Oliiviöljy sikojen rasvanlähteenä
Tuotantosuunta: Lihasikatuotanto
Alkuperämaa: Belgia

Sianlihan laatuun vaikuttavat sian perimä, kasvatustavat,
käsittely ennen teurastusta sekä ruokinta. Lihan maku
muodostuu ruoanlaiton aikana lihassa olevista yhdisteistä
kuten rasvahapoista, joiden koostumukseen voidaan helposti
vaikuttaa sikojen ruokinnalla. Useassa EU:n hankkeessa
selvitetään, miten sianlihasta saataisiin entistä houkuttelevampaa ja maittavampaa.

Teema: Lihan laatu

Ratkaisu – Parhaat käytännöt
Maatila: Bart Mouton ja Filip Van Laere tuottavat sianlihaa Duroc d’Olives -merkillä.
Porsaat ovat risteytyksiä, joiden emärotuna käytetään maatiaista ja isärotuna on duroc.
Liha on maukasta, mehukasta ja mureaa. Bart ja Filip päätyivät Ghentin yliopiston
asiantuntijoiden kanssa valitsemaan oliiviöljyn sikojen rasvanlähteeksi
ruokintatutkimuksen perustella.
Oliiviöljy sisältää monia hyödyllisiä kertatyydyttymättömiä rasvahappoja ja vain vähän
tyydyttyneitä rasvoja. Sianlihan rasvahappokoostumus saadaan samankaltaiseksi
käyttämällä oliiviöljyä sikojen ruokinnassa. Näin liha on terveellisempää kuluttajalle.
Rehun pääraaka-aineet ovat viljaseos (vehnä, ohra, ja maissi), kuidut ja proteiinit.
Tuottajan mukaan ruokinta voidaan toteuttaa kahdella tavalla:
1. Oliiviöljyä lisätään lihasikojen rehuun koko lihasikavaiheen ajan
2. Oliiviöljypitoisuus rehussa on 2-3 % vain kahden viimeisen kasvatuskuukauden ajan
Molemmilla tavoilla lihaan saadaan samankaltainen rasvahappokoostumus.

Huomioitavaa ja lisätietoa
Rehun hinta ja tuotantokustannukset nousevat liian korkeiksi, jos oliiviöljyä lisätään
rehuun koko lihasikavaiheen ajan. Tästä syystä kokoaikaista käyttöä ei ole tutkittu
pidemmälle.
Oliiviöljyn käyttö rehussa ei vaadi erityistä harjaantuneisuutta. On tärkeää tietää
minkälaista oliiviöljyä pitäisi käyttää ja miten paljon, jotta saavutettaisiin haluttu
lopputulos ilman lihan laadun heikkenemistä.
Erilaiset keinot lihan laadun parantamiseksi tuovat tuotantoon monipuolisuutta, mikä
lisää tilojen kilpailukykyä. Jotta tilat saisivat tuottamastaan laadukkaasta lihasta
ansaitsemansa hinnan, tarvitaan tukea ja teknistä osaamista kehiteltäessä uudenlaisia
tuotantoketjuja, jotka perustuvat ’maukkaampiin’ tai ’terveellisempiin’ sianlihatuotteisiin.

Kustannushyötyarvio
Kustannus-hyötyarviota varten
tehtiin seuraavat
olettamukset:
Oliiviöljyn pitoisuus rehussa
on 2,5 %. Oliiviöljyn hinta on
3000 €/tonni. Oliiviöljyn käyttö
ei muuta lihasian
suorituskykyä. Oliiviöljyllä
ruokitun sian lihan myyntihinta
on 10 % tavanomaista
korkeampi.
Edut:
√ Tuotto kasvoi 0,12:sta
0,17:ään teuraskiloa kohden.
Kustannukset:
- Rehun hinta nousi 16,8 % jos
oliiviöljyä käytettiin vain
kahden viimeisen
kasvatuskuukauden ajan.
- Kokonaistuotantokustannukset kasvoivat 7,6 % jos oliiviöljyä käytettiin vain kahden
viimeisen kasvatuskuukauden
ajan.
Tutkimus- ja hankelinkkejä
https://www.eupig.eu/
Linkki tekniseen raporttiin
RPIG-yhteyshenkilö
(Belgia): Laurens
Vandelannoote
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Bart Mouton ja Filip Van Laere

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020 – tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta
avustussopimuksen nro 727933 nojalla. Tämä julkaisu kuvastaa vain kirjoittajan näkemystä, eikä Euroopan komissio ole
vastuussa sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

