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To forsøgslinjer af slagtekyllinger, den ene avlet 
på traditionel måde (linie 88), den anden avlet for 
bedre foderudnyttelse, har vist en forskel i fedtaf-
lejringskapacitet, idet der i den grydeklare kylling 
blev fundet 15,5% fedt i linie 88, og 12,8% i linie 
86. Undersøgelsens hovedsigte har været at be-
stemme det kemiske indhold, herunder især fedt, i 
de to vigtigste muskelgrupper fra slagtede kyllin-
ger af de to linier; grundlaget herfor var 70 kyllin-
ger opdrættet på liniekombinationsprøverne på 

Favrholm og slagtet ved 42 dages alderen på 
søgsfjerkræslagteriet Favrholm. I brystmusklerne 
blev fundet 1,28 og 1,40% fedt i henholdsvis iirtie 
bb og linie 88, og de tilsvarende tal for lårmuskler-
ne var 4,12 og 4,62%. Der var ingen signifikant 
to sl^l på linier, hvorfor det konkluderes, at den 
edute ede fedtaflejringskapacitet, der er en føl-

ge ar aet alternative avlsmål, hovedsagelig vedrø-
rer subkutant fedt. 

Indledning 
Fjerkrækød har et omdømme som værende et godt 
og sundt produkt set fra et ernæringsmæssigt syns-
punkt, idet det dels er fedtfattigt og dels at det 
fedt, der findes, har et forholdsvis højt indhold af 
umættede fedtsyrer. 

Det har vist sig, at fedtindholdet kan svinge me-
get afhængig af dyreart, alder ved slagtning, køn, 
fodring og avl Hertil kommer, at visse dele af kødet 
er megr-t ted'fattigt, mens andre dele har et højere 
indhold af fedt. 

Slagtekyllinger har gennem 30-35 år været udsat 
for en meget kraftig genetisk selektion for større 
vækst, hvilket har medført, at slagtealderen nu er 

38-40 dage, mod 80-100 dage i 1955. Denne æn-
dring ville, alt andet lige, medføre, at kyllingerne 
skulle have et mindre fedtindhold. Dette er imidler-
tid ikke tilfældet, fordi der samtidig7med avl for 
større vækstevne indirekte er avlet for større appe-
tit, og det betyder, at der i virkeligheden har været 
tale om en stigning i fedningsgraden ved slagteal-
deren. 

Denne tendens blev observeret og diskuteret for 
10-15 år siden, og var grundlag for overvejelser om, 
hvordan man skulle løse dette problem. Forskellige 
forskningsinstitutioner i Europa og Australien frem-
lagde forskellige løsningsmodeller og der blev 



aen traditionelle scisicTion Tor nøjere vecK-sievnc. 
Det ideelle set fra et ernæringsmæssigt synspunkt 

er mindst mulig fedt på fjerkrækroppen11. På den 
anden side må det erkendes, at en del af smagsople-
velsen er knyttet til især det muskulære fedt. Bryst-
og lårmuskler er den mest værdifulde del af kyllin-
gen og udgør vægtmæssigt ca. 40% af fjerkrækrop-
pen; disse to muskelgrupper er tfatti-
ge med 1,2-1,4% fedt i brystmus-dc" . 0 i lår-
muskierne, mens der i hele kyllin^ch r 3-18% 
fedt. 

Med henblik på nærmere at ui > /or på 
fjerkrækroppen der er en reduktu 1 • r gsgra-
den i de kyllinger, der er selekte foder-
udnyttelse, er der gennemført yser af 
brystkød, lårkød og "rest" fra 70 fjerkrækroppe for-
delt på en sådan linie og en traditionelt selekteret 
linie. 

Materiale og metode 
Fra 1988-generationen blev der på Liniekombina-
tionsprøver for slagtekyllinger Favrholm afprøvet to 
hold kyllinger fra linie 86, selekteret for god foder-
udnyttelse i 9 generationer, og et hold fra linie 88, 
selekteret for høj vækstevne i samme interval af ge-
nerationer. De to linier var i start-generationen ta-
get fra den samme basispopulation på Avlsstatio-
nen Strynø. 

