
M. Gaardbo Thomsen, Afdeling for Husdyrernæring og Fysiologi
Birte Lindstrøm Nielsen, Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd
Jette F. Young, Afdeling for Animalske Fødevarer
Poul Sørensen, Afdeling for Husdyravl og Genetik

Husdyrbrug nr. 23 ◆  September 2001

Opdræt af frilandskyllinger

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning



2 •Husdyrbrug nr. 23   2001

I lighed med ægproduktionen er
der her i landet i de seneste par
årtier opstået et behov for at pro-
ducere forskellige mærkevarer af
fjerkrækød som alternativ til kon-
ventionelt slagtefjerkræ. En af
disse mærkevarer er de såkaldte
Frilandskyllinger, der ifølge et EU-
direktiv (1538/91 og 2891/93) de-
fineres som kyllinger, der er op-
drættet under følgende forhold:

1. Belægningsgrad: max. 13 kyl-
linger pr. m2 gulvareal og max.
27,5 kg kyllinger pr. m2 gulv-
areal ved afgang til slagteri i
en alder af min. 81 dage.

2. Min. de sidste 6 uger skal kyl-
lingerne have adgang til et ho-
vedsageligt græsbevokset ude-
areal på mindst 2 m2 pr. kylling.

3. Kyllingematerialet skal være fra
en langsomtvoksende race.

4. Foderet skal indeholde mindst
70% korn i fedeperioden.

Den krævede produktionsform
til produktion af Frilandskyllinger
medfører, at det kyllingemateriale
og de fodersammensætninger, der
anvendes til den konventionelle
produktion af slagtefjerkræ, ikke
umiddelbart lader sig overføre til
produktion af frilandskyllinger.

Formålet med nærværende
forsøg var at sammenligne kon-
ventionelle kyllinger (Ross208-
hønekyllinger) med en specifik
liniekombination (LaBresse x
Eksperimentlinien L86), opfodret
efter to forskellige fodringsstrate-
gier (moderat kontra lavt energi-
niveau) og i øvrigt opdrættet efter
gældende regler for produktion af
Frilandskyllinger. Der blev fokuse-
ret på produktions- og kødkvali-
tetsparametre samt adfærd.

Kyllingemateriale

Liniekombinationen LaBresse x
L86 formodes at have en langsom
vækstudvikling, som gør den po-
tentielt egnet til produktion af
Frilandskyllinger. LaBresse er en
langsomtvoksende fransk geno-
type, og L86, som er en eksperi-
mentlinie, har oprindelse i en
White Cornish hanelinie og er
avlet for god foderudnyttelse.
Reciprokke krydsninger af disse
2 linier blev derfor anvendt til
dette forsøg.

Konventionelle kontrolkyllinger
af linien Ross208 er indkøbt som
kønssorterede daggamle hønekyl-
linger fra et kommercielt rugeri.

Fodringsstrategier og
fodersammensætninger

Begge kyllingeafstamninger blev
inddelt i 2 grupper á 4 parallel-
hold, og fodret successivt med 3
foderbehandlinger (start, vokse,
slut) med hhv. moderat (F5) eller
lavt (F7) energiniveau, se tabel 1.
Foderet med lavt energiniveau
havde desuden en mere alsidig
råvaresammensætning.

Indhusningsforhold
Fra daggamle til 6 uger gamle blev
kyllingerne opdrættet i en almin-
delig kyllingestald uden adgang til
udeareal. Lysprogrammet var kon-
tinuerligt lys de første 5 døgn ef-
terfulgt af en 8 timers mørke-
periode pr. døgn, hvor lyset blev
dæmpet i 30 minutter forud for
mørkeperiodens start. Ved en alder
af seks uger blev 100 kyllinger pr.
parallelhold overført til rundbue-
hytter dækket med lysgennem-
trængeligt plastik. Hvert kyllinge-
hold fik adgang til et udeareal på

200 m2, svarende til 2 m2 pr. kyl-
ling. Hytterne havde ingen kun-
stig belysning, således at lyspro-
grammet blev bestemt af den na-
turlige døgnrytme. Denne omfat-
ter perioden 24. august til 6. okto-
ber 1999. Figur 1 er et foto af hyt-
terne med tilhørende udearealer.

