 g ford. meth.+cys./FEs. Til sammenligning kan anføres at Danske 
Slagterier (1989) anbefaler 4,6 g ford. meth.+cys./FEs til slagte-
svin i perioden 25-100 kg. 

Det anvendte tapiokamel blev ikke analyseret for cyanbrinte (HCN), 
men tidligere forsøg (Hansen et al., 1976) og analyser foretaget af 
Statens Foderstofkontrol (1988) viser, at tapiokamel kan indeholde 
små mængder HCN. 

Træstof indholdet steg fra gennemsnitlig 4,5 pet. af tørstof i kon-
trolfoderet til 5,3 pet. i tapiokamel-blandingerne. Denne stigning 
skyldes mest det forøgede indhold af sojaskrå. Askeindholdet steg 
fra 6,7 pet. til 10,1 pet. og denne stigning skyldes først og frem-
mest tapiokamelet. Begge faktorer forventes at påvirke grisenes fo-
derudnyttelse negativt, men især det høje askeindhold kan være en 
afgørende faktor for den ringere tilvækst på hold 2. Aminosyresam-
mensætning , træstof- og askeindhold forklarer dog ikke forskellen i 
tilvækst mellem hold 2 og 3. 
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Anvendelse af 6 pet. animalsk fedt i et sojaskrå+byg baseret foder 
havde ingen signifikant indflydelse på tilvækst og foderudnyttelse 
i forhold til et rent sojaskrå+byg kontrolfoder (Mortensen et.al., 
1983). Anvendelse af 5 pet. animalsk fedt i sojaskrå+tapiokamel fo-
deret i Sv. 689 har derimod en helt tydelig gunstig effekt på til-
vækst og foderudnyttelse i forhold til et foder bestående af soja-
skrå+tapiokamel . Lignende resultater er også fundet af Walker 
(1985 ) . 

Ifølge Christensen (1985) behøver slagtesvin 0,2 energi! linolsyre 
i foderet for at opretholde normal tilvækst og foderudnyttelse. De 
tre foderblandinger i dette forsøg indeholdt 1,9, 0,7 og 1,2 ener-
gi! linolsyre. Ingen af holdene har derfor været i en egentlig man-
gelsituation, men det høje indhold af oliesyre i rygspækket på gri-
sene fra tapiokamelsholdet (tabel 3.2) kunne tyde på et utilstræk-
keligt indtag af essentielle fedtsyrer (Leat et al.,1964). 
Under alle omstændigheder havde fedttilsætning en gavnlig effekt på 
tilvækst og foderudnyttelse. 

Tapiokamel kan medføre forhøjet syreproduktion og øget mikrobiel 
stivelsesforgæring i mavesækken på grise (Kirilov et al., 1987). 
Disse fordøjelsesforstyrrelser kunne tænkes at blive modvirket af 
fedttilsætningen ved en evt. direkte effekt på mave/tarm floraen 
samtidig med at fedt sænker mavens tømningshastighed (Rayner & 
Gregory, 1989) og øger lipaseaktiviteten i tyndtarmen (Flores et 
al., 1988). 

Store mængder tapiokamel har i andre forsøg givet anledning til 
diarre. I Sv. 689 blev der foretaget 2 behandlinger mod diarre på 
normalholdet og 19 behandlinger fordelt næsten ligeligt på de to 
forsøgshold. Fedttilsætning forhindrede således ikke en svag øgning 
af diarrefrekvensen, selvom dette på intet tidspunkt kunne betrag-
tes som et alvorligt problem. 
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Tidligere forsøg af Hansen et.al. (1976) og Walker (1985), som 
viste en lavere tilvækst og foderudnyttelse ved anvendelse af 60 
til 70 pet. tapiokamel, "harmonerer med resultaterne fra Sv. 689. 
Det kan konkluderes, at tapiokamel + animalsk fedt i de anvendte 
mængder helt kunne erstatte byggen i den givne kontrolfoderblanding 
uden negativ effekt på tilvækst, foderudnyttelse og kødprocent 
(KSA). Man bør dog være opmærksom på, at tapiokamel har et lavt 
proteinindhold og kan have et højt indhold af sand. 

3.2.2 Råvarekvalitet 
Det fremgår af tabel 3.2, at rygspækkets fedtsyresammensætning har 
været stærkt påvirket af de anvendte fodermidler. Dette kan dels 
skyldes foderets totale fedtindhold og dels foderfedtets fedtsyre-
sammensætning. Grisene, der fik byg ombyttet med tapiokamel fik så-
ledes kun den halve mængde foderfedt sammenlignet med kontrolgrise-
ne, hvorimod der var dobbelt så meget fedt i foderet til hold 3. 
Sammenlignes indholdet af fedtsyrer i rygspækket med tallene i 
tabel 2.3 ser det ud til, at specielt de umættede fedtsyrer i 
foderfedtet har haft indflydelse på rygspækkets fedtsyresammensæt-
ning. 

Det lave jodtal, som er fundet hos grisene på hold 2, skyldes, at 
jodtalsproduktet i tapiokamel er meget lavt. 

Kødkvalitetsegenskaberne, som er angivet i tabel 3.3, har tilsyne-
ladende ikke været påvirket af de enkelte fodermidler. Det lave 
pigment indhold og dermed lysere kød, der er konstateret i hold 2, 
kan ikke umiddelbart forklares. 

Smagskaraktererne, som er angivet i tabel 3.4, blev ikke påvirket 
af fodringen. 

Med undtagelse af pigment indhold er der således ikke noget, der 
tyder på, at tapiokamel påvirker råvarekvaliteten i væsentlig grad, 
idet de fundne forskelle ikke har været særlig store. 



4. SKUMMETMÆLKSPULVER, ÆRTER OG RAPSKAGER (Sv. 691) 

Grisene fortærede de tildelte fodermidler uden problemer, og sund-
hedstilstanden var god. Ingen grise blev udsatte, men en enkelt 
gris fra hold 1 blev kasseret ved slagtning på grund af muskel-
degeneration . 

4.IResultater 

4,1.1 Tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet 
Grisene i Sv. 691 er indsat ved en gennemsnitsvægt på 20,3 kg. og 
slagtet ved 97,9 kg. Resultaterne for tilvækst, foderforbrug og 
slagtekvalitet er vist i tabel 4.1. 

Hold 2.s sojaskrå helt erstattet med skummetmælkspulver. Der fand-
tes ingen signifikante forskelle i tilvækst og foderforbrug mellem 
kontrolholdet og hold 2. Den gennemsnitlige daglige tilvækst for 
hele forsøgsperioden var henholdsvis 710 g og 732 g. 

Hold 3.; Sojaskrå helt erstattet med ærter. Foderstyrken på hold 3 
(FEs/gris daglig) var signifikant mindre end på kontrolholdet både 
i delperioderne 20-50 kg, 50-100 kg og i den samlede forsøgsperi-
ode. I den samlede periode var den gennemsnitlige daglige foder-
styrke 2,12 FEs/gris for hold 3 og 2,22 FEs/gris for kontrolholdet 
Den daglige tilvækst var henholdsvis 680 g og 710 g. Denne forskel 
var ligeledes signifikant. FEs/kg tilvækst var ikke forskellig for 
de to hold. Mængden af fordøjeligt råprotein var 118 g/FEs i fode-
ret til hold 3 mod 139 g/FEs til hold 1, men heraf var indholdet a 
fordøjeligt lysin gennemsnitlig 7,0 g/FEs mod 6,9 g/FEs i kontrol-
foderet . 

Hold 4.j Sojaskrå helt erstattet med rapskager. Der fandtes ingen 
forskelle i foderstyrke på forsøgsholdet og kontrolholdet, men for 
søgsholdet havde en signifikant lavere tilvækst. Gennemsnitsværdi-
erne for tilvæksten var 667 g/dag og 710 g/dag. Foderforbruget pr. 
kg tilvækst var 3,36 FEs på hold 4 og 3,14 FEs på hold 1. Både 
mængden af fordøjeligt protein og lysin var signifikant højere end 
i kontrolfoderet. 
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4.1 

4.1 

Til^ 

i Pig 

Tils dsf ode •pulv. 
+ + + + 

20 20 20 
0 0 0 0 
, 3 20» 3 20,3 20, 3 
, 0 97» 9 97» 5 98, 3 



4.1.2 Råvarekvalitet 
I tabel 4.2» hvor indholdet af fedtsyrer, jodtal og skatol i ryg-
spæk er angivet, ses, at der er fundet signifikante forskelle mel-
lem holdene for de fleste egenskabers vedkommende. De mest markante 
forskelle er fundet for indhold af linol- og linolensyre, som spe-
cielt var højt i grisene på hold 4» der fik rapskager. Indholdet af 
myr istin- og palmitinsyre var lavest i sogrisene (P<0,05 ), mens 
indholdet af linolsyre var højere sammenlignet med galtene. 

