Téma: Húsminőség

Olívaolaj, mint a sertések egyik
lehetséges észterforrása a
takarmányban
Termelési pont: Hízlalási szakasz
Származási ország: Belgium

A hús minőségét befolyásolja a genetikai
összetétel, a tenyésztési módszer, az állat vágás
előtti kezelése illetve a hízlalási szakaszban
történő takarmányozás. A húsaromát a főzés
során a sertéshúsban előforduló zsírsavak
közötti komplex kémiai reakciók generálják, amelyet a termelők a
takarmányozás révén könnyen befolyásolhatnak. Számos EU‐projektet
szenteltek az ízletesebb, vonzóbb és ízesebb sertéshús előállításának.

Megoldás ‐ Legjobb gyakorlat
A gazdaság: Bart Mouton és Filip Van Laere Duroc d’Olives húst állít elő,
fehér Landrace és Duroc kan keresztezésével. A hús igen ízletes, lédús és
porhanyós jellegű. A takarmány‐összetételről szóló tanulmányt követően,
a Genti Egyetem szakembereivel együttműködve, Bart és Filip az olívaolajat választotta észterforrásként a sertések takarmányában.
Az olívaolaj kevés telített zsírsavat és sok jótékony telítetlen zsírsavat
tartalmaz. Az olívaolaj sertéstakarmányban történő biztosításával hasonló zsírsav‐összetétel érhető el a sertészsírban is. Ez jó hatással van a
fogyasztó egészségére. A takarmány alapja a búza, árpa és kukorica,
illetve rostok és fehérjék keveréke.

Költség‐haszon elemzés
A költség‐haszon elemzéssel kapcsolatban
a következőket vették figyelembe: 2,5% ‐ban
adunk olívaolajat a teljes takarmányhoz. Az
olívaolaj ára tonnánként 3000 €. Az olívaolaj
nem változtatja meg a hízott sertés
teljesítményét. Az olívaolajjal táplált, és ezt
a címkén jelzett sertések esetében 10% ‐os
többletárhoz jutunk.
Előnyök:
√ Profitnövekedés 0,12‐ről 0,17‐ra / kg
vágási tömeg esetén
Költségek:
- A takarmányköltség 16,8% ‐kal növekszik,
amennyiben csak az utolsó két hónapban
alkalmazzuk.
- A teljes termelési költség növekedése
7,6%, amennyiben csak az utolsó két
hónapban alkalmazzuk.

A gazdálkodók szerint kétféle módon valósítható meg a gyakorlatot:
1. Adjunk olívaolajat a hízósertések takarmányához a teljes hízlalási
időszakban
2. Adjunk olívaolajat a hízósertések takarmányához a hízlalási időszak
utolsó két hónapjában
Mindkét módszer nagyon hasonló zsírsavösszetételt eredményez

Megfontolandó tanácsok és egyéb információk
Mivel a takarmány és a termelési költségek tarthatatlanul magasak
lesznek amennyiben az olívaolajat a teljes hízlalási időszak alatt adjuk,
ezért ezt az opciót nem vizsgálták tovább.
Az olívaolaj sertéstakarmányhoz történő hozzáadásának gyakorlata nem
igényel különösebb képzést. A termelőnek tudnia kell, hogy milyen
olívaolajat és milyen mennyiségben kell felhasználni, hogy elérje a kívánt
hatást, és elkerülje az un. „lágy zsírral” kapcsolatos kérdéseket.
A hozzáadott érték ‐ diverzifikáció versenyelőnyt teremthet a
sertéstenyésztők számára, és elérésének egyik módja a húsminőség
javítása. Támogatásra és technikai útmutatásra van szükség azért, hogy
új, „ízletesebb” vagy „egészségesebb” sertéstermékeken alapuló piaci
láncot hozzunk létre annak érdekében, hogy a termelők élvezhessék a
prémiumhús többletbevételét.

Bart Mouton és Filip Van Laere

Duroc d’Olives malac
További kutatási és projekt linkek
https://www.eupig.eu/
Kapcsolat a technikai jelentéshez
Kapcsolat RPIG Belgium – Laurens
Vandelannoote

Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs programjának támogatását kapta a 727933. számú
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