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Ved produktion af slagtekyllinger i frugtplantage kan der opnås fordele for både kyllingerne og frugtplantagen. Selvom denne kombinerede produktionsform stadig er på undersøgelsesstadiet på flere områder, tyder meget på, at kyllingerne reducerer mængden af skadedyr og ukrudt. Samtidig bidrager kyllingerne med næringsstofforsyningen til træerne via gødningen. For kyllingerne er en frugtplantage et ideelt sted at opholde sig, idet træerne giver læ og skygge samt tryghed mod rovdyr. Derudover får kyllingerne mulighed for at udfolde deres naturlige fødesøgningsadfærd via deres søgning efter insekter, larver mv.
Erfaringer fra undersøgelser foretaget på Fejø Forsøgsplantage og hos økolog Christian Hansen tyder dog på, at kyllingerne er mest effektive i frugtplantagen når tidspunktet for den normale slagtealder nærmer sig. Det bliver dermed en forholdsvis begrænset periode hvor kyllingernes positive effekt i frugtplantagen kan udnyttes. Derfor kan det udfra en frugtavlers synspunkt være ønskeligt at beholde kyllingerne lidt længere i frugtplantagen. Det betyder selvfølgelig, at der er risiko for øgede foderomkostninger pr. kg produceret kød, og samtidig er det usikkert hvordan spisekvaliteten af kyllingerne påvirkes.