Ved en alder af 42 dage blev alle kyllinger fra 
liniekombinationsprøven slagtet på Forsøgsfjer-
kræslagteriet Favrholm og der blev fra hvert hold 
udvalgt 20-25 fjerkrækroppe til kemisk analyse. Ud-
vælgelsen skete efter tilfældighedsprincippet. 

Med henblik på at undersøge den kemiske sam-

mensætning af brystkødet og lårkødet blev foreta-
get en partering, således at brystkødet blev disseke-
ret som vist i "Method of Dissection of Broiler Carca-
ses and Description of Parts". Lårbenet blev parteret 
,- ,psre^ u fjerHrfe'ttrf øen skm^pt r subk"*o<it 

fedt blev fjernet og endelig blev kødet dissekeret 
fra rørknoglerne. 

Hver fjerkrækrop blev delt i brystkød, lårkød og 
resi og blpv herefter sendt lil kemisk analyse for 
bestpmmeke af vand, aske, fedt og protein på Cen-
trallaboratoriet ved Fcrsknirg;center Ptulum. 

Den kemiske samrr.er.sætr.oy af hr!2 fjerkræ-
kroppen er fundet ved en forholdsvis addition af de 
3 ande'e. På g^und af den ubdlancerede fordeling 
mellem linier og køn er gennemsnit anført som 
len r ^riri; .i<v. ir , hvilke. ? de« Lfcdrtr -køn for 

<~c i->r- nr « *r ,nt der I uf rr.d ige i Wer un-
ut.. ji'..|.f c j t i y anal}.» • r,ed henblik f ? at.fast-
Irf-Cig^ f 5 , ø( , linie o c, pa der kemiske 
sdrnmensdetiiing er gen'» -* «tørt "er1 Tolgende 
model: 

Yy = p + Lj + Sj + b • vægt,, 

hvor 
Y = kemisk sammensætning 
L = effekt af linie 
S = effekt af køn 
b = regression af fjerkrækroppens vægt på ke-

misk sammensætning 

Resultater og diskussion 
I tabel 1 er der anført vægt af fjerkrækroppen samt 
brystmuskler og lårmuskler både absolut og relativt 
til vægten af fjerkrækroppen. Vægtforskellen mel-
lem de to liner er, som det kan forventes. Sammen-
ligning af de to linier, hvad angår parteringer, har 
ikke i tidligere forsøg vist en så markant forskel, 
hvilket måske beror på, at disse tidligere sammen-

Tabel 1. Vægt af fjerkrækrop samt brystmuskel og lårmuskel og disses andel af fjerkrækroppen 

Selekteret for: 

Egenskab 

Foderudnyttelse 
Linie 86 

Haner Høner 

Vækstevne 
Linie 88 

Haner Høner 
Forskel 

Linier Køn 

Fjerkrækrop, g 1502 1329 1408 _ _ 
Brystmuskel, g 324 294 289 - _ 
Brystmuskel, % 21,6 22,1 20,6 1 95*** 0,95 
Lårmuskler, g 307 256 317 241 _ -

Lårmuskler, % 20,5 19,3 17,5 17,1 2,60*** 0,80* 

1> Ofte benyttet handelsnavn er grillkylling, og defineres som den 
slagtede og opskårne kylling uden hals, haisskind og bugfedt. 



ligninger har været gennemført uden at fjerne 

hvilket bl.a. betyder, at de viste forskelle mellem en given mængde foder, hvorfor alle ændringer, 

''fede" og "magre" linier af kyllinger. 

Selekteret for: Foderudnyttelse Vækstevne 
Linie 86 Linie 88 

X Sx X sx P 

Brystmuskel 
Vand 75,33 0,41 74,75 0,44 0 ørrsj 
Aske 1,10 0,04 1,14 0,04 0,0041 
Protein 23,18 0,44 23,42 0,38 0,0452 
Fedt 1,28 0,22 1,40 0,30 0,1560 

Lårmuskler 
Vand 76,07 0,65 0,61 0,0122 
Aske 1,00 0,05 0,09 0,2040 
Protein 19,80 0,49 0,40 0,8327 
Fedt 4,12 0,86 0,62 0 0565 

Fjerkrækroppen 
Vand 66,65 1,49 64,32 1,48 
Aske 2,80 0,20 2,98 0,17 
Protein 18,25 0,59 17,62 0,44 
Fedt 12,82 1,85 15,51 1,72 

Kønseffekten er vist i tabel 3 og illustrerer det 
almindeligt kendte; at hønekyllingerne indeholder 
et par procentenheder mere fedt end hanekyllin-
gerne. Kønseffekten er også gældende for lårmusk-
ler, mens forskelle i brystmuskler er i den forvente-
de retning, men ikke signifikante i denne undersø-
gelse. De øvrige linieforskelle er afledt af forskellen 
i fedningsgrad. 