Tabel 4.2 Skummetmælkspulver, ærter og rapskager: Fedtsyresammen 
sætning, jodtal og skatolindhold i rygspæk 

Table 4.2 Skim milk powder, peas and rapeseed cake: Fatty acid 
composition, iodine value and skatole content of backfat 

Hold 1 2 3 4 
Tilskudsfoder sojaskrå skm, , pulv. ærter rapskager 
Byg + + + + 
JTP 37 »1 31 ,9 32, 8 44, 6 
Antal grise 18 20 20 20 
I pet. af fedtsyrer 
Myristinsyre (C14: 0) 1 , 5 1 , 5 1,4 1,4 
Palmitinsyre (C16: 0) 27 ,4a 27 ,4a 26, 7b 26,4b 
Palmitolsyre (C16:1) 2 »4a 2 ,9b 2, 3a 2, 2 a 

Stearinsyre (C18: 0) 16 , 3 a 15 ,3b 16, 3a 16,0ab 

Oliesyre (CISil) 43 46 ,2b 46, 4 b 44, 2a 

Linolsyre (C18:2) 6 ,8b 4 , 7a 5, 2a 7,2e 

Linolensyre (C18:3) 0 ,7b 0 , 5a 0, 7 b 1, 2e 

Arachinsyre (C20: 1) 0 , 9 1 , 1 0,9 0, 9 

Umættede/mættede fedtsyrer 1, 19 1, 25 1, 25 1, 25 
Polyumættede,/ mættede " 0» 17 0, 12 0, 13 0,19 
Jodtal i rygspæk 56 ,5b 54 , 9 a 55,7ab 58, 7 e 

Skatol, ppm 0,09ab 0,09ab 0, 12b 0,07a 
a,b,c = se tabel 3.1 
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Jodtallet i rygspækket på grisene fra hold 4 var signifikant højere 
end på de øvrige hold. Sogrisene havde som ventet et højere jodtal 
end galtene (P<0,01) . 

Skatol indholdet var størst i grisene på hold 3, der fik ærter. 

Tabel 4.3 viser resultaterne for kødkvalitetsegenskaberne. Det 
fremgår heraf, at kødkvalitetstal og saftbindeevne i kam er bedst, 
når der er anvendt ærter eller rapskager. Bedømt efter saftbinde-
evne {<0,15) var der i de fire hold henholdsvis 33, 40, 15 og 10% 
af grisene, der havde PSE i mindst én muskel. Sogrise havde en 
bedre kødkvalitet i kam (P<0,05) end galte, et større proteinind-
hold (P<0,05) og et lavere vandindhold i inderlår. 

Pigmentindholdet i såvel yderlår som kam var bedst ved anvendelse 
af sojaskrå. Forskellene imellem holdene var dog kun signifikant i 
kam. På kontrolholdet havde ingen grise under 15 ppm i kam. På hold 
2, 3 og 4 havde 5 pet. under 15 ppm og 20-35 pet. havde mellem 15 
og 20 ppm mod 11 pet. på kontrolholdet. 

Tabel 4.4 viser resultaterne for smagsbedømmelsen af bacon, og der 
fandtes en tydelig effekt af fodringen på smagsegenskaberne. Karak-
tererne for lugt, egensmag og helhedsindtryk var klart lavere for 
grisene på hold 3, som fik ærter. 20 pet. af grisene i dette hold 
fik bemærkninger om afvigende lugt, karakteriseret som en urinagtig 
lugt, hvorimod der kun var 3 til 5 pet., der havde en afvigende 
lugt på de øvrige hold. Sogri sene havde dårligere lugt end galtene 
(P <0,05 ) . 
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Tabel 4,3. Skummetmælkspulver, ærter og rapskager : Kødkvalitet 
Table 4.3 Skim , miIk powder, peas and rapeseed cake: Meat quality 

Hold 1 2 3 4 
Tilskudsfoder sojaskrå skm.pulv. ærter rapskage] 
Byg + + + + 

Antal grise 18 20 20 20 
Kødkvalitetstal , yderlår 68,6 64, 7 66, 2 62, 5 

, inderlår 69,4 67,4 66, 3 64, 5 
» , kam 79, 3c 76,9bc 69,3ab 65,8a 

pH2, yderlår 5, 48 5, 50 5, 51 5, 53 
" , inderlår 5, 46 5, 50 5, 49 5, 53 
" » kam 5,48 5,46 5, 50 5, 54 
" , nakke 5, 80 5, 79 5, 74 5,81 

Saftbindeevne, yderlår 0, 171 0, 176 0, 173 0, 180 
" kam 0,160b 0,159b 0, 176a 0,185a 

Pigment, yderlår 41, 2 38, 1 39, 7 38,1 
" , kam 22, 5a 20, l b 20, 8 b 20,0b 

Pet. protein, inderlår 23, 06 22, 96 22, 93 22,83 
Pet. vand, 74, 8 75, 0 75,0 75,1 
Pet. fedt, " 1, 87 1,84 1, 75 1, 65 
Pet. fedt, kam 1, 38 1, 37 1, 33 1, 31 
a,b,c = se tabel 3.1 

Tabel 4.4 Skummetmælkspulver , ærter og rapskager : SmagsbedømmeIse 
af bacon 

Table 4.4 Skim milk powder, peas and rapeseed cake i : Taste 
characteristics of bacon 

Hold 1 2 3 4 
Antal grise 18 20 20 20 
Farve, stegt 2.8 2.9 2.6 2.8 
Lugt 1. 7a 1.9a 0.8b 2, l a 

Egensmag 2, 8 a 2, 7a 2, 0 b 2, 8 a 

Konsistens 2,9 2, 9 2, 7 2,9 
Helhedsindtryk 2, 4 a 2,5a 1, 7 b 2, 6 a 

a,b = se tabel 3.1 
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4.2 Diskussion 

4.2.1 Tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet 
Mælkeprotein var i mange år uovertruffen som proteintilskudsfoder 
til slagtesvin blandt andet på grund af sit høje indhold af essen-
tielle aminosyrer. Efterhånden viste forsøg, hvorledes disse amino-
syrer kan fremskaffes fra forskellige proteinkilder, og da produk-
tions- og prisforhold samtidig begrænsede anvendelsen af mælkepro-
tein, er dette forlængst afløst af andre proteintilskuds fodermid-
ler . Udover den gunstige aminosyresammensætning kan det nævnes, at 
skummetmælkspulver ikke indeholder træstof. Det fremgår da også af 
tabel 4.1, at skummetmælkspulver som helhed har givet de bedste 
produktionsresultater. 

Erstattes sojaskrå med ærter stiger indholdet af fordøjeligt lysin, 
men foderet kommer let i underskud af methionin og treonin. 
Tidligere forsøg har vist, at ubehandlede ærter med tilskud af 
DL-methionin giver øget tilvækst og faldende foderforbrug, når op 
til halvdelen af tilskudsfoderet ombyttes med ærter. Derefter vil 
det faldende treoninindhold forringe resultaterne (Madsen & 
Mortensen, 1985). Tilsvarende resultater er publiceret af Matre et 
al. (1989). I nærværende forsøg gav en fuldstændig ombytning af 
sojaskrå med ærter + methionin en væsentlig lavere tilvækst. 

Et interessant fænomen i Sv. 691 og i tidligere lignende forsøg med 
ærter er den signifikant lavere tilvækst i perioden 20-50 kg, mens 
grisene i perioden 50-100 kg ofte har en tendens til højere til-
vækst end kontrolgrisene. Dette kan blandt andet tilskrives, at 
grisene i perioden 20-50 kg har større følsomhed overfor tilstede-
værelsen af evt. antinutritionelle faktorer såsom: tannin, cyanider 
og trypsininhibitorer. I nyere forsøg har varmebehandling af ærter 
til omkring 130 °C i 2-3 minutter minimeret disse faktorer og givet 
en tydelig forbedring af tilvækst og foderudnyttelse specielt i 
perioden 20-50 kg (Madsen & Mortensen, 1989), 

Anvendelse af rapskager som proteintilskudsfoder gav en væsentlig 
lavere tilvækst og højere foderforbrug pr. kg tilvækst. Både ind-
holdet af fordøjeligt' protein og lysin var højere i rapskagefoderet 
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end i kontrolfoderet» så det forklarer ikke det dårligere resultat 

Træstofindholdet i de anvendte rapskager var 12,9 pet. af tørstof-
fet. Dette betød 60 pet. højere træstofindhold i forsøgsfoderet, 
hvilket må forventes at påvirke tilvækst og foderudnyttelsen nega-
tivt. 

1 tidligere forsøg med rapskager som proteintilskud til slagtesvin 
er der anvendt foder med 15-20 pet. rapskager (Hansen et al., 1979 
Landsudvalget for svin, 1987). Generelt må det konstateres, at med 
stigende anvendelse af rapskager falder tilvæksten og foderudnyt-
telsen. Direkte sammenligninger er dog vanskelige, fordi rapskager 
nes sammensætning har ændret sig en del i årenes løb. Blandt andet 
var fedtindholdet i rapskagerne i førnævnte undersøgelser henholds 
vis 14,5 og 10,5 pet. mod 6,3 pet. i nærværende forsøg. 

Det kan konkluderes, at fuldstændig erstatning af sojaskrå med 
skummetmælkspulver har tendens til positiv effekt på tilvækst og 
foderudnyttelse. Erstatning med ærter gav i dette forsøg dårligere 
tilvækst, men grisenes foderudnyttelse var ikke forskellig fra kon 
trolholdets. Fuldstændig erstatning med dobbeltlave rapskager, 
hvilket svarede til et samlet rapskageindhold i foderet på 33 pet. 
gav en signifikant ringere tilvækst og foderudnyttelse. Skummet-
mælkspulver, ærter og rapskager gav samme kødindhold som sojaskrå. 

4.2.2 Råvarekvalitet 
Rygspækkets fedtsyresammensætning, som er vist i tabel 4.2) blev 
påvirket af de enkelte fodermidler, selvom de fundne forskelle er 
beskedne. Sammenlignes fodermidlernes fedtsyresammensætning med 
rygspækkets fedtsyresammensætning ses, at der ikke altid er over-
ensstemmelse mellem tallene. 

Dette skyldes blandt andet fodermidlernes forskellige fedtindhold, 
men kan også skyldes andre fedtsyrers påvirkning. Dette er lige-
ledes fundet af Homb og Matre (1989). Jodtallet var højest i 
rygspækket hos de grise, der fik rapskager, hvilket ligeledes er 
fundet af Hansen et al. (1979). 
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Skatolindholdet var størst for grisene, der fik ærter. Lundstrom et 
al. (1988) har også fundet, at ærter kan give anledning til højere 
skatolindhold end andre fodermidler. 