Produktionsresultater
Kyllingernes produktionsresultater
er vist i tabel 2. Kyllingernes døde-
lighed efter 1. uge i perioden 0-6
uger, hvor de gik i en almindelig
kyllingestald, var generelt lav. Den
lidt højere dødelighed hos LaBresse
x L86 på F5-foder skyldtes en ten-
dens til kannibalisme. I perioden
6-12 uger med adgang til ude-
arealer lå dødeligheden også på
et acceptabelt lavt niveau i alle 4
grupper, hvilket indebærer, at dø-
deligheden for hele opdrætnings-
perioden 0-12 uger ligeledes var
tilfredsstillende lav.

Kyllingernes vækst de første
6 uger var som forventet markant
forskellig for de 2 afstamninger.
Fodersammensætningerne F5 og
F7 havde på dette alderstrin kun
haft en signifikant forskellig ind-
flydelse på væksten hos LaBresse
x L86, hvor F7-foder gav den stør-
ste vækst. I perioden 6-12 uger var
der fortsat en markant forskel på
væksten hos de 2 afstamninger.
I samme periode var der desuden
en klar vekselvirkning mellem
afstamning og fodersammensæt-
ning, idet Ross208 havde den hø-
jeste vækst på F5-foder, hvorimod
LaBresse x L86 voksede bedst på
F7-foder. Dette kan skyldes, at fo-
derets fyldningsgrad i forhold til
energiindhold er mere kritisk for
hurtigtvoksende kyllinger med
stor daglig foderoptagelse end for
kyllinger med en mere moderat
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Blandet
F7

Afstamning LaB. x L86

Køn
Foder

Perioden 0-6 uger
Døde efter 1. uge, % *)

Tilvækst, g
Foder pr. kylling, g

Perioden 6-12 uger
Døde efter 1. uge, % 
Tilvækst, g
Foder pr. kylling, g

Høner
F5

Ross208 Ross208

Høner
F7

Lab. x L86

Blandet
F5

Kg foder pr. kg tilvækst

Kg foder pr. kg tilvækst

Perioden 0-12 uger
Døde efter 1. uge, % 
Tilvækst, g
Foder pr. kylling, kg
Kg foder pr. kg tilvækst

*) Talværdier i en række, der er markeret med forskellige bogstaver, er signifikant forskellige (P<0,05)

0,2ab

1691a

3152b

1,86b

1,5a

2199a

8032a

3,65b

1,7a

3890a

11,18b

2,88b

1,6a

946c

1849d

1,95a

1,7a

1627d

5206c

3,20c

3,3a

2573d

7,06d

2,74d

1,0ab

1717a

3340a

1,95a

0,7a

2074b

8106a

3,91a

1,7a

3791b

11,45a

3,02a

0,0b

1011b

1986c

1,96a

1,5a

1742c

5708b

3,28c

1,5a

2753c

7,69c

2,79c

Tabel 2. Kyllingernes produktionsparametre i perioderne 0-6, 6-12 og 0-12 uger gamle

6-12

30,00
20,00
20,00
10,00

9,00
2,50

2,35
100,00

Perioden, uge

Blanding F7-slut

Hvede, %
Byg, %
Havre, %
Ærter, %
Sojaskrå, afskallede, toast, %
Fiskemel, askefattigt, %
Grønmel, %
Soyaolie, %
Methioninblanding (40%), %
Mineraler + vitaminer, %
Ialt, %

Beregnet:
MJ omsættelig energi (OE) pr. kg
g protein pr. 10 MJOE

0-3

55,85
15,00

-
-

21,70
3,00

3,10
100,00

11,67

F5-start

-
1,00
0,35

179

5,00
1,00
0,15

3-6

F5-vokse

62,15
10,00

-
-

16,20
3,00

2,55
100,00

11,49

5,00
1,00
0,10

165

6-12

F5-slut

59,05
20,00

-
-

10,00
3,00

1,95
100,00

11,63

5,00
1,00

-

144

0-3

F7-start

25,60
20,00
20,00
10,00
15,50
2,50

3,10
100,00

11,08

2,00
1,00
0,30

173

3-6

F7-vokse

28,90
20,00
20,00
10,00
11,50
2,50

2,80
100,00

11,13

3,00
1,00
0,30

159
11,07

153

Tabel 1. Foderets råvaresammensætning samt beregnet indhold af energi og protein
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vækst og foderoptagelse. For hele
opdrætningsperioden 0-12 uger
var vækstforløbet i relation til af-
stamning og fodersammensæt-
ning en gentagelse af forløbet i
perioden 6-12 uger.

