Olivenolie som fedtkilde til
svin
Dyregruppe: Slagtesvin
Land: Belgien

Kødkvalitet er afhængig af genetik, produktionsform, sygdomsbehandlinger og dyrets ernæringsmæssige stand under
opvæksten. Smagen af kødet fremkommer under tilberedningen gennem en række komplekse kemiske reaktioner mellem
grundsubstanser i kødet, såsom fedtsyresammensætningen,
som nemt kan påvirkes gennem fodring under opvæksten. En lang række EU-projekter
omhandler metoder, der kan gøre kødet mere smagfuldt og attraktivt.

Tema: Kødkvalitet

Løsningen – Best practice
Besætningen: Bart Mouton og Filip Van Laere producerer ’Duroc D’Olive’ kød fra
krydsninger mellem søer fra hvid Landrace og Duroc orner. Kødet har ry for at være
smagfuldt, saftigt og mørt. Efter en undersøgelse af fodersammensætning, valgte Bart
og Filip sammen med specialister fra Ghent Universitet at tilsætte olivenolie til grisenes
foder.
Olivenolie indeholder få mættede fedtsyrer og mange gode monoumættede fedtsyrer.
Når der tilsættes olivenolie til foderet, opnås en tilsvarende fedtsyresammensætning i
kødet, hvilket er til gavn for forbrugeren. Foderet er baseret på korn (hvede, byg og majs),
fibre og protein.
Ifølge besætningsejeren kan det gøres på én af to måder:
1. Tilsætning af olivenolie til foderet i hele slagtesvineperioden.
2. Tilsætning af 2-3% olivenolie de sidste to måneder før slagtning.
Begge metoder giver samme fedtsyresammensætning.

Punkter til overvejelse og yderligere information
Foder- og produktionsomkostninger steg voldsomt, hvis der anvendes olivenolie i hele
slagtesvineperioden, og af den grund er muligheden ikke undersøgt nærmere
Det kræver ikke særlig træning at tilsætte olivenolie til foderet. Det er vigtigt, at man ved,
hvilken slags olivenolie og i hvilken mængde, det skal tilsættes, for dels at opnå den
ønskede effekt og dels at undgå problemer med ’blødt fedt’.

Cost-benefit
analyse
Cost-benefit analysen er
baseret på følgende
forudsætninger: Tilsætning af
2,5% olivenolie. Olivenolie
koster €3.000/ton. Tilsætning
af olivenolie påvirker ikke
slagtesvinenes produktivitet.
Kød fra grise, der har fået
olivenolie, er 10% dyrere end
kød fra grise, der ikke har fået
olivenolie.
Gevinster:
√ Indtjening pr. kg slagtevægt
stiger fra €0,12 til €0,17
Omkostninger:
- Foderomkostningerne stiger
med 16,8% hvis foderet kun
bruges de sidste to måneder
før slagtning.
- De totale
produktionsomkostninger
stiger med 7,6%, hvis foderet
kun bruges de sidste to
måneder før slagtning.

Værdiskabende tiltag giver en konkurrencemæssig fordel, og forbedring af kødkvaliteten
er en af måderne at opnå dette på. Det kræver hjælp og professionel vejledning at skabe
nye afsætningsmuligheder baseret på ’mere smagfuldt’ eller ’sundere’ svinekød for, at
man som svineproducent kan høste fordelene af et bedre afkast på kødet.
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