Kødkvaliteten var påvirket af de enkelte fodermidler. Påvirkningen 
var imidlertid ikke entydig, således var der færre tilfælde med PSE 
ved anvendelse af ærter og rapskager end ved anvendelse af sojaskrå 
og skummetmælkspulver. Derimod var pigment indholdet højst ved 
anvendelse af sojaskrå. Den lave PSE forekomst skyldes tildels en 
lidt højere gennemsnitlig pH2 værdi for holdene på ærter og raps-
kager . Det generelt lavere pigment indhold på forsøgsholdene kan 
ikke umiddelbart forklares. 

Smagsbedømmelsen af bacon viste lidt overraskende, at skummetmælks-
pulver ikke gav bedre smagskarakterer end sojaskrå. Det er ofte 
hævdet, at grise opfodret med skummetmælk skulle smage bedre end 
andre grise. Dette kan skyldes flere ting, men blandt andet var 
grisene federe og indeholdt mere intramuskulært fedt dengang 
skummetmælk blev anvendt. Bejerholm og Barton-Gade (1986) fandt 
således, at stigende intramuskulært fedt gav bedre smagskarakterer. 
Ærter gav de laveste lugt og smagskarakterer, og især lugten var 
negativt påvirket, hvilket kan hænge sammen med det højere 
skatolindhold i disse grise. Rapskager påvirkede ikke smagen, 
hvilket er i overenstemmeIse med resultater af Andersen og Hansen 
(1978) , samt Mikkelsen (1981), men i modstrid med Rundgren (1983). 
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5. RAPSFRØ (Sv. 701) 

Grisene i forsøg Sv. 701 fortærede de tildelte fodermidler uden 
problemer og sundhedstilstanden var generelt god. 3 grise døde af 
årsager, der ikke skyldes forsøget. 

5.1 Resultater 

5.1.1 Tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet 
Grisene blev holdfodrede (2 sogrise + 2 galte pr. sti). Resulta-
terne for tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet fremgår af tabel 
5.1. 

I perioden 20-50 kg havde hold 4 en signifikant lavere tilvækst end 
kontrolholdet og hold 3 (P<0.05). I perioden 50-100 kg havde både 
hold 3 og 4 en signifikant lavere tilvækst end kontrolholdet, 

I hele perioden 20-100 kg var der for alle forsøgshold en tendens 
til faldende tilvækst og stigende foderforbrug pr. kg tilvækst med 
stigende mængde rapsfrø i foderet, men kun hold 4 havde signifikant 
dårligere produktionsresultater. Indholdet af fordøjeligt protein 
og lysin pr. FEs faldt fra hold 1 fil hold 4 med henholdsvis 134 g 
til 127 g og 6,8 g til 6,5 g. 

Slagtesvind og kødprocent (KSA) var ikke forskellig for nogen af 
holdene. Gennemsnitsværdierne var i 26,4 pet. slagtesvind og 55,3 
pet. kød. 

5.1.2 Råvarekvalitet 
I tabel 5.2 ses, at fodring med stigende mængder rapsfrø gav sti-
gende indhold i rygspækket af især olie-, linol- og linolensyre, 
hvorimod indholdet af de mættede fedtsyrer var faldende. Indholdet 
af flerumættede fedtsyrer var næsten dobbelt så stort for hold 4 
som for hold 1. Jodtallet var således også stærkt påvirket af 
fodring med rapsfrø, idet der var en stigning fra 61.0 i hold 1, 
som ikke fik rapsfrø til 75,9 i hold 4, der fik 12 pet. rapsfrø. 
Der var ingen grise i hold 1, der havde et jodtal over 70, mens der 
var 95% af grisene i hold 4, der havde et jodtal på over 70. 
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Tabel 5.1 Rapsfrø : Tilvæk st, foderforbrug og slagtekvalitet 
Table 5.1 Rapeseed: Pig performance 

Hold 1 2 3 _ 4 
Sojaskrå + Byg + + + + 

Rapsfrø, pet. 0 4 8 12 
Antal grise 40 40 40 40 
Antal udsatte 0 1 2 0 
Vægt v. forsøgets beg., kg 20, 5 20, 3 20,8 20, 3 
Vægt v. forsøgets slutn .,kg 96,8 96, 7 96,0 95, 9 
20 - 50 kg: 
FEs pr. gris daglig 1, 70t» 1, 72a 1,71ab 1, 70b 

Daglig tilvækst, g 709a 6 9 0 a b 71 l a 681b 

FEs pr. kg tilvækst 2,40b 2, 52a 2,41b 2, 51a 

50 - 100 kg: 
FEs pr. gris daglig 2, 77 2, 76 2, 75 2, 76 
Daglig tilvækst, g 863a 836 a b 805bc 791c 

FEs pr. kg tilvækst 3, 21a 3,32 a b 3,43bc 3, 50c 

FEs pr. gris daglig 2, 31 2, 31 2, 31 2, 30 
Daglig tilvækst, g 790a 7 7 4 a 766ab 742b 

FEs pr. kg tilvækst 2, 92a 3,00 a b 3,03ab 3, llb 

g ford. protein pr. FEs 134 132 129 127 
g ford. lysin pr. FEs 6, 8 6, 7 6,6 6,5 
kg sojaskrå 42, 6 40, 1 36, 9 34,4 
kg byg 165, 6 160, 1 152,8 147, 9 
kg rapsfrø - 8,6 17,0 25, 6 
FEs ialt 222a 22 7 a b 230ab 236b 

Foderdage ialt 96a 98a 9 9 ab 102b 

Afregningsvægt, kg 70, 8 71,5 70, 9 70, 7 
Pet. slagtesvind 26, 9 26, 1 26, 2 26, 3 
Pet. kød ( KSA ) ** 55, 2 55,4 55,4 _ 55,1 
*.**. a.b.c = se tabel 3,1 
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Tabel 5.2 Rapsfrø: Fedtsyresammensætning , jodtal og skatolindhold 
i rygspæk 

Table 5.2 Rapeseed . : Fatty acid compos ition, iodine value and 
skatole content of backfat 

Hold 1 2 3 4 
Sojaskrå + byg + + + + 
Rapsfrø, pet. 0 4 8 12 
JTP 37,4 54, 4 71, 7 88, 3 
Antal grise 20 18 17 19 
i pet. af fedtsyrer 
Myristinsyre (C14: 0) 1, 5a 1, 5a I, 3 b 1, 3 b 

Palmitinsyre (C16 : 0) 26, 5d 25, Ie 23, 7 b 22, 5a 

Palmitolsyre (C16: 1) 2, 5 b 2, 2b 1, 9 a l,9a 

Stearinsyre (C18: 0) 15, 0 a 14, 2b 13, 5 C 12, 5d 

Oliesyre (C18: 1) 42, 4 a 42, 3a 42,6 a b 43, 2 b 

Linolsyre (C18: 2) 8, la 9, 9 b 11,6e 12, 9 d 

Linolensyre (C18: 3) 0, 9 a 1, 5b 2, 2 e 2,8d 

Arachinsyre (C20: 0) 0, 2 0,2 0, 2 0 , 1 
( C20 : 1) 1, 1 1,1 1, 2 1,2 
( C20 : 2) 0, 4 a 0, 5 b 0, 5 b 0, 6 C 

(C20: 4) 0, 3 a 0, 4 b 0, 5 e 0, 5 C 

( C20 : 5) 0, la 0, 2C 0, l a b 0, 2bc 

Umættede/mættede fedtsyrer 1, 29 1,41 1, 56 1, 73 
Polyumættede/mættede " 0, 23 0, 30 0, 38 0, 46 
Jodtal i rygspæk 61, 0 a 66, 2b 71, 3 e 75, 9 d 

Skatol, ppm 0, 13 0, 12 0,11 0,12 
a,b,c,d = se tabel 3. 1 

Som ventet havde sogrisene i gennemsni t et højere jodtal end gal-
tene, idet de gennemsnitlige værdier var henholdsvis 70,2 og 66, 9 
(P < 0.01) . 

Indholdet af skatol varierede fra 0,11 til 0,13 ppm. Der fandtes 
ingen signifikante forskelle. 
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I tabel 5.3 ses, at den gennemsnitlige kødkvalitet ikke blev påvir-
ket af fodring med stigende mængder rapsfrø. En vurdering af de 
enkelte grise viste, at en enkelt gris. i henholdvis bold 2 og 3 
samt to grise i hold 4 var PSE i kammusklen (saftbindeevne <0.150 ). 
Der fandtes i alle fire hold en del grise med forhøjede pH2~værdier 
i mindst én muskel. På de fire hold var der henholdsvis 25, 17, 18 
og 26 pet. af grisene, som havde forhøjede pH2-værdier. Galtene 
havde højere pH2-værdier end sogrisene, men forskellene var kun 
signifikante i kam og inderlår. 

Med hensyn til pi gmentindhold var der he mholdsv is 5, 6, 6 og 11 
pet. af grisene på hold 1 til 4, som ha\ rde unde r 15 ppm pi gment i 
kammen, men der v ar ingen forskel på de nitlige res ultater . 