Kyllingernes vækst over 12
uger viste, at Ross208-kyllingerne
havde så høj en vækstrate, uanset
fodersammensætning, at deres
vægt blev uacceptabelt stor til
trods for, at kun hønekyllinger
blev anvendt. Da kyllingerne blev
slagtet, blev der desuden fundet
misfarvning af den indre bryst-
muskel hos ca. 4% af Ross208-
kyllingerne. Misfarvningen, illu-
streret i figur 4, skyldes dårlig
blodtilstrømning og heraf føl-
gende iltmangel i musklen. Lidel-
sen beskrives at forekomme hos
kalkuner og rugeægshøner, hvis
de foretager høj aktivitet som f.eks
forsøg på at flyve. Forløbet af kyl-
lingernes foderoptagelse hen over
opdrætningsperioden var primært
knyttet til deres vækstudvikling,
men foderets sammensætning på-
virkede også foderoptagelsen, idet
kyllingerne uanset afstamning for-
tærede signifikant mere F7-foder.
Kyllingernes foderudnyttelse (kg
foder pr. kg tilvækst) var som for-
ventet bedre for det energirige F5-
foder i forhold til F7, med undta-
gelse af LaBresse x L86 i forsøgets

første halvdel. Dette skyldtes sand-
synligvis et større foderspild hos
disse kyllinger i denne periode,
som kan have modvirket en sådan
effekt. I perioden med adgang til
udeareal (6-12 uger) var foderud-
nyttelsen klart bedre hos afstam-
ningen LaBresse x L86, hvilket be-
virkede, at foderudnyttelsen i hele
forsøgsperioden også var klart
bedre, til trods for en markant la-
vere vækstrate end hos Ross208-
kyllingerne. Den forbedrede foder-
udnyttelse skyldtes primært en
bedre vækstintensitet (daglig til-
vækst i forhold til kropsvægt) i for-
søgets sidste halvdel, men LaBresse
x L86 havde desuden utvivlsomt
dækket lidt mere af deres næ-
ringsbehov fra udearealet, idet de
udnyttede udearealet mere end
Ross208 (beskrevet i afsnit for
adfærdsstudier samt figur 2).

Velfærdsrelaterede
observationer
Adfærdsstudier
Adfærdsstudierne i forsøget var
udelukkende koncentreret om
kyllingernes brug af udearealet.
Antallet af kyllinger henholdsvis
0-4, 4-8, 8-12, 12-16 og 16-20 m
fra hyttens udgangshul blev regi-
streret ved 42 tællinger i kyllinger-
nes 8., 10. og 12. leveuge. Tællin-

gerne var jævnt fordelt over dagen
fra dæmring til skumring.

Det fremgår af figur 2, at La-
Bresse x L86 udnyttede udearealet
mere end Ross208-kyllingerne,
hvilket højst sandsynligt er en
direkte konsekvens af en lavere
væksthastighed og den deraf følg-
ende bedre gait score (mobilitet)
hos de langsomtvoksende LaBresse
x L86. Fodersammensætningen
påvirkede også kyllingernes brug
af udearealet, idet kyllingerne,
uanset afstamning, benyttede
udearealerne mere, hvis de fik F5-
foder sammenlignet med de kyl-
linger, der fik F7-foder. Årsagen
kunne være, at F5-foderet var
mindre varieret i råvaresammen-
sætningen end F7-foderet. Des-
uden skal påpeges, at i forhold
til energiindholdet var indholdet
af essentielle næringsstoffer en
anelse højere i F7-foderet.

Fjerpilning
Fjerdragten blev bedømt, da kyl-
lingerne var 64 og 80 dage gamle.
Graden af fjerpilning er kun un-
dersøgt for LaBresse x L86, se
figur 3, eftersom der ikke fore-
kom fjerpilning blandt Ross208-
kyllingerne.

