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Produktionsresultater og råvarekvalitet 
er undersøgt hos han- og sogrise, som i 
vægtintervallet 20-100 kg, blev tildelt fo-
der med et varierende indhold af byg og 
majs. Fire forsøgshold å 24 svin fik foder, 
hvor henholdsvis 0. 33, 67 og 100% af 
kornindhoidet bestod af majs. Foderets 
aminosyreindhold blev afbalanceret med 
sojaskrå, mens indholdet af fedtsyrer og 
træstof varierede mellem de fire hold. 

Foderets stigende indhold af majs for-
øgede den daglige energioptagelse, idet 
majsens foderværdi var lidt højere end for-
ventet. Efter korrektion for disse forskelle 
var svinenes daglige tilvækst, foderfor-
brug pr. kg tilvækst og kødindhold ens for 
de fire hold. 

En sammenligning af produktionsresul-
taterne for han- og sogrise viste ingen for-
skelle i majsens foderværdi til de to køn. 

Slagtesvindet var dog 1,3 procentenheder 
højere for hangrisene end for sogrisene. 

Kød- og spisekvalitetsegenskaberne 
blev ikke påvirket af foderets stigende ind-
hold af majs. Derimod ændredes spækkva-
liteten, idet jodtallet steg fra hold 1 til 
hold 4. Majs bør derfor kun udgøre ca. 1/3 
af kornblandingen. 

Hangrisene havde et højere jodtal end 
sogrisene. Sammenligning af spisekvalite-
ten af bacon fra han- og sogrise viste signi-
fikant bedre lugt og egensmag hos sogrise 
end hos hangrise. Seks hangrise, der havde 
et skatolindhold på over 0,25 ppm, er 
medregnet her. 

Resultaterne antyder, at der er behov 
for nye retningslinier for foderet: 
produkt, efterhånden som antalle 
tede hangrise øges. 

Indledning 
Maxens Husdyrbrugsforsøg (SH) har i sam-

arbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut 
(SF) undersøgt en række fodermidlers indfly-
delse på slagtesvins produktionsresultater og 

råvarekvalitet. Forsøg med majs til slagtesvin 
publiceret i 119. Meddelelse fra SH (1976) vi-
ser, at majs kan erstatte byg, når der kompen-
seres for majsens lavere proteinværdi. Majsen 
forøgede imidlertid rygspækkets jodtal. 
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betyd n i ngen af fpdefets f edtsyresam me nsaét-
ning tor proauktionsresuiiater og ravarefcva-
litet undersøgt hos galte og sogrise. Disse un-
dersøgelser viste, ligesom en række andre 
undersøgelser, at foderets f edtsy resa m-
mensætning påvirker sammensætningen af 
det fedt, der aflejres i svinene. Tidligere un-
dersøgelser foretaget af SF (Barton-Gade, Li-
vestock Production Science, 1987) viste, at 
spæk fra hangrise havde et højere indhold af 
umættede fedtsyrer end spæk fra galte og 
sogrise. Indførelse af hangriseproduktion i 
hele Danmark øger derfor behovet yderligere 
for at kende forskellige foderstoffers indfly-
delse på råvarekvaliteten. 

Formålet med nærværende forsøg var at 
sammenligne produktionsresultater og råva-
rekvalitet hos henholdsvis byg- og majsfodre-
de slagtesvin, samt at beskrive eventuelle for-
skelle mellem han- og sogrise. 

Materiale og metoder 
i forsøget indgik ialt 96 krydsningsgrise (Y x 

LY), stammende fra 12 kuid. Grisene blev født 
på Sjælland III og opfodret individuelt på 
Sjælland IL 4 par å 1 han- og 1 sogris fra sam-
me kuld blev fordelt tilfældigt på de 4 hold, 
som vist i tabel 1. 

Foderblandingernes kemiske sammensæt-
ning fremgår af tabel 2. 

Majsen indeholdt mindre protein, lysin og 
treonin end byggen. Dette blev udlignet gen-
nem et stigende indhold af sojaskrå fra hold 1 
til 4. Det anvendte majsparti indeholdt des-

lafct? 2>«,'de klanfir gennes kt-m'src sa^ f r r^æe-
vnc i g» t fo i n«rl«- v<s4>ioe-;odfc<i 
Hold . , 1 2 3 4 

P' t. tørstof 87,4 87,4- 87,5 87,6 

Råprotein 19,5 20,2 20,1 21,5 
fedt (Stoldt) ' ' 3,6 4,0 • 4,4 . 4,7 
Træstof ' 4,7 4,3 3,8 3,4 
NFE 85,8 65,3 64,9 ' 64,5 