Tabel 5.3 Rapsfrø: Kødkvaj Litet 
Table 5.3 Rapesee id: Meat c juali ty 

Hold 1 2 3 4 
Sojaskrå + byg + + + + 

Rapsfrø, pet. 0 4 8 12 
Antal grise 20 18 17 19 
Kødkvalitetstal, yderlår 73,4 73,1 74, 4 76, 8 

" inderlår 65, 1 61, 9 60, 3 61,9 
¡1 kam 47, 7 50, 0 49, 3 54, 1 

P H 2 , yderlår 5, 54 5, 58 5, 56 5, 58 
" , inderlår 5, 57 5, 57 5, 57 5, 58 
" , kam 5, 69 5, 68 5, 70 5, 69 
" , nakke 5, 94 6, 02 6, 04 6, 12 

Saftbindeevne, yd ler lår 0, 183 0,186 0, 184 0, 188 
M kam 0, 190 0, 185 0, 189 0, 183 

Pigment, yderlår 37, 8 38, 5 38, 8 38, 8 
» kam 20, 5 20, 2 19,6 20,6 

Pet. protein, ind lerlår 22, 36 22, 52 22,42 22, 50 
Pet. vand, 74, 8 74, 8 74, 9 74, 6 
Pet. fedt, ti 2, 22 2, 21 2, 04 2, 18 
Pet. fedt, kam 1, 37 1, 36 1, 35 1,43 
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Smagsbedøminelse af bacon og koteletter er vist i tabel 5.4. Bedøm-
melsen af bacon viste en signifikant ringere egensmag i hold 4 fod-
ret med 12 pet. rapsfrø, dog svarede bedømmelsesniveauet til "meget 
god" mod "fint". Der fandtes ingen bemærkninger om afvigende smag. 
Forskellen i koteletter var knap så udpræget, idet der kun var 
forskel i egensmag mellem kontrolholdet og hold 4, tildelt den 
største mængde rapsfrø. Bedømmelsesniveauet svarede til "fint". 

Tabel 5.4 Rapsfrø: Smagsbedømmelse af bacon og koteletter 
Table 5.4 Rapeseed: Taste characteristics of bacon and chops 

Hold 1 2 3 4 
Sojaskrå + byg + + + + 

Rapsfrø, pet. 0 4 8 12 

Antal grise 20 18 17 19 

Bacon: 
Farve, stegt 2 , 8 2 ,8 2 , 8 2,8 

Lugt 1 , 9 2 , 1 2 ,0 1,7 

Egensmag 2 ,9a 2 ,8a 2 , 8a 2, 4 b 

Konsistens 2 , 8 2 , 8 2 , 9 2,6 

Helhedsindtryk 2 ,3a 2 , 6
a 

2 , 7 a 
2, 3 b 

Koteletter 
Farve, stegt 3 ,4 3 » 4 3 , 3 3,4 

Egensmag i kød 3 , l a 3 , 0 a b 2 gab 2, 8
b 

Egensmag i spæk 3 , 2 3 , 1 2 ,9 2,8 

Mørhed 2 , 3 2 , 3 1 ,8 1,9 
Saftighed 2 , 3 2 , 9 2 , 5 2,6 

Helhedsindtryk 2 , 7 2 , 7 2 , 3 2,4 

a,b = se tabel 3. 1 
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5.2.1 Til 

er imidlertid ikke pro-
af indholdet af erucasyre, 

i 

af bl.a. Rundgren (1983) og Sørensen (1986). 

og Matre (1989) samt Thomke et al. (1989). 
i Sv. 701 indeholdt mindre end 0,5 pet. erucasyre i 

men og 10 (imol glucosinolater pr. g prøve. De intakte 
frø er opvarmet til ca. 100 °C i nogle få minutter. Varmebehandl inc 

har vist sig, at kunne reducere forskellen i daglig tilvækst ved 

af høj- og lav-glucosinolatholdige rapsfrø til grise i 

len 25-75 kg (Maskeli et al.» 1988). Dette skyldes for-

omdanner glucosinolater til langt mere skadelige stoffer (Bille et 

al.» 1983). 

t 4,2.1 res for at 

Ved stic 

len 20-50 kg har 
faktorer i 
i indhold af 

negativ effekt af evt. antinutritionelle faktorer i rapsfrø. Det 
ses imidlertid ikke, idet grisene på hold 3 havde højere tilvækst 
og signifikant mindre foderforbrug pr. kg tilvækst end på hold 2 og 

kg gav en signifikant kubisk effekt (P<0,01), mens der i peric 
50-100 kg var en lineær negativ effekt (P<0,01) af stigend« 

i foderet. Ungsvinenes delvis positive respons på stic 
¡frø (8%) lader sig vanskeligt forklare af forsøgsre 
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taterne i Sv. 701, men lignende er fundet i udenlandske forsøg 
(Castell & Maliard, 1974? Castell & Falk, 1980). Som det fremgår af 
tabel 5.1, falder tilvæksten ved stigende indhold af rapsfrø i 
foderet i forsøgsperioden 20-100 kg. En lineær regressionsanalyse 
viser, at for hver procent stigning af rapsfrøindholdet falder den 
daglige tilvækst med næsten 4 g, og foderforbruget pr. kg tilvækst 
stiger med 0,015 FEs. Som tidligere nævnt var der 2 sogrise + 2 
galte pr. sti. Det er derfor ikke muligt at opgøre foderforbruget 
for hvert køn for sig. 

1 to canadiske forsøg (Castell & Mailard, 1974; Castell & Falk, 
1980) fandt man tilsvarende stigninger i foderforbrug pr. kg til-
vækst ved stigende indhold af rapsfrø i foderet. Forsøg med op til 
30 pet. frostskadede rapsfrø i foderet til slagtesvin i perioden 
23-100 kg viste derimod ingen signifikante forskelle i foder/til-
vækst forholdet (Bell & Keith, 1986). Årsagen til, at det var mu-
ligt at inkludere så store mængder frostskadede rapsfrø i foderet 
uden signifikant negativ effekt, var dels et lavt fedtindhold 
(22-35 pet.) og et angiveligt lavt glucosinolatindhold (15,7-33,2 
^mol/g). Sammenlignet med hvad der tidligere er fundet i danske 
rapsfrø (Just et al., 1982) og i rapsfrøene i nærværende forsøg, 
var glucosinolatindholdet imidlertid ikke specielt lavt i de 
canadiske rapsfrø. Det maksimale glucosinolatindhold pr. kg foder i 
Sv. 701 er beregnet til ca. 1,2 |imol/g, hvilket er under den 
maksimale grænse til slagtesvin, der er ca 2 nmol/g foder. Denne 
grænse vil først overskrides, når der iblandes 20 pet. rapsfrø 
indeholdende 10 (imol glucos inolat er/g rapsfrø. Dette vil dog give 
problemer med råvarekvaliteten på grund af et for højt indhold af 
umættede fedtsyrer. 

Foderblandingernes indhold af fordøjeligt protein og lysin var fal-
dende med stigende indhold af rapsfrø, men de fortærede mængder af 
fordøjeligt protein og lysin pr. kg tilvækst var ikke signifikant 
forskellige for de fire hold. Indholdet af fordøjeligt treonin, me-
thionin og cystin var tilstrækkeligt og konstant fra hold til hold. 
Det kan derfor ikke udelukkes, at lysin har været svagt begrænsen-
de, men det har i så fald kun givet udslag i lavere tilvækst og 
ikke i lavere kødprocent. 
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Det kan konkluderes, at et stigende rapsfrøindhold i foderet gav 
faldende daglig tilvækst og stigende foderforbrug pr. kg tilvækst. 
Det kan endvidere konkluderes, at de givne forsøgsbetingelser ikke 
medførte signifikante forskelle i slagtesvind og kødprocent. 

5.2.2 Råvarekvalitet 
Som forventet var rygspækkets fedtsyresammensætning tydelig påvir-
ket af stigende mængder rapsfrø. Disse resultater er i overensstem-
melse med resultater fundet af Castell & Maliard (1974) , Bowland & 

(1974). 

Jodtal i 'ar stigende ved stigende mængder rapsfrø. Dette 
foderets stigende jodtalsprodukt, som angivet af 

et al . (1983 ) og også fundet af Just et al. (1982). Be-
efter rygspækkets jodtal, som ikke må overstige 70, må der 

højst indgå 4 pet. rapsfrø i foderet. Kødkvaliteten var som tidli-
gere nævnt ikke påvirket af mængden af rapsfrø, mei 
i relation til de generelt forhøjede pH2-værdier i alle 
hvilket formentlig skyldes andre faktorer end selve fodringen. 

til mindre indhold af fedt i 
fedt er ikke set i dette forsøg, selv om der i de 
var ca. 40 pet. fedt. Dette kan måske skyldes, at 
indeholdt nok fedt eller, at fedtsyr 

af fedt i kam. 

Spisekvaliteten, specielt smagen i bacon og koteletter, blev påvir-
ket i nedadgående retning ved fodring med 12% rapsfrø, 
niveauet var dog så højt, at de fundne forskelle var i 
betydning. Dette er ligeledes fundet af Hansen et al . (1979), Just 
et al. (1982) og Thomke et al (1983 ) . 
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6. HAVRE (Sv. ?03) 

Grisene fortærede de tildelte fodermidler uden problemer. Sundheds-
tilstanden var god, og ingen grise blev udsatte. Ved slagtning fik 
en gris anmærkninger for lungebetændelse og brysthindear, og en 
gris blev kasseret på grund af bughindebetændelse. 

6.1 Resultater 

6.1.1 Tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet 
Grisene blev indsat med en gennemsnitsvægt på 20,1 kg og leveret 
ved en vægt på 98,0 kg. Produktionsresultaterne er vist i tabel 
6.1. 

I perioden 20-50 kg faldt foderstyrken for hold 1 til hold 4, fra 
1,55 til 1,47 FEs pr. gris daglig. Den daglige tilvækst faldt fra 
649 g til 608 g, men FEs pr. kg tilvækst var ikke signifikant 
forskellig for nogen af holdene. 