Graden af fjerpilning faldt
med alderen, hvilket kan skyldes,
at fjerpilningen opstod allerede i
de første 6 uger, hvor kyllingerne
var uden adgang til udeareal. At
der var flere fjerpillede kyllinger
blandt dem, der fik F5-foder, kan
have samme årsag som forskellen
i kyllingernes brug af udeareal.

Figur 1. Plastdækkede hytter med
tilhørende udeareal. Der ses tydelig
forskel i græsdækket, hvilket er en
konsekvens af forskelle i brug af
udearealet mellem afstamningerne
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Strøelsens kvalitet, ammoniak-
svidninger og gait score
Strøelsens kvalitet blev bedømt i
kyllingestalden i forbindelse med
kyllingernes udflytning til hytter
efter 6 uger, og i hytterne efter 12
uger ved afgang til slagteri. Antal
kyllinger med ammoniaksvidninger
på trædepuder og haser blev regi-
streret på slagteriets slagtebånd.
Kyllingernes mobilitet blev bedømt
ved gait scoring 79 dage gamle.
Resultaterne er angivet i tabel 3.

Ross208-kyllingerne havde en
markant ringere strøelse end La-
Bresse x L86-kyllingerne, hvilket
naturligvis hænger sammen med
deres større foderoptagelse og der-
med større gødningsudskillelse. At
Ross208 havde en bedre strøelse i
hytterne end i kyllingestalden
skyldtes, at en del af gødningsud-
skillelsen her fandt sted på ude-
arealet. De anvendte fodersam-
mensætninger medførte ikke for-
skelle i strøelsens kvalitet.

Ammoniaksvidninger på træde-
puder var markant mere udbredt
hos Ross208 end hos LaBresse x
L86, hvilket skyldtes forskelle i

0-4 4-8 8-12 12-16 16-20
Afstand fra huset (m)

0

4

8

12

16

20
% kyllinger ude

LaB.xL86
F5

LaB.xL86
F7

Ross208
F5

Ross208
F7

64 dage 80 dage
0

5

10

15

20
% LaB. x L86-kyllinger med tegn på fjerpilning

F5-foder F7-foder

Figur 2. Procentdelen af kyllinger set ude (gennemsnit
af hele observationsperioden). LaBresse x L86 går
længere væk fra huset, og fodertypen påvirker antallet af
kyllinger ude, uanset afstamning

Figur 3. Kun LaBresse x L86-kyllinger fjerpillede, og
dette var mest udbredt, når F5-foder blev anvendt.
Mængden af fjerpilning aftog med tiden

underlagets (strøelsens) kvalitet,
men også kyllingernes vægt var
befordrende for disse svidninger.
Omfanget af ammoniaksvidninger
på trædepuder var den samme for
begge fodersammensætninger, og
kun ganske få haser blev fundet
med ammoniaksvidninger uanset
afstamning og foder.

Som det fremgår af tabel 3 var
der en tydelig niveauforskel i gait
score mellem de to afstamninger,
hvilket som tidligere nævnt er én
af forklaringerne på, at Ross208
udnyttede udearealet mindre end
LaBresse x L86. Fodersammen-
sætningen medførte ikke forskelle
i gait score for nogen af afstam-
ningerne. Det blev vurderet, at
ammoniak-svidningerne på
trædepuderne i ingen tilfælde
var af en sværhedsgrad, som på-
virkede gait scoren.

Sundhedstest
Ved en alder af 80 dage blev ud-
taget 64 blodprøver (16 fra hvert
forsøgsled) til serologiske tests.
Alle blodprøver testede negative
for salmonella, gumboro og

mycoplasma synoviae. 3 blod-
prøver fra Ross208-kyllinger gav
svage positive udslag for infektiøs
bronkitis.

Slagteritekniske under-
søgelser på slagtekroppen
Fra hvert af de 4 forsøgsled blev
udført bugfedtbestemmelser på
40 hønekyllinger, og et tilsvarende
antal hønekyllinger blev parteret.
Slagteudbyttet (eviscereret, „gry-
deklar“, vægt i procent af levende
vægt) blev bestemt ud fra de re-
sterende kyllinger, se tabel 4.