FEs pr. kg foder 1,03 1,06 1,09 1,12 

Protein 134 136 138 140 
Lysin 6,8 6,7 6,7 6,7 
Treonin 4,9 5,0 5,1 5,2 
Methionin 2,0 2,1 2,1 2,2 
Cyst in 2,4 2,4 . . 2,4 2,4 
g fedtsyre pr. kg foder: 
€16:0 (palmitinsyre) 5,5 5,3 5,1 4,9 
€18:0 (stearinsyre) 0,4 • 0,5 0,6 0,7 
C18:1 (oiiesyre) 3,5 4,9 6,2 7,7 
Cl8:2 (linolsyre) 14,0 16,4 18,7 21,0 
€18:3 (linolensyre) 1,6 1,4 1,2 1,0 
a fedtsvre (FS) ialt or. ka foder: 
Mættede FS (M) 6,3 6,1 5,9 5,8 
Umættede FS (U) 3,8 5,2 6,5 7,9 
Polyumættede FS (P) 15,7 17,9 19,9 20,6 
(U + P)/M 3,1 3,8 4,5 5,2 

uden 30% mere fedt, men kun halvt så meget 
træstof som byggen. JTP for sojaskrå, byg og 
majs var henholdsvis 46, 41 og 61. Foderfed-
tets umættethed steg derfor fra hold 1 til 
hold 4 i takt med det stigende indhold af 
majs. 

SF udtog efter slagtning prøver til bestem-
melse af råvarekvaliteten. Metoderne er nær-
mere beskrevet i 685. Beretning og 810. Med-
delelse. fra SH. 

Tabel 1. Forsøgsplan 
Hold 1 2 3 4 

Pet. byg ombyttet 
med majs 0 33 67 100 
Pet. sojaskrå: 
20-50 kg 24 26 28 30 
50- 100 kg 18 20 22 24 

Alle grise blev fordret to gange dagligt efter 
følgende norm: 
Vægt, kg 20 30 40 50 60 80 100 

FEs pr. dag 0,9 1,5 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 

Resultater og diskussion 
1. Produktionsresultater 

De vigtigste resultater fremgår af tabel 3 
og 4. Der blev ikke fundet signifikant veksel-
virkning mellem hold og køn for nogen af de 
analyserede egenskaber. 

Stigende mængder majs 
Foderværdien af det anvendte majsparti vi-

ste sig at være lidt højere end forventet. Selv-



label 3. Tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet, 
20 100 kg 
Hold 1 2 3 4 

Pet. majs i kornbl. 0 33 67 100 
Antal grise 24 24 24 24 

FEs pr. gris dgl. 2,06 2,08 2,12 2,14 
Daglig tilvækst, g3' 792 799 807 806 
FEs pr. kg tilvækst3' 2,66 2,63 2,61 2,62 
FEs i alt1) 213 212 211 212 

Afteaningsvægt, kg 75,6 74,2 74,8 75,6 
Pet. slagtesvind2' 26,0 25,8 25,5 25,3 
Pet. kød (KC)2> 59,3 59,6 58,7 59,1 
1' Korrigeret til gris, afregningsvægt og slagtesvind 
2' Korrigeret til gns. afregningsvægt 
3) Korrigeret til gns. FEs/dag 

om alle grise blev fodret efter ens norm, steg 
den daglige optagelse af FEs derfor i takt med 
foderets indhold af majs. Såfremt resultater-
ne korrigeres for ovennævnte forskelle i dag-
lig energioptagelse, ses ingen signifikante 
forskelle på daglig tilvækst og foderforbrug 
pr. kg tilvækst imellem de fire hold. Foderets 
stigende indhold af majs påvirkede hverken 
slagtekroppens kødindhold eller slagtesvin-
det. 

Hangrise kontra sogrise 
I tabel 4 er resultaterne opgjort for so- og 

hangrise som gennemsnit for de fire hold. Der 
er ikke fundet forskelle i daglig tilvækst og 
FEs pr. kg tilvækst. Slagtesvindet var 26,3% 
for hangrisene og 25,0% for sogrisene. For-
skellen på 1,3 procentenheder var stærkt sig-
nifikant (P<0,001). Kødprocenten var deri-
mod ens for de to køn (59,2%). Ovennævnte 
sammenligninger mellem han- og sogrise 
stemmer helt overens med resultaterne fra 
789. og 795. Meddelelse fra SH (1991). 

2. Råvarekvalitet 
De vigtigste resultater fremgår af tabel 5. 

Der blev ikke fundet signifikant vekselvirk-
ning mellem hold og køn for nogen af de un-
dersøgte egenskaber. I mange tilfælde blev 
der dog fundet signifikante kuldforskelle. 

Tabel 4, Produktionsresultater for to køn, 20-100 kg 
Køn Hangrise Sogrise 

Antal grise 48 48 
FEs pr. gris dgl.1' 2,10 2,10 
Daglig tilvækst1' 806 796 
FEs pr. kg tilv.1' 2,61 2,65 
Pet. slagtesvind2' 26,3 25,0 
Pet. kød (KC)2> 59,2 59,2 
1' Korrigeret til gns. afregningsvægt og slagtesvind 
2' Korrigeret til gns, afregningsvægt 

Stigende mængder majs 
Det stigende majsindhold påvirkede spæk-

kvaliteten signifikant. Rygspækkets gennem-
snitlige jodtal steg således fra 60,6 for hold 1 
til 70,4 for hold 4. Jodtallets niveau var imid-
lertid højere i nærværende forsøg end i tidli-
gere undersøgelser. Dette skyldes bl.a., at der 
i dette forsøg indgår hangrise, hvor der tidli-
gere blev anvendt galte. Ovennævnte for-
skelle i rygspækkets jodtal afspejlede spæk-
kets fedtsyresammensætning, idet indholdet 
af mættede fedtsyrer faldt, og indholdet af 
umættede fedtsyrer steg fra hold 1 til hold 4. 
Nærværende resultater viser, at majs ikke bør 
udgøre mere end ca. 1/3 af kornblandingen. 