I perioden 50-100 kg faldt foderstyrken for hold 1 til hold 4, fra 
2,75 til 2,62 FEs pr. gris daglig. Hold 4 havde signifikant lavere 
tilvækst end kontrolholdet, men foderforbruget pr. kg tilvækst var 
ikke forskelligt. Tilvæksten på hold 2 og 3 var ikke signifikant 
forskellig fra kontrolholdet, men hold 3 havde den største tilvækst 
og det laveste foderforbrug pr. kg tilvækst af alle holdene. 1 den 
samlede periode var foderstyrken ikke forskellig for hold 1 og 2, 
og for hold 3 og 4 indbyrdes, men niveauet var signifikant lavere 
på de to sidste hold. En daglig tilvækst på 736 g for hold 4 var 
signifikant lavere end de tre andre hold, men ingen af holdene hav-
de et foderforbrug pr. kg tilvækst, der var signifikant forskellig 
fra kontrolholdets. Hold 3 havde det mindste foderforbrug pr. kg 
tilvækst. 

Mængden af fordøjeligt protein pr. FEs var svagt faldende fra hold 
1 til 4. 

Slagtesvindet steg fra 26,1 pet. for hold 1 til 26,9 pet. for hold 
4. Kødprocenten var ikke forskellig for nogen af holdene. 
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Tabel 6.1 Havre: Tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet 
Table 6.1 Oats: Pig perf :orman ice 

Hold 1 2 3 4 
Sojaskrå + + + + 

Byg, pet. 100 67 33 0 
Havre, pet 0 33 67 100 
Antal grise 20 20 20 20 
Antal udsatte 0 0 0 0 
Vægt v. forsøgets beg., kg 20, 1 20, 0 20,1 20, 0 
Vægt v. forsøgets slutn. .»kg 98, 3 98,0 97, 7 97,9 
20 - 50 kg: 
FEs pr. gris daglig 1, 55a 1,53 a b 1,50 b c l,47c 
Daglig tilvækst, g 649a 644 a 6 1yab 608 b 

FEs pr. kg tilvækst 2,41 2, 38 2,45 2,44 
50 - 100 kg: 
FEs pr. gris daglig 2, 75a 2, 71 b 2, 65 c 2, 62 c 

Daglig tilvækst, g 918a 911 a b 941a 874 b 

FEs pr. kg tilvækst 3, 01 a 2,99 a b 2, 84 b 3, 02a 

20 - 100 kg:* 
FEs pr. gris daglig 2, 19a 2, 16a 2, 09 b 2, 07 b 

Daglig tilvækst, g 799a 786 a 780a 736 b 

FEs pr. kg tilvækst 2,76ab 2,75 a b 2, 69 b 2, 82 a 

g ford. protein pr. FEs 137 135 132 129 
g ford. lysin pr. FEs 6,3 6, 7 6,7 6,6 
kg sojaskrå 42, 1 40, 1 37, 3 36, 7 

kg byg 161,8 115,0 58,9 -

kg havre - 56, 7 119, 7 200, 8 
FEs ialt 215ab 215 a b 210b 220a 

Foderdage ialt 98 a 100 a 100a 106 b 

Afregningsvægt, kg 73,0a 72,5ab 71,8 a b 71,2b 

Pet. slagtesvind 26, l a 26,3 a b 26,4 a b 26, 9 b 

Pet. kød ( KSA ) ** 55,9 55,8 56,0 55,4 
*,**,a,b,c,d = se tabel 3.1 
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6.1.2 Råvarekvalitet 
Som vist i tabel 6.2 blev rygspækkets fedtsyresammensætning påvir-
ket ved anvendelse af stigende mængder "havre. Indholdet af palmi-
tin- og stearinsyre blev reduceret, mens indholdet af flere af de 
umættede fedtsyrer, især linolsyre, blev forøget. Det ses således 
også, at jodtallet blev påvirket i opadgående retning af havre, 
idet gennemsnittet steg fra 58,4 i hold 1 til 67,4 i hold 4, I hold 
4, som fik al byggen ombyttet med havre, var der 26 pet. af grisene 
med et højere jodtal end 70. Sogrisene havde som ventet højere jod-
tal end galtene (P<0,05), idet der var en forskel på 2,4 enheder. 

Skatolindholdet var på et normalt niveau på ca. 0,11 ppm. Der var 
ingen forskel mellem sogrise og galte. 

Det fremgår af tabel 6.3, at kødkvaliteten ikke blev påvirket af 
fodringen. 

For pigmentindholdet var der en tydelig tendens til for lave vær-
dier ved anvendelse af stigende mængder havre. I kammen var der 
således 0, 5, 10 og 26 pet. af grisene i hold 1 til 4, som havde 
under 15 ppm pigment. 

Indholdet af fedt i kam var ligeledes påvirket i nedadgående ret-
ning ved anvendelse af stigende mængder havre. I hold 1 til 4 var 
der henholdsvis 30, 20, 0 og 10 pet. af grisene, som havde et til-
fredsstillende fedtindhold i kammen på mindst 2 pet. For egenska-
berne i tabel 6.3 blev der kun fundet forskelle mellem køn for pH2 
i kam og yderlår, hvor galtene havde de største værdier (P<0,05). 
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Tabel 6.2 Havre: Fedtsyresammensætning, jodtal og skatolindhold i 
rygspæk 

Table 6.2 Oats: Fatty acid composition, iodine value and skatole 
content of backfat 

Hold 1 2 3 4 
Sojaskrå + + + + 

Byg, pet. 100 67 33 0 
Havre, pet. 0 33 67 100 
JTP 37,4 52,8 68,5 . 83,7 
Antal grise 20 20 20 19 
I pet. af fedtsyrer 
Myristinsyre (C14: 0) 1,4 1,4 1,4 1,3 
Palmitinsyre ( C16 : 0 ) 26, 7 a 26, 0 a 25, 3 b 24, 2 C 

Palmitolsyre ( C16: 1) 2, 4 d 2, I e l,8 b 1, 7 a 

Stearinsyre ( C18 : 0 ) 16, 4 a 16, 3 a 16, 7 a 15, 5 b 

Oliesyre ( C18 : 1 ) 41, 8 b 41, 2 b 40, 2 a 40, 2 a 

Linolsyre ( C18 : 2 ) 7, 7 a 9,2 b 11 , I e 13, 3 d 

Linolensyre ( C18 : 3 ) 0, 7 0, 7 0,7 0, 7 
Arachinsyre ( C20 : 0 ) 0,2 0, 2 0,2 0,2 

(C20:1) 0, 9 a l,0a l,0 a 1,1b 
(C20: 2) 0, 4 a 0, 5 b 0, 6 C 0, 7 d 

(C20: 4) 0, 3 0,3 0, 3 0,4 
Umættede/mæt tede fedtsyrer 1, 20 1, 25 1, 28 1,41 
Polyumættede/mættede " 0, 20 0, 24 0, 29 0, 36 
Jodtal i rygspæk 58, 4 a 60, 9 b 63, 2 C 67, 4 d 

Skatol, ppm 0,11 0,11 0,12 0,11 
a.b.c.d = se tabel 3.1 
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Tabel 6.3 Havre: Kødkvalitet 
Table 6.3 Oats: Meat quality 

Hold 1 2 3 4 
Sojaskrå + + + + 

Byg, pet. 100 67 33 0 
Havre, pet. 0 33 67 100 
Antal grise 20 20 20 19 
Kødkvalitetstal, yderlår 64, 0 61, 7 65, 6 66, 1 

" , inderlår 60, 2 60, 3 62, 2 64,4 
" , kam 70, 3 62, 8 66,9 68, 5 

pH2, yderlår 5, 63 5, 65 5, 62 5, 64 
" inderlår 5, 66 5, 64 5, 64 5, 66 
" kam 5, 61 5, 55 5, 58 5, 58 
" nakke 5,86 5, 84 5, 83 5,81 

Saftbindeevne, yderlår 0,178 0, 179 0, 173 0, 175 
" , kam 0, 179 0, 136 0, 180 0, 185 

Pigment, yderlår 39, 4 38, 0 37,4 36, 3 
" , kam 20, 2a 19, l a 19, 3a 16, 8 b 

Pet. protein, inderlår 22, 18 22, 19 21,98 21, 77 
Pet. vand, " 75, 2 75,3 75,4 75, 7 
Pet. fedt. 2, 04 1, 94 1,85 1,87 
Pet. fedt, kam 1, 76a 1, 50b 1, 37b 1,44b 

a,b = se tabel 3.1 

Som vist i tabel 6.4 blev der ikke fundet signifikante forskelle 
mellem hold for spisekvalitetsegenskaberne. Dette gjaldt også for 
sogrise og galte. Niveauet for egensmag i såvel bacon som kotelet-
ter svarede til "fint". 
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1 Sv. 703 faldt grisenes tilvækst tilsyneladende med stigende mæng-
der havre i foderet, men da foderstyrken samtidigt faldt, blev re-
sultatet, at foderudnyttelsen i FEs pr. kg tilvækst stort set var 
den samme for alle holdene. Dette fremgår tydeligst i perioden 
20-50 kg, hvor der ikke fandtes nogen statistisk sikre forskelle i 
foderforbrug pr. kg tilvækst for nogen af holdene. I perioden 
50-100 kg havde hold 3 en daglig tilvækst på 941 g, der var signi-
fikant større end den daglige tilvækst på hold 4, mens foderfor-
bruget pr. kg tilvækst på 2,84 FEs var signifikant lavere end på 
både hold 4 og kontrolholdet. Det kan skyldes de større grises 
øgede kapacitet til træstoffordøjelse og et udnyttelsesoptimum ved 
et træstofindhold omkring 7-8 pet. (Homb & Matre 1987). Da alminde-
lig havre normalt indeholder 10-12 pet træstof, kunne man forvente 
at den udnyttes bedst i kombination med en kornart med lavere træ-
stof indhold, f.eks byg. En række forsøg med havre-substitution af 
byg i foderblandinger til slagtesvin bekræfter dette. Optimale pro-
dukt ionsresul tater opnås som regel ved et byg/havre forhold på ca 
30/70 pet.(Homb & Matre 1987). I Sv. 703 er dette ikke så iøjnefal-
dende, når man ser på tilvæksten i hele perioden 20-100 kg, men det 
laveste foderforbrug pr. kg tilvækst ses dog på hold 3. I andre 
sammenlignelige norske forsøg findes også en øget tilvækst og et 
mindre foderforbrug pr. kg tilvækst ved anvendelse af 100 pet. hav-
re i forhold til et kontrolhold på 100 pet. byg (Homb et al., 
1988). Dette ses ikke i Sv. 703, hvor hold 4 under hele forsøget 
har signifikant lavere tilvækst og nonsignifikant, men gennemsnit-
ligt højere, foderforbrug pr. kg tilvækst. 