Slagteudbyttet var højest hos
de konventionelle Ross208-kyllin-
ger, men også højere end det man
normalt ser hos samme afstam-
ning slagtet 6 uger gamle; hen-
holdsvis 74,5 og 73,8 i forhold til
72,9 (målt i tidligere forsøg).

Ud over alderen har det sik-
kert også påvirket slagteudbyttet
i positiv retning at kyllingerne, af
hensyn til tom mave-tarmkanal
under slagtning, var uden foder i
godt 15 timer før levendevægten
blev målt. Fodersammensætning-
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en vekselvirkede med afstamnin-
gen, når det gælder slagteudbytte,
hvilket utvivlsomt hang sammen
med den tilsvarende vekselvirk-
ning på levendevægten.

Mængden af bugfedt var som
forventet højest hos Ross208.
Fodersammensætningen påvir-
kede ikke mængden af bugfedt,
omend der var en tendens til et
reduceret indhold hos kyllinger
fodret med F7.

Parteringsudbytterne viste en
signifikant forskel mellem afstam-
ningerne for alle 5 parteringsan-
deles vedkommende. Mest udtalt
var forskellen i andelen af bryst-
filet. Det er bemærkelsesværdigt,

at LaBresse x L86-krydsningerne
trods mindre brystfilet end Ross-
208, har en større brystfiletandel
end de langsomtvoksende ISA-
Hubbard linier, der er afprøvet tid-
ligere i forskningsprojektet, hvoraf
den ene anvendes i den økologi-
ske slagtekyllingeproduktion.
Fodringsstrategierne gav ikke for-
skelle i parteringsudbytterne.

Som omtalt under tabel 2, blev
der fundet misfarvning af den in-
dre filetmuskel (Pectoralis minor),
også kaldet Oregon Disease, hos
nogle af Ross208-kyllingerne. Dette
er særlig uheldigt i kvalitetsmæs-
sig henseende, fordi det ikke op-
dages før slagtekroppen parteres.

Kødkvalitetsparametre

Med henblik på at måle forskellige
egenskaber med relation til kød-
kvalitet blev musklernes pH, dryp-
tab, farve og konsistens bestemt
på 20 hønekyllinger fra hver be-
handling. pH-forløbet blev målt
i brystmusklen 1, 10, 30, 45, 60 og
240 min. efter slagtning. Dryptab
på fersk kød blev registreret på
bryst og lårmuskel  48 timer efter
slagtning, hvor de har været opbe-
varet ved 4ºC, og farve (L*-, a*-,
b*-værdier) blev målt i bryst- og
lårmuskel efter 1 times blooming
(lyspåvirkning) af kød udskåret 4
timer efter slagtning. Konsistens

F7

Afstamning LaB. x L86

Foder

Strøelseskvalitet, points 1)

I kyllingestald
I hytter

Ammoniaksvidninger, %
Trædepuder
Haser

Gait score, points 2)

F5

Ross208 Ross208

F7

Lab. x L86

F5

1) 0 = våd og skorpet; 5 = tør og porøs     2) 0 = ubesværet gang; 5 = ude af stand til at gå

1,1c

2,5b

75,5a

1,7a

2,19a

5,0a

5,0a

1,5b

0,0b

0,21b

1,9b

2,5b

78,5a

1,5ab

2,17a

5,0a

5,0a

2,3b

0,0b

0,30b

Tabel 3. Strøelsens kvalitet, ammoniaksvidninger og gait score

F7

Afstamning LaB. x L86

Foder

Slagteudbytte, %
Bugfedt, %
Parteringsresultater 1):