Foderets stigende majsindhold påvirkede 
ikke kød- og spisekvaliteten. 

Hangrise kontra sogrise 
Rygspækkets jodtal var som ventet signifi-

kant højere hos hangrisene end hos sogrise-
ne. 29% af hangrisene havde et jodtal, der 
var højere end 70, hvorimod kun 15% af so-
grisenes jodtal oversteg denne værdi. 

Der blev, hvad kødkvalitetsegenskaberne 
angår, fundet signifikante forskelle mellem 
han- og sogrise på indholdet af intramusku-
lært fedt i kammen. Hangrisene havde såle-
des et fedtindhold på 1,48% og sogrisene 
1,28%. Dette svarer ikke til resultater fra 795. 
Meddelelse og flere andre undersøgelser. 

Forsøget viste endvidere, at sogrisene hav-
de et signifikant højere proteinindhold, men 
et lavere vandindhold i inderlår end hangrise-
ne. Forskellen på vandindholdet var dog ikke 
signifikant. Saftbindeevnen i yderlår var des-



Hold 1 2 3 4 grise grise 

Majs i kornbl., % 0 33 67 100 
JTP 42 47 53 5? 

Antal grise 22 22 23 24 46 45 
Rygspæk: 
Jodtal 60,6 64,4 67,8 70,4 64,8 66,8 
(U+P)/M* 1,18 1,26 1,35 1,40 1,28 1,31 
P/M 0,26 0,32 0,39 0,45 0,33 0,37 
Kemisk »mmensaelniDflL 
Fedt i kam, pet. 1,36 1,39 1,38 1,38 1,23 1,43 
Fedt i inderlår, pet. 1,63 1,52 1,50 1,67 1,57 1,59 
Vand i inderlår, pet. 75,1 75,3 75,3 75,2 75,0 75,5 
Protein i inderlår, pet. 22,5 22,6 22,4 22,5 22,7 22,2 
Skatol, pøm: 
Hangrise 0,13 0,13 0,18 0,14 - 0,15 
Sogrise 0,10 0,11 0,12 0,12 0,11 
Saftbindeevne: 
Kam 0,164 0,161 0,168 0,161 0,185 0,162 
Yderlår 0,164 0,155 0,166 0,162 0,167 0,161 
Piqment: 
Kam, ppm 24,0 22,9 23,3 23,1 23,5 23,2 
Yderlår, ppm 43,5 40,8 41,7 41,0 41,6 41,9 
Smagsbed. af bacon: 
Farve, stegt 7,5 7,5 7,4 7,4 7,6 7,3 
Lugt 5,6 5,5 4,9 5,1 6,1 4,4 
Saltsmag 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
Egensmag 5,8 5,7 5,1 5,3 6,5 4,4 
Konsistens 7,4 7,5 7,3 7,3 7,6 7,2 
Helhedsindtryk 5,9 5,7 5,2 5,4 6,5 4,6 
*) U = umættede, P = polyumættede og M = mættede fedtsyrer. 

uden bedre for so- end for hangrise. Forskel-
lene for protein- og vandindhold samt saft-
bindeevne stemmer overens med resul-
taterne fra bl.a. 795. Meddelelse fra SH. PSE-
frekvensen var ens for de to køn, men der fo-
rekom DFD hos 8 % af hangrisene og 2 % af 
sogrisene. 

Smagspanelets indtryk af kødets spisekva-
litet var signifikant bedre for sogrisene end 
for hangrisene. De betydeligste forskelle blev 
fundet for lugt og smag. En af årsagerne kan 
være, at alle svinene indgik i bedømmelsen, 
selvom seks hangrise havde et skatolindhold, 
der var højere end 0,25 ppm. 

Konklusion 
Nærværende forsøg viste, at produktions-

resultaterne ikke blev påvirket af det stigen-
de indhold af majs, når foderets aminosyre-
indhold afbalanceredes med sojaskrå. 

Råvarekvaliteten blev imidlertid påvirket, 
idet spækkvaliteten forringedes i takt med 
det stigende majsindhold. Hos hangrisene op-
stod denne forringelse ved et lavere majsind-
hold end hos sogrisene. Dette antyder, at fo-
derets maksimale JTP bør være mindre, når 
foderet anvendes til hangrise, end når det an-
vendes til sogrise. Der bør dog foretages yder-
ligere undersøgelser, før nye retningslinier 
kan fastlægges. 
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