Ved højt træstofindhold i foderet er der en tendens til, at grise-
nes blind- og tyktarm er forstørret, og fyldningsgraden vil ofte 
være større (Low, 1985). Det kan forklare, at slagtesvindet stiger 
ved ombytning af byg med havre i Sv. 703. Kødprocenten var ikke 
forskellig for holdene, hvilket harmonerer med resultaterne fra 
andre forsøg med normfodrede grise (Homb & Matre, 1987). 

Resultaterne af nærværende forsøg viser, at man kan ombytte op til 
2/3 af byggen med havre uden at påvirke produktionsresultaterne. 
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6.2.2 Råvarekvalitet 
Stigende mængder havre i foderet bevirkede en stigende koncentra-
tion af umættede fedtsyrer i rygspækket (tabel 6.2). Dette er også 
fundet af Homb og Matre (1987). Jodtallet blev ligeledes større ved 
anvendelse af stigende mængder havre, og det er derfor ikke tilrå-
deligt at erstatte mere end 2/3 af byggen med havre, hvis spækkva-
liteten skal være i orden. I tabel 6.3. ses, at pigmentindholdet i 
kammen er påvirket i nedadgående retning af stigende mængder havre. 
Dette kan ikke umiddelbart forklares. 

Fedtindholdet i inderlår og kam falder ligeledes, når der anvendes 
havre, hvilket blandt andet kan skyldes havrens højere fedtindhold 
sammenlignet med byggens. Dette er i overensstemmelse med tidligere 
fundne resultater, Mortensen et al. (1983 ) . 

Der fandtes ingen effekt af fodringen på resultaterne fra smagsbe-
dømmelsen, hvilket heller ikke blev fundet i den norske undersøgel-
se (Homb og Matre, 1987) . Den norske undersøgelse viste endvidere, 
at lagringstiden havde en negativ effekt, specielt når der var an-
vendt store mængder havre. Det er også normalt at finde en forrin-
get holdbarhed, når rygspækkets indhold af umættede fedtsyrer for-
Øges. 
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?. NØGEN HA¥RE (Sv. 704} 

Grisene fortærede de tildelte fodermidler uden problemer. Sundheds-
tilstanden var generelt god og ingen grise blev udsatte. En gris 
blev kasseret ved slagtning på grund af lungebetændelse og en anden 
fik anmærkninger for brysthindear. 

7.1 Resultater 

7.1.1 Tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet 
Resultaterne for Sv. 704 er vist i tabel 7.1. Grisene er indsat ved 
en gennemsnitsvægt på 20,3 kg og slagtet ved 98,1 kg. 

Perioden 20-50 kg: Foderstyrken steg svagt for hold 1 til hold 4, 
fra 1,58 til 1,64 FEs pr. gris dagligt. Den daglige tilvækst var 
ikke signifikant forskellig for nogen af holdene. Kontrolholdet 
havde den højeste gennemsnitlige daglige tilvækst på 659 g pr. dag. 
Foderforbruget pr. kg tilvækst steg fra 2,41 FEs på hold 1 til 2,61 
FEs på hold 4. Denne forskel var signifikant. 

Perioden 50-100 kg: Tilvæksten på hold 4 var signifikant lavere end 
tilvæksten på hold 1 og 2. Hold 2 havde den højeste daglige til-
vækst på 890 g. Tilsvarende var foderforbruget pr. kg tilvækst sig-
nifikant højere på hold 4 end på hold 1 og 2. 

Perioden 20-100 kg: Grisenes daglige tilvækst var ligeledes ikke 
signifikant forskellig, men gennemsnitsværdierne faldt fra 775 g 
for hold 1 til 745 g for hold 4. Foderforbruget steg fra 2,87 FEs 
til 3,13 FEs pr. kg tilvækst. Foderforbrug ialt var signifikant 
større på hold 4 end hold 1 og 2. 

Der var ingen signifikante forskelle i galtenes tilvækst, og den 
gennemsnitlige daglige tilvækst var 803 g. Sogrisenes daglige til-
vækst faldt signifikant fra 752 g for hold 1 til 699 g. for hold 4. 

Mængden af fordøjeligt protein pr. FEs faldt svagt fra hold 1 til 
hold 4, men•mængde n af fordøjeligt lysin steg samtidigt fra 6,8 g 
til 7,0 g pr. FEs. 
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Tabel 7.1 Nøgen havre: : Tilv ækst, fode ;r forbrug og slagtekvalitet 
Table 7.1 Naked oatsi Pig p 

Hold 1 2 3 4 
Sojaskrå + + + + 

Byg, pet. 100 67 33 0 
Nøgen havre, pet. 0 33 67 100 
Antal grise 20 20 20 20 
Antal udsatte 0 0 0 0 
Vægt v. forsøgets beg., kg 20,3 20, 1 20, 3 20, 4 
Vægt v. forsøgets slutn, ,,kg 98, 7 98, 0 98,7 97, 2 

20 - sojcai 
FEs pr. gris daglig 1, 58 1, 58 1,61 1, 64 
Daglig tilvækst, g 659 635 654 642 
FEs pr . kg tilvækst 2, 41 a 2,53 a b 2,50 a b 2, 61 b 

50 - 100 kg: 
FEs pr . gris daglig 2, 73 2, 77 2, 78 2, 82 
Daglig tilvækst, g 886 a 890 a 85 3 a b 838 b 

FEs pr. kg tilvækst 3, 12a 3, 15a 3,34 a b 3, 46 b 

2 0 _ ^ i o o _ k a i * 
FEs pr. gris daglig 2, 21 2, 22 2, 26 2, 29 
Daglig tilvækst, g 775 771 765 745 
FEs pr. kg tilvækst 2, 87 a 2, 90 a 3, 00 a b 3, 13b 

g ford. protein pr. FEs 137 135 135 132 
g ford. lysin pr. FEs 6,8 6,8 6,9 7,0 
kg sojaskrå 43, 5 43,4 44, 3 45, 9 
kg byg 168, 4 109, 2 53,3 -

kg nøgen havre - 53,8 108, 1 160, 8 
FEs ialt 22 3 a 226 a 234 a b 243 b 

Foderdage ialt 101 102 103 107 
Afregningsvægt, kg 72,8 a b 73,l a b 73,8a 72, 0 b 

Pet. slagtesvind 26, 2 25,5 25, 5 25, 6 
Pet. kød ( KSA ) ** 55,9 a 5 5,6 a b 56, 3 a 54, 3 b 

*.**.a.b = se tabel 3. 1 
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Der var ingen signifikante forskelle i slagtesvind og gennemsnits-
værdien var 25,7 pet. Hold 4 havde den laveste kødprocent på 54,3, 
mens hold 3 havde den højeste på 56,3 (KSA). 

Slagtesvindet for galtene var 0,9 procent højere end for sogrisene 
Den gennemsnitlige kødprocent for sogrisene var 56,9, Galtene på 
hold 4 havde en kødprocent på 52,3, hvilket var signifikant lavere 
end for nogle af de andre hold, hvor gennemsnittet var 54,8 pro-
cent . 

7.1.2 Råvarekvalitet 
I tabel 7.2 ses, at ved anvendelse af stigende mængder nøgen havre 
falder rygspækkets indhold af mættede fedtsyrer og indholdet af 
umættede fedtsyrer stiger. Dette billede ses for hovedparten af 
fedtsyrerne. Jodtallet i rygspækket stiger derfor også stærkt, når 
der anvendes nøgen havre. Således var jodtallet for de fire hold 
henholdsvis 58,8, 63,3, 68,5 og 71,6. Ved anvendelse af 67 og 100 
pet. nøgen havre havde henholdsvis 16 og 65 pet. af grisene et 
jodtal på over 70. Sogrisene havde i gennemsnit et jodtal på 66,8, 
mens galtenes gennemsnit var 64,3. 