En samtidig statistisk vurdering af effekterne af 
linie, køn og vægt af fjerkrækrop på de kemiske 

sammensætninger er gennemført på grundlag af 
model 1 og de vigtigste parametre er præsenteret i 
tabel 4. 

Parameteren R, der er udtryk for, hvor meget af 
variationen der er forklaret ved linie, køn og vægt 
ligger i intervallet 3% for aske i lårmuskler og op til 
60% i hele kyllingens fedt- og proteinindhold. Ef-
fekterne af linie og køn er allerede diskuteret i sam-
menhæng med tabel 2 og tabel 3. Vægtens indfly-
delse på den kemiske sammensætning, når effekten 



af linie og køn er elimineret, ses at være betydelig; 
fedtindholdet er s qri-fikant stigeide med stør-e 
vægt af slagtekroppen og forøges med 0,517% for 
hver gang slagtekroppen vejer 100 g mere, og der 
sker også en signifikant forøgelse af fedtindholdet i 
brystmuskel og lårmuskel med stigende vægt af 
slagtekroppen, hvilket er i overensstemmelse med 
et stort antal undersøgelser i ind- og udland. 

Undersøgelsen har vist, at selektion for foderud-
nyttelse reducerer fedningsgraden med 17,4%, når 
der korrigeres til samme vægt {tabel 2). Feomngs 
grader i brystmusklen er kjri svagt reduceret, ma 
ske ford der i forvejen kun findes meget lidt fedt, 
mens redaktion af fedt i lårmusklen er lidt større 
De øvrige ændringer i kemisk sammensætning af-
spejler i store træk ændringerne i fedtaflejringer, 
der er dog grund til at påpege, at protein/vand for-
holdet er signifikant lavere i linie 86, hvad angår 
brystmuskel, måske som et resultat af selektion for 
større fodereffektivitet. 

Tabel 3. Kønsvis sammenligning af kemisk sam-
mensætning af brystmuskler, lårmuskler 
uden skind og ben samt fjerkrækroppen 

lianer 
X 

Høner 
X P 

Brystmuskel 
Vand, % 75,00 76,08 0,5534 
Aske, % 1,11 1,13 0,1985 
Protein, % 23,41 23,19 0,0060 
Fedt, % 1,29 1 39 0,2145 

Lårmuskler 
Vand, % 75,97 75,62 0,0978 
Aske, % 1,02 1,01 0,8205 
Protein, % 19,92 19,71 0,1793 
Fedt, % 4,02 4,71 0,0090 

Fjerkrækrop 
Vand, % 66,38 64,60 0,0002 
Aske, % 2,97 2,81 0,0154 
Protein, % 18,28 17,59 0,0001 
Fedt, % 13,00 15,33 0,0001 

Tabel 4. Samlet oversigt over statistisk analyse på grundlag af model 1 
Regressions-

F-værdi for effekt af koefficient 
Egenskab Linie Køn Vægt R på vægt, kg 

Brystmuskel 
Vand 18,694* 0,35 8,27** 22,8 1,02 
Aske 8,83** 1,69 0,01 17,2 
Protein 4,17* 3,50 22,834* 30,1 -1,52 
Fedt 2,06 1,57 8,55** 31,2 0,62 

Lårmuskler 
Vand 6,65* 2,82 0,21 17,1 
Aske 1,65 0,05 1,08 2,8 
Protein 0,04 1,84 3,89 7,8 
Fedt 3,77 7,26** 4,78* 24,9 1,49 

Fjerkrækroppen 
Vand 25,574* 15,50*** 8,33** 55,5 -3,49 
Aske 8,67** 6,20* 8,05** 16,8 -0,46 
Protein 15,40*** 19,084* 19,194* 57,4 -1,85 
Fedt 24,314* 18,834* 12,95*** 58,7 5,17 