Vinger, %
Brystfilet, %

Rest, %

F5

Ross208 Ross208

F7

Lab. x L86

F5

1) I procent af evicereret vægt

Overlår, %
Underlår, %

2,97a
74,5

10,0b

26,3a

31,8a

18,3b

13,6c

1,44b
69,4

11,6a

23,2c

30,7b

18,9a

15,6a

2,76a
73,8

10,0b

26,9a

31,9a

17,8c

13,4c

1,23b
71,4

11,6a

24,0b

30,1b

19,1a

15,2b

Tabel 4. Slagteudbytte, bugfedtindhold og parteringsresultater
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Figur 4. Eksempel på pectoral myopati (Oregon Disease).
Billedet er fra én af de 4% af Ross208-kyllingerne, der
havde lidelsen. Musklen (inderfilet) er grønlig som følge
af underforsyning med ilt, idet der sker degenerering af
musklen, som på et mere fremskredent tidspunkt bliver grå

(mørhed) blev bestemt i bryst-
musklen ved deformations meto-
den. Efter en optøningstid på 16
timer ved 20ºC blev kødet opvar-
met til en centrumtemperatur på
70ºC, og efterfølgende afkølet ved
4ºC til næste dag. Mørhed blev
målt som den kraft, der skal til at
deformere et 6,7 mm højt kød-
stykke med 80%.

Hos svin har både pH-faldets
hastighed umiddelbart efter slagt-
ningen og slut-pH betydning for
kødets vandbindingsevne samt
farven af kødet. Derudover kan et
lavere slut-pH virke hæmmende
på bakterievæksten. Der var ingen
forskel mellem afstamningerne el-
ler fodertyper på pH-udviklingen i
kødet og, i overensstemmelse her-
med, ingen forskelle i dryptab
(data er ikke vist). Farvemålinger
af kødet viste, at Ross208-kyllin-
gerne havde en mindre lys (lavere
L*værdi, tabel 5) lårmuskel end
brystmuskel, hvorimod lårmusk-
len var på samme niveau som
brystmusklen hos LaBresse x L86.

LaBresse x L86

Ross208

Kraft (Newton)
300

250

200

150

100

50

0
0 1 2 3 4 5 6

Deformation (mm)

Figur 5. Mørhed af kød bestemt ved deformations metoden.
Den kraft (Newton), der anvendes ved 80% deformation af
kød fra brystmusklen, er vist for hhv. Ross208 og LaBresse
x L86. Gennemsnit af 6 målinger fra 40 kyllinger pr.
afstamning er vist

Ross208 havde en mere rød (hø-
jere a* værdi) brystmuskel end
LaBresse x L86, hvorimod både
bryst og lårmuskel var mindre
gule (lavere b* værdi). Fodersam-
mensætningen påvirkede ikke lys-
heden, men fodring med F5 gav
udslag i mere røde (højere a*
værdi) lårmuskler hos begge racer
samt mere gule (højere b* værdi)
bryst og lårmuskler hos LaBresse
x L86-kyllingerne i forhold til fod-
ring med F7.

Resultaterne fra farvemåling-
erne viser, at der er en række for-
skelle mellem afstamningerne,
men også at fodertype og muligvis
udnyttelse af udeareal kan påvirke
farven. Foder F5 indeholdt ingen
havre og ærter, men havde et øget
indhold af grønmel i vokseperi-
oden samt ca. dobbelt mængde
hvede i hele forsøgsperioden, sam-
menlignet med F7. Den øgede
mængde grønmel og hvede samt
bedre udnyttelse af udeareal og
dermed sandsynligvis græsning,
kan være nogle af årsagerne til

den mere gule farve hos LaBresse
x L86 ved denne fodertype. Øget
udnyttelse af udeareal ved fodring
med F5 har muligvis givet anled-
ning til mere aktivitet, og kan der-
for have forårsaget udvikling af
mere røde lårmuskler. Forskellen
mellem afstamninger kan skyldes,
at LaBresse x L86 har en mindre
fedtaflejring end Ross208.

Mørheden af kødet er angivet
i figur 5 som et gennemsnitligt
kurveforløb over deformations-
målingerne. Kødkonsistensen var
ikke påvirket af fodertype, men
der skulle anvendes signifikant
mindre kraft til deformation af
brystmusklen fra Ross208-kyllin-
ger sammenlignet med LaBresse x
L86. Kraftig vækst og dermed øget
protein-turnover i Ross208-kyllin-
gerne kan være årsagen til det
mere møre brystkød, men konsi-
stensen af LaBresse x L86 er også
acceptabel til konsum.
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Afstamning
og fodertype

Ross208 (F5)
Ross208 (F7)
LaBresse (F5)
LaBresse (F7)

b*

Lår

3,68 (0,30)
3,41 (0,23)

4,15 (0,33)
5,02 (0,46)

Bryst

7,36 (0,32)
7,60 (0,42)

8,48 (0,39)
9,73 (0,57)

a*

Lår

5,00 (0,39)
5,45 (0,47)

4,69 (0,41)
5,32 (0,31)

Bryst

1,98 (0,23)
1,99 (0,19)

1,39 (0,22)
1,45 (0,22)

L*

Lår

50,0 (0,6)
50,3 (0,6)

55,3 (0,7)
56,8 (0,8)

Bryst

56,2 (0,7)
55,2 (0,6)

56,8 (0,7)
55,8 (0,7)

Tabel 5. Farvemåling af bryst og lår muskel efter 1 times blooming af kød udskåret 4 timer efter slagtning. Værdierne
L* (lyshed), a* (rødhed) og b* (gulhed) er angivet som gennemsnit (SEM) for 20 kyllinger

Diskussion og konklusioner

Den eksperimentelle linie
LaBresse x L86 havde som forven-
tet en mindre tilvækst end de kon-
ventionelle Ross208, men foder-
udnyttelsen var bedre. Forskrif-
terne for antallet og vægten af kyl-
linger pr. kvadratmeter for produk-
tion af Frilandskyllinger fordrer, at
kyllingerne gennemsnitlig må veje
højst 2115 g, hvis det maksimale
antal kyllinger pr. kvadratmeter
indsættes. De traditionelle slagte-
kyllingetyper, som Ross208 er et
eksempel på, har et alt for stort
vækstpotentiale til at kunne an-
vendes i et produktionssystem
med en minimums vækstperiode
på knap 12 uger. Den kraftige
vækst hos Ross208 bevirkede, at
trivslen i opdrætsfasen generelt
var dårlig, med flere ammoniak-
svidninger og flere gangproblemer.
Som ventet havde Ross208 en
uønsket høj slagtevægt, men et
bedre slagteudbytte og mere mørt

brystkød end LaBresse x L86. Trods
de umiddelbare fordele i slagte-
udbytte og mørhed understreger
fundet af adskillige kyllinger med
pectoral myopati yderligere denne
afstamnings manglende anvende-
lighed  til lange vækstperioder i
systemer med adgang til udeareal.

Den eksperimentielle kryds-
ning af LaBresse og L86-linien
voksede ligeledes for hurtigt til,
at den maksimale tilladte belæg-
ningsgrad ville kunne overholdes,
idet slutvægten i dette forsøg kun
tillader, at 10-11 kyllinger indsæt-
tes pr. kvadratmeter. Selv om filet-
andelen var mindre end hos Ross-
208-kyllingerne var den på et ac-
ceptabelt niveau, som i store træk
svarer til det, der findes hos ordi-
nære slagtekyllinger slagtet ved
ca. 40 dage. At LaBresse x L86-
kyllingerne brugte udearealet væ-
sentlig mere end Ross208-kyllin-
gerne, er måske en af årsagerne til,
at der ikke var problemer hver-
ken med strøelse, bevægelighed

eller trædepudesvidninger hos
disse kyllinger. Forekomsten af
fjerpilning og kannibalisme hos
LaBresse x L86-kyllingerne var
højst sandsynligt en konsekvens
af det genetiske input fra LaBresse-
linien, idet fjerpilning aldrig har
været observeret hos L86-kyllin-
ger – alternativt kan det skyldes
krydsningen i sig selv, idet det
jævnligt er iagttaget, at krydsnin-
ger har en større tendens til fjer-
pilning end de to forældrelinier.
I den sammenhæng kan det næv-
nes, at de reciprokke krydsninger
godt kan have forskellig  reaktion.
Det er spørgsmålet, om disse ad-
færdsmæssige problemer kan re-
duceres, hvis der i hele vækstpe-
rioden (eller en større del af
denne) er adgang til udeareal.
Fjerpilning er en uacceptabel ad-
færd og problemet bør løses før
LaBresse-krydsninger anvendes
til produktion af Frilandskyllinger.