Skato1 indholdet var i gennemsnit fra 0,13 til 0,15 ppm. Der var in 
gen forskel mellem hold eller køn. 
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Tabel 7.2 Nøgen havre: Fedtsyresammensætni ng, jodtal og 
skatolindhold i rygspæk 

Tabel 7.2 Naked oats: Fatty acid composition, iodine value and 
skatole content of backfat 

Hold 1 2 3 4 
Sojaskrå + + + + 

Byg, pet 100 67 33 0 
Nøgen havre, pet 0 33 67 100 
JTP 37 ,4 54, 4 71, 7 88, 3 
Antal grise 20 20 19 20 
I pet. af fedtsyrer 
Myristinsyre ( C14 :0) 1 , 5& 1, 4 b 1, 2 C 1, 2 C 

Palmi tinsyre ( C16 :0) 26 , 5a 25, 2 b 23, 3 C 22, 7 d 

Palmitolsyre ( C16 :1) 2 1, 9 b 1 , 5a 1, 4 a 

Stear insyre (CIS :0) 15 ,8a 15, 6a 14, 9 b 14, 0C 
Oliesyre ( C18 :1) 42 ,8b 41, 8 a 41, 7a 41, 6 a 

Linolsyre ( C18 :2) 7 ,4a 10, 5 b 13, 5 C 15, 4 d 

Linolensyre (C 18 :3) 0 , 7C 0, 7 b c 0, 6 b 0, 5 a 

Arachinsyre (C20 :0) 0 , 2 0,2 0, 2 0, 2 
(C20 : 1) 1 , 0 1, 1 1, 1 1,2 
(C20 :2) 0 ,4a 0, 5 b 0, 7 C 0, 3 d 

(C20 :4) 0 , 3 0, 3 0, 3 0, 3 

Umættede/mættede fedtsyrer 1, 24 1, 33 1, 49 1, 60 
Polyumættede/mættede " 0, 20 0, 28 0, 38 0, 45 
Jodtal i rygspæk 58 , 8a 63, 3 b 68, 5 C 71, 6 d 

Skatol, ppm o, 13 0, 14 0, 14 0,15 
a,b,c,d = se tabel 3.1 

Det fremgår af tabel 7.3, at kødkvaliteten ikke blev påvirket af 
anvendelsen af nøgen havre. Hos enkelte grise var kødet PSE og 
havde forhøjede pH2~værdier, men der var ingen sikker gang i 
resultaterne. 
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Pigment indholdet i kam blev påvirket i negativ retning ved anven-
delse af nøgen havre. Der var således henholdsvis 5, 10» 16 og 15 
pet. af grisene i hold 1 til 4» som havde mindre end 15 ppm pigment 
i kam. 

Fedtindholdet i kam blev ligeledes reduceret ved anvendelse af sti-
gende mængder nøgen havre, idet det gennemsnitlige indhold faldt 
fra 1,65 pet. for hold 1 til 1,44 pet for hold 3. Der var i de fire 
hold kun henholdsvis 25» 20, 16 og 5 pet. af grisene, som havde et 
fedtindhold på 2 eller derover. 

Tabel 7.3 Nøgen havre : Kødkvalitet 
Table 7.3 Naked oats : Meat quality 

Hold 1 2 3 4 
Sojaskrå + + + + 

Byg, pet 100 67 33 0 
Nøgen havre, pet 0 33 67 100 
Antal grise 20 20 19 20 
Kødkvalitetstal, yderlår 61, 3 62, 5 60, 2 59, 4 

inderlår 61, 5 66,0 61, 1 65, 1 
" kam 67, 5 68, 3 64,8 66, 8 

pH2, yderlår 5, 72 5, 62 5, 69 5, 71 
" , inderlår 5, 66 5, 60 5, 64 5, 70 
" , kam 5, 56 5, 55 5, 61 5, 62 
" , nakke 5, 87 5, 91 5, 91 5, 91 

Saftbindeevne, yderlår 0, 179 0, 181 0, 184 0, 183 
" , kam 0,187 0, 181 0, 188 0, 192 

Pigment, yderlår 38, 9 36, 7 39,4 37, 5 
" , kam 20, 0 a 18,5ab 18,5ab 17, 6 b 

Pet. protein, inderlår 22, 32 22, 39 22,41 21, 93 
Pet. vand , „ 75, 2 74,8 75, 1 75,4 
Pet. fedt , 1, 88 2, 03 1,80 1,98 
Pet. fedt, kam 1,65ab 1, 74a 1, 44b 1, 47b 

a,b = se tabel 3.1 
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2, 3 
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3,3 
3, 1 
2, 5 
3, 3 
2,7 

på spisekvalii 

til "fint" 

stofindhold og høje fedtindhold. Træstofindholdet i det anvendte 
igen havre i Sv. 704 var 2,4 pet. af tørstoffet. Fedtind-
rar 11,0 pet. Til sammenligning var træstof indholdet i byg-

gen, som det erstattede, 3,9 pet. og fedtindholdet 3,6 pet. 
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efter ædelyst (Morris & Burrows, 1986; Friend et al.» 1988). I 
disse forsøg gav stigende mængder nøgen "havre, op til 97 pet. af 
foderet, ingen signifikante forskelle i daglig tilvækst, men 
tendensen var mod højere tilvækst og et lavere foderforbrug pr. kg 
tilvækst. Ved sammenligning må det tages i betragtning at, udover 
forskelle i foderstrategi, opgøres foderforbruget i udenlandske 
forsøg ofte i kg og ikke i nettoenergi. Tendensen til faldende til-
vækst i Sv. 704 skyldes næsten udelukkende en signifikant dårligere 
tilvækst for sogrisene på hold 3 og 4, som var henholdsvis 15 og 13 
dage længere om at nå slagtevægten. Denne kønsforskel ses også 
tydeligt i forsøget af Friend et al. (1988). 

Galtenes større fedtaflejrings-kapacitet er velkendt, og da foder-
blandingerne med stigende mængder nøgen havre kommer op på et fedt-
indhold på ca 9 pet. forklarer dette en del af forskellene i til-
vækst og foderudnyttelse mellem kønnene. Men det stigende fedtind-
hold er ikke umiddelbart et argument for sogrisenes faldende til-
væk s t. 

Nogle forsøgsresultater antyder, at på trods af et relativt højt 
indhold af lysin i nøgen havre, er denne aminosyre begrænsende ved 
anvendelse af store mængder nøgen havre i foderet (Froseth, 1982; 
Friend et al., 1988). Indholdet af fordøjeligt protein pr. FEs 
faldt svagt med stigende mængder nøgen havre i Sv. 704, men ind-
holdet af fordøjeligt lysin steg samtidigt. Da lysinniveauet også 
var noget højere end i de førnævnte udenlandske forsøg, er der 
ingen grund til at tro, at lysin har været begrænsende. Indholdet 
af svovlholdige aminosyrer steg fra 4,6 g til 4,9 g ford. pr. FEs 
med stigende indhold af nøgen havre. Dette skyldes et stigende ind-
hold af cystin, mens methioninniveauet faldt svagt fra 2,1 g til 
1,9 g. Cystin kan ikke kompensere for methioninmangel, og methionin 
bør udgøre mindst 50 pet. af de svovlholdige aminosyrer (Madsen et 
al., 1989). Methioninindholdet kan derfor have været begrænsende, 
da det dels var under normen, dels udgjorde mindre end 50 pet. af 
methionin+cystin indholdet. 
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Sogrisenes ringe tilvækst på "hold 3 og 4 er hovedårsagen til den 
generelt faldende tilvækst, men galtene på hold 4 havde også signi-
fikant højere foderforbrug pr. kg tilvækst end galtene fra de to 
andre forsøgshold på nøgen havre. De havde endvidere den signi-
fikant laveste kødprocent af alle grisene. Dette kunne tyde på en 

Slagtesvindet var ikke signifikant forskellig for holdene, men det 
var gennemsnitlig mindst for grisene på hold 2-4. Kødprocenten var 
kun signifikant mindre på hold 4, og det skyldes først og fremmest 
den ovennævnte lave kødprocent for galtene. 

Det må konkluderes, at stigende mængder nøgen havre medfører en 
tendens til faldende tilvækst og øget foderforbrug. Dette skyldes 
først og fremmest sogrisenes ringere tilvækst, hvilket vanskeligt 
lader sig forklare ud fra forsøgsresultaterne. Nøgen havre kan un-
der de givne forsøgsbetingelser erstatte op til 67 pet. af byggen 
uden negativ effekt på slagtesvind og kødprocent. 

Der skal endelig gøres opmærksom på, at nøgen havre indeholder hen-
holdsvis 12 og 35 pet. flere foderenheder pr. kg tørstof end byg og 
alm. havre, hvilket må tages med i eventuelle prisberegninger . 

7.2.2 Råvarekvalitet 
Stigende mængder nøgen havre påvirkede rygspækkets fedtsyresammen-
sætning i retning af stigende koncentration af umættede fedtsyrer. 
Dette var endda mere udtalt end ved anvendelse af alm. havre, 
hvilket skyldes et større indhold af fedt i nøgen havre end i alm. 
havre. Friend et al. (1938) fandt derimod ved sammenligning af 
nøgen havre med majs ingen forskel, hviIket skyldes, at majs inde-
holder mere fedt end byg. Det højere fedtindhold i nøgen havre sam-
menlignet med alm. havre, bevirkede, at jodtallet blev væsentlig 
højere, når grisene fik nøgen havre, end når der anvendes alm. 
havre. Af hensyn til spækkets kons istens og holdbarhed, er det 
derfor ikke tilrådeligt, at anvende over 50 pet. nøgen havre i en 
kornblanding. 
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Kødkvaliteten var ikke påvirket af nøgen havre, bortset fra at 
fedtindholdet og pigmentindholdet i kammen var faldende ved stigen-
de mængder nøgen havre. 

Det er tidligere vist af Mortensen et al. (1983) at fedtindholdet i 
kam kan falde ved stigende anvendelse af foderfedt. Det høje fedt-
indhold i nøgen havre kan derfor tænkes at have bevirket den nega-
tive effekt på fedtmarmorer ingen i kam. Det faldende pigmentindhold 
er som tidligere nævnt ikke umiddelbart til at forklare. 
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8. AFSLUTTENDE DISKUSSION 

Denne beretning omfatter de fem første forsøg i projektet vedrøren-
de foderets indflydelse på råvarekvaliteten. Flere af de anvendte 
fodermidler påvirkede råvarekvaliteten i samme retning, men direkte 
sammenligninger bør foretages med varsomhed. Samtlige grise er fod-
ret efter samme energinorm, og de har såvidt muligt fået normale 
mængder af fordøjeligt lysin pr. FEs. Alligevel vil man imellem 
kontrolholdene kunne konstatere betydelig variation i tilvækst, 
foderudnyttelse, kødprocent og råvarekvalitet. Dette skyldes blandt 
andet variation i grisenes arvelige anlæg, og anvendelse af for-
skellige partier af sojaskrå og byg. Inden for de enkelte forsøg er 
forholdene imidlertid standardiseret mest mulig, og grise fra samme 
kuld er fordelt tilfældigt på samtlige hold, hvorved forsøgsholdene 
kan sammenlignes direkte med kontrolholdet. 

Resultaterne viste som ventet signi fikante forskelle mellem sogrise 
og galte i mange tilfælde, men der blev ikke konstateret veksel-
virkninger for køn x hold. De vigtigste gennemsni tsresultater for 
sogrise og galte er sammenstillet i tabel 8.1, hvor forsøgsholdene 
er sat i relation til deres respektive kontrolhold. I de forsøg, 
hvor et fodermiddel indgår med stigende andel, er der for hver 
egenskab relateret til det hold, hvor fodringen gav den største 
effekt. Tabellen indeholder kun de undersøgte egenskaber for hvilke 
en eller flere af forsøgsholdene afveg signi fikant fra deres 
respektive kontrolhold. 

Det bør understreges, at de negative effekter ofte er fremprovoke-
ret ved at anvende store koncentrat ioner af fodermidlerne. De 
fleste vil i moderate mængder kunne indgå i foderblandinger. For de 
fodermidler, der ikke er givet i stigende mængder, er det 
vanskeligt at angive det optimale indhold. For rapsfrø, havre og 
nøgen havre er de maksimalt tilrådelige mængder angivet og 
diskuteret under forsøgsafsnittene. 



6 4 

Tabel 8.1 Effekt af fors0gsfoder i forhold til kontrolfoder 
Table 8.1 Effect of experimental feed in relation to control feed 
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Tapiokamel - - o + + - - o o o 
T + anim. fedt o o o - + o o o o o 
Skm. pulv. o o o + + - - o o o 
Ærter - o o o + _ - o + -

Rapskager - - o - + o - o + o 
Rapsfrø - - o - + + o o o -

Havre - o o _ + + - - o o 
Nøgen havre o - - - + + _ _ o o 
o = samme resultat som kontrolhold 
+ = bedre resultat end kontrolhold 
- = dårligere resultat end kontrolhold 

En lang række af de undersøgte egenskaber viste sig upåvirkede af 
fodringen, og som det fremgår af tabel 8.1, var en del egenskaber 
kun svagt påvirket af fodring med forskellige fodermidler. Det 
gælder f.eks. kødprocent (KSA), fedt i kam, kødkvalitet og smag. 
For smagsegenskaberne er dette også konstateret i andre forsøg 
(Bejerholm, 1985) 

Rygspækkets fedtsyresammensætning var meget påvirket af fodringen. 
Dette medførte en del variation i rygspækkets jodtal og i 
forholdene U/M og PU/M. Som beskrevet i afsnit 2.6 betyder et højt 
jodtal en forringelse af råvarekvaliteten. Ud fra et humant 
ernæringsmæssigt synspunkt bør fedtstoffer dog have et lavt indhold 
af mættede fedtsyrer. Stigende U/M og PU/M forhold er derfor 
vurderet som en positiv effekt. 

Alle fodermidler bevirkede et stigende U/M forhold. At jodtallet i 
rygspækket i nogle af disse tilfælde alligevel faldt skyldes en 
samtidig reduktion i PU/M forholdet. 
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Råvarekvaliteten i form af jodtal og PU/M går 
retninger, men hvorvidt et højt jodtal forårsaget 
eller u / M forhold medfører de samme kvali 
ikke. 

forskellig« 
fodermidler med betydelig variation i fedtindhold og fedtsyrer; 

led data fra Mortensen et al. (1983) og Morten; 
og Bejerholm (1986) findes følt 

>ld med 12-20 grise pr. hold 

Ltsresultaterne for de enkelte hold og regressionslinien 
vist i fig. 8.1. 

Fig 8.1 Sammenhænc 
Fig 8.1 Correlatic 

JTP pr. dag 

JTP pr. dag og 
JTP/day and i 
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En lang række faktorer påvirker grisenes fedtstofskifte og dermed 
rygspækkets jodtal. Den anatomiske placering og fedtvævets tykkelse 
(Wood et al.» 1989), foderets indflydelse på fedtsyntesen (Farn-
worth & Kramer, 1987) og genetiske forskelle (Metz, 1985) vil f.eks 
kunne bevirke en del variation i rygspækkets jodtal "hos grise fod-
ret ved samme jodtalsprodukt/dag. På trods af de mange variations-
årsager er korrelationen høj imellem JTP/dag og jodtal i rygspæk, 
og regressionsligningen er meget anvendelig ved beregning af det 
forventede jodtal i rygspækket hos slagtesvin. 

Ønsker man et gennemsnitlig maksimalt jodtal i rygspæk på 65, må 
grisene i vækstperioden 20-100 kg højst indtage 128 JTP/dag. Med en 
gennemsnitlig daglig foderstyrke på f.eks. 2,2 FEs medfører dette, 
at foderblandingen maksimalt må have et jodtal på 58 pr. FEs, 

En anden af de undersøgte råvarekvalitets-egenskaber, der viste sig 
at være påvirket af fodringen med forskellige fodermidler, var pig-
mentindhold i yderlår og kam. I de fleste forsøg blev der konstate-
ret en betydelig sænkning af pigmentindhold, det vil sige lysere 
kød. I yderlår hos grise fodret med tapiokamel og sojaskrå faldt 
pigmentindholdet 13 pet. og i kammen hos grise fodret med havre og 
sojaskrå faldt det op til 17 pet. 

Årsagerne til de forskellige fodermidlers negative effekt på pig-
mentindholdet er faktisk ukendt. Forsøgsresultaterne giver dog 
anledning til visse teoretiske betragtninger. 

Måling af pigmentindhold er i princippet en måling af kødets jern-
indhold, og det er derfor nærliggende at se på grisenes jernforsy-
ning i de forsøg, hvor pigmentindholdet er reduceret. Alle foder-
blandinger er tilsat 2 pet. vitamin- og mikromineralblanding. 
Derudover kommer der en vis mængde mineraler fra fodermidlerne. 
Beregninger viser, at alle hold har fået deres mineralbehov dækket 
ifølge næringsstofnormerne (Danske Slagterier, 1989) og i de fleste 
tilfælde har forsøgsholdene fået mere jern end kontrolholdene. 
Grisene på tapiokamel fik 9-10 gange behovet. 
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Jernmængden i foderet er imidlertid ikke et entydigt mål for gri-
senes jernbalance. Ved optagelsen og i stofskiftet er der betyde-
lige vekselvirkninger, både imellem mikromineralerne indbyrdes og 
imellem mikromineralerne og andre stoffer. Det må formodes, at 
ubalancerede forhold for et eller flere af de andre mikromineraler 
også kan få betydning for mængden af jernholdige forbindelser i 
muskelvævet 

Et stof som er kendt for sin evne til at danne komplekse forbin-
delser med forskellige mineraler og metaller, og derved hæmme 
optagelsen af disse, er fytinsyre (Morris, 1986). En lang række 
fodermidler indeholder fytinsyre, men de indeholder også enzymer 
(fytaser) som kan nedbryde fytinsyren under de rette betingelser. 
Det er interessant i denne forbindelse, idet de foderblandinger, 
som medførte størst reduktion i pigment indhold, formentlig ikke 
indeholdt aktive fytaser . Det gælder især for havre (Boisen, 1987) 
og muligvis også for tapiokamel. 

Der er konstateret en generel sænkning på 10-20 pet. af pigment-
indholdet i de danske grise i de senere år (Barton-Gade, 1990). 
Dette skyldes formentlig en ti Idels genetisk betinget ændring af 
muskelfibersammensætningen. men som resultaterne i denne beretning 
viser, kan fodring med forskellige fodermidler bidrage til en 
yderligere forringeise af råvarekvaliteten. 

I hvilket omfang dette er tilfældet vides ikke, men det er nødven-
digt med nærmere undersøgelser for, f.eks at fastslå mikromineral-
ernes betydning for pigmentindhold. 
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9. KONKLUSION 

Ved fodring efter samme energinorm og normale lysinmængder "har 
sojaskrå og byg kunnet ombyttes med en række fodermidler uden at 
påvirke tilvækst, foderforbrug og kødindhold i væsentlig grad. 
Derimod er råvarekvaliteten påvirket så stærkt, at nogle af foder-
midlerne kun bør benyttes i begrænset omfang. 

I forsøgene har man ladet de alternative fodermidler indgå i så 
stor udstrækning som muligt for at se en eventuel skadelig ind-
flydelse. Prismæssige forhold kan naturligvis også sætte en grænse 
for de mængder, der kan indgå i det samlede foder. 

Tapiokamel har omtrent kunnet erstatte al byg, dog var pigment-
indholdet i kødet forringet. Tilskud af animalsk fedt ophævede 
denne virkning, men samtidig steg jodtallet i rygspækket. 

Skummetmælkspulver har kunnet erstatte al sojaskrå, mens ærter gav 
lavere smagskarakterer, og rapskager reducerede tilvækst og foder-
udnyttelse . 

Rapsfrø bør kun udgøre ca. 4 pet. af foderet, idet det høje indhold 
af umættede fedtsyrer har en uheldig indflydelse på rygspækkets 
jodtal. 

Alm. havre kan erstatte 2/3 af byggen, mens nøgen havre kun bør er-
statte halvdelen af byggen på grund af det høje indhold af -umættede 
fedtsyrer . 
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