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Undersøgelse af det relative fedtindhold i forskellige 
i d e af slagtekyllinger 

Poul Sørensen 
Afdelingen for forsøg med fjerkræ 

77 hønekyllinger er alle delt i »tarmsæt + indmad«, »vinger«, »brystfilet«, og en »rest«; på 
hver del er foretaget vejning samt fedtanalyser. Der er foretaget vægtfyldemål af kyllingen efter 
slagtning og efter opskæring. Statistiske beregninger viser, at vægtfyldemål ikke kan anvendes 
som mål for fedtindhold, at mængden affede i tarmsæt + indmad udviser en meget stor variation, 
og i gennemsnit udgør 20% a'" kyllingens totale fedtmængde, og at korrelationen på det relative 
fedtindhold i tarmsæt + indmad cg den c V i n kylling er 0,48. Lavt proteinniveau i foderet 
medfører indtil 30 g ekstra m . 

it den nuværende 
anvende dele af 

e kyllingens fedt-
ide indirekte mål 

blev iværksat en undersøgelse, dei omfattede 
vejning, opskæring, vægtfylde-bestemmelse og 
fedtanalyse. 

Et væsentligt formål med undersøgelserne var 
at skaffe nogle målemetoder for fedtindhold (di-
rekte eller indirekte), som er hurtige og billige at 
gennemføre. Dette har særlig aktualitet i forbin-
delse med avlsforsøg, hvor det ofte drejer sig om 
at kunne analysere et stort antal kyllinger på rela-
tiv kort tid. En vis mængde fedt i slagtekroppen er 
ønskeligt for at give kyllingen den rette smag. 
Bortset f ra den mængde fedt, der af fysiologiske 
grande må være til stede omkring turmkrøset, er 
yderligere fedtaflejring i bughulen aldeles uøn-
sket, da det kun kan anvendes som slagteaffald og 
derfor må betragtes som værdiløst, og tilmed for-

øges slagteriernes forureningsproblemer af for 
store mængder fedt. 

Materiale og metode 
Som grundlag for fedtanalyser blev anvendt 

hønekyllinger, slagtet ved en alder af 41 dage, og 
der blev kun anvendt kyllinger, der lå inden for 
intervallet x 9 S ± 150 g.-Kyllingerne blev indsat 
den 7. januar på kyllingestationen Favrholm og 
blev opdrættet under de forhold, der anvendes 
ved 1 iniekombinationsprøverne. Der blev foreta-
get kemisk analyse af foderblandingen med føl-
gende resultat: 3145 kcal. OH pr. kg foder og 161 g 
renprotein pr. 3000 kcal. 

Til fedtanalysen blev udtaget følgende høne-
kyllinger: 

Hold nr. Liniekombination Antal 
1 61 x 63 28 
2 63 x 61 30 
3 66 x 66 19 



Liniebetegnelsen refererer til den på Avlsstati- Fedt har en lavere vægtfylde end det øvrige 
onen Strynø anvendte, og linierne er de mest kropvæv; vægtbestemmelse af kyllingen, ned-
hurtigvoksende Hvid Plymouth Rock linier, der dyppet i vand (Archimedes lov), giver derfor et 
findes på avlsstationen (se meddelelse nr. 44). skøn for proportionen a f f ed t ; dette skøn kan dog 
Hver kylling blev vejet levende, slagtet og opskå- være fejlbehæftet, fordi der findes lommer af luft i 
ret og r.ed be- e'1. m<i y . £ c b /c. i > >• i-n -i i^u- k- < lmc_ D< ^ b ie t

 rr-i , , g i < de 
Lag J t L i iølgcndc. '>-• r«..n ueSe -/a d« > "Dg ede 1 /i r.~, 

a) Tarm sæt indmad c J < j «. ' " l"~V 
b) Frystfilei m nl ''kind c ' " _<J" 1 1 > L e UJ 1 ~ i !u" (

 lC"u '' r l ' a 

c) Vinger 
d) Rest - løb, f jer , blod og hoved. 

:abel 1 er givet 
tanalyser af 77 

I trykt I procent 
Korrelation** 

Kropdel Nr. Gns. % CV* 
1 2 3 4 5 

Tarmsæt + indmad 1 16,24 22.1 
Brystfilet 2 9,25 17,9 0,30 
Vinger . . . . . . . . . . . . . . . . 3 15,87 11,1 0.27 0,27 
Rest . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 15,83 12,2 0,47 0.46 0,39 
Slagtet kyll. . . . . . . . . . . . 5 14.82 11,6 0,73 0,58 0,49 0.93 
Opskåret kyll. . . . . . . . . . 6 14,44 11,0 0,48 0,63 0,52 0,97 0,95 

* CV = Variations koefficient 
** For r > 0,24 gælder at P < 0,05 

Fedtindholdet i kyllingen, henholdsvis slagtet 
og opskåret, er beregnet på grundlag af fedtind-
hold i de respektive kropdele 1-4 og 2-4. 

Kropdelen »tarmsæt + indmad« har det største 
indhold af fedt, men mere bemærkelsesværdig er 
den høje variationskoefficient, hvor yderpunk-
terne var 7,0% og 32,7%. Brystfilet har det lave-
ste fedtindhold og samtidig en betydelig variation 
mellem individer. 

Der er foretaget dobbeltbestemmelser af fedt-
indhold af hver prøve, og det er almindelig prak-
sis, at dobbeltbestemmelser, der afviger mere end 
2%, laves om. I analyseresultaterne fra vinger var 
der imidlertid så mange prøver med mere end 2% 
afvigelse på dobbeltbestemmelsen, at det blev 
besluttet at undlade dette, fordi man kunne imø-

dese 4-6 bestemmelser for adskillige prøver for at 
opnå den sikkerhed, der normalt kræves. Af 
samme grund kan det udelukkes, at vingernes 
fedtindhold anvendes som grundlag for en indi-
rekte bestemmelse af hele kyllingens fedtindhold. 
Variationskoefficienterne for dobbeltbestemmel-
serne var henholdsvis 1,1%, 5,0% og 6,6% for 
tarmsæt 4- indmad, brystfilet og vinger. 

Tarmsæt + indmad er udtaget ved den teknik, 
der anvendes på F or søgst] erkræ si agt et i e t, og der 
er ikke gjort yderligere bestræbelser for at stan-
dardisere niveau'et for, hvor meget af fedtvævet 
der fjernes fra bughulen. Såfremt fjernelse af 
fedtvæv varierer f ra kylling til kylling, vil det 
resultere i, at den beregnede korrelation på fedt-
indhold i opskåret kylling og i tarmsæt 4- indmad 



er mindre ene d u i ^ande kone! at ion. Mærgden af 
fedt i tarmsæt • intim: dndg.H 1^.4'? id' ten totale 
mængde fedt i slagte! vil ngen g det medfører en 
autokorrelatio i på 0 J 9 4 u-i d.- «-o e - e r kåber. 
Substrahere a den 
fundne korrelation (0,73), fås en værdi, der ligger 
nær 0,48, der er beregnet at være korrelationen på 
det relative fedtindhold af opskåret kylling og 
tarmsæt + indmad. Derfor er den nævnte effekt 
af variation i graden af fedtvæv, der fjernes fra 
bughulen, uden betydning. 

Indirekte mål for fedtindhold 
På grundlag af dette eksperiment skal diskute-

tcs følgende indirekte må! foi fedtndhold i opska-

Slagtet 0,32 
Opskåret 0,25 
Tarmsæt + indmad 0,36 
Filet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08 

Den fundne sammenhæng mellem det relative 
fedtindhold og forskellige mål for vægt er noget 
mindre, end man umiddelbart skulle forvente på 
grandlag af den ovenfor anførte bemærkning, og 
det skyldes ganske sikkert et andet forhold, som 
trækker i modsat retning, idet et g aflejret fedt 
kræver mere tilført energi end et g aflejret mus-
kelvæv. Derfor vil fede kyllinger tenderer mod at 

ret kylling: Vægtfylde, vægt og fedtbestemmelse i 
dele af kyllingen. 

Ingen af de to vægtfyldemål viste tilstrækkelig 
sammenhæng med det relative fe< i. Den 
opskårne kylling gav en korrelati >,10 på 
vægtfylde og relativt fedtindhold, — . tilsva-
rende korrelation for den slagtede kylling er nul. 
Årsagen til den lave sammenhæng skal formentlig 
søges i det forhold, at luftlommer i slagtekroppen 
har indvirket på vægtfylden. 

Det er almindeligt antaget, at den relative grad 
af fedtaflejring stiger med den fysiologiske alder 
(d.v.s. vægt - depotfedt), hvorfor der må forven-
tes en god sammenhæng mellem f.eks. levende-
vægt og relativt fedtindhold i den slagtede kylling. 
I undersøgelsen er fundet følgende: 

Vægt 

opsk. tarmsæt filet 
+ indmad 

0,31 0,33 0,24 0,28 
0,23 0,25 0,16 0,19 
0,37 0,39 0,31 0,40 
0,08 0,10 -4),03 0,09 

veje mindre, fordi det er usandsynligt, at øget 
relativ fedtaflejring ved en given vægt fuldt ud 
kompenseres med øget daglig foderoptagelse. 
Vægt alene er således et utilfredsstillende mål for 
det relative fedtindhold. 

I nedenstående er redegjort for nogle multiple 
regres sionsligninger, hvor det relative fedtind-
hold i opskåret kylling er den afhængig variable: 

Tabel 2, Korrelation mellem vægt og relativt fedtindhold 

Relativt fedtindhold 
lev. slagt. 

Y = 5,74 + 0,143 • xi + 0,127 • x2 + 0,518 • x3 ; R2 = 0,483 
Y = 7,34 + 0,144 • x2 + 0,516 • x3 ; R2 = 0,481 
Y - 5,52 4- 0,278 • xt + 0,586 • x3 ; R2 - 0,409, hvor 

Y = Relativt fedtindhold i opskåret kylling (i pet.) 
xi = Levendevægt før slagtning (g) 
x2 = Relativt fedtindhold i tarmsæt 4- indmad (i pet.) 
X3 = Relativt fedtindhold i brydtfilet (i pet.) 

De anførte ligninger er det bedste udtryk for hold, der kan opnås uden at analysere hele kyHin-
den indirekte bestemmelse af relativt fedtind- gen. 



1429. beretning f ra Statens Husdyrbrugsforsøg 
(Vagn Petersen) er der redegjort for virkningen af 
varierende proteinindhold på bl.a. opskærings-
procent og levende vægt ved 52 dage. Lavere pro-
teinindhold i foderet (148 g/3000 kcal.) medfør te 
lavere levendevægt ved 52 dage og større opskæ-
rings s vind. Lavere vægt indebærer i sig selv stør-
re opskæringssvind, men derudover aflejres en 
større mængde fedt omkring tarmkrøset , når der 
anvendes foderblandinger med lavt proteinind-
hold. 

På grundlag af nærværende undersøgelse kan 
den indflydelse, som kyllingens levendevægt har 
på opskærings svindet, beskrives ved følgende 
ligning: 

(1) Y - 17 ,23 - • ;xi; R2 = 0,10, 
hvor 

V vind (vægt af tarmsæt 
+ indmad i 2< af levendevægt) 

Xl — Levendevægt i g 

Lignirgcn »ie regpetfor hønekylh'ugei i » æg-
tinterval let 1100-1500g. Ligningf li iudcholder 2 
modsar le t tede h æ f t e . idet at gende levende-
vægt medfo ter fa ldende opskæ; ings*-v;nd, * v j 
samtidig s» gende af te J

r : rg ai fedt i tarr-« •»• H 
indmad; d u for et anført ligning i2;, som ?ngi< ei 
den indf ivdekc . ^oir k\ L-^ei: s l e e n d e v;* gt hai 
på det relative opskæringssvind, når fedte t er 
t rukket ud af tarmsæt + indmad. 

(2) Y ! = 16,51 - 0,00370 • x i ; R 2 = 0,19. 

Den kendsgerning, at ligning (2) viser den stør-
ste sikkerhed (R2). skyldes givetvis, at denne lig-
ning er fysiologisk mere korrekt . 

Af tabellerne 11-25 i 429. r, at 
der er en forskel i det relativ <-- r i 4.-» i I by ile 
på 2,8 procentenheder mel 
foder med lavt proteinindh 
malt proteinniveau i foderet rk _ • 1 g af lig-
ning (2) kan beregnes, at d- , utco æder 
skal deles med 1,6 procentenheder , der skyldes 

vægtforskel, og 1,2 procentenheder , der alene 
skyldes en øget fedtaflejring på grund af lavt pro-

E n mere relevant sammenligning er imidlertid at 
betragte kyllingerne ved samme vægt, og til det 
formål kan anvendes ligning (1), der dels tager 
lier v'u n idcnfy i /o lo ju k k<,ri.'ki. mmenh-tng 
forklaret ved ligning (2), dels tager højde for, at 
øget vægt medfører en s tørre relativ fedtaflejring i 
tarmsæt + indmad. Beregnet p å denne måde, vil 
kyllinger, fodret med 148 g renprotein pr. 3000 
kcal., have et opskæringssvind på 1,8 procenten-
heder større end kyllinger, fodret med 186 g ren-
protein pr . 3000 kcal. , når de slagtes ved samme 
vægt. Det betyder for en kylling på 1400 g en 
difference i opskæringssvind på 25 g eller - med 
nugældende priser - 12 øre. 

Ki nklusira 
S'urirenriængen mellem fedtindhold i tarmsæt 

4 indmad og fedtindhold i den øvrige del af kyl-
lingen er sa lille, at fø r s tnævnte mål ikke er an-
vendt Fg ril fcrudsigelse af fedtindhold i den op-
skårne k y l l r g . Analyse af fedtindhold i brystfilet 
kan have rogen interesse i forbindelse med kvali-
te ts-poigsmåi . og dette mål har en noget bedre 
Scunmenh' -rg med fedtindhold i den opskårne 
kv'ling. 

1 ro i f j i rd t l se med produkt ionsøkonomiske 
overvejelser er det pr imært fedt indholdet i tarm-
sæt + indmad, der har interesse, dels på grund af 
den ringe nyttegrad af fedt i ta rmkrøse t i slagteri-
leddet , dels på grund af det større energiforbrug, 
der er forbundet med aflejring af 1 g fedt , sam-
menlignet med aflejring af 1 g af det øvrige væv. 

Beregninger viser, at foder med lavt prote-
inindhold medfører aflejring af omkring 25 g ek-
stra fedt i bughulen. 

Partering af kyllingerne er foretaget af medar-
bejdere ved Forsøgsfjerkræslagteriet i Hillerød. 
Fedtanalyserne er gennemfør t på dyrefysiologisk 

"mg ved forsøgsleder H . C. Beck. Beregnin-
er gennemfort ved hjælp af EDB-anlægget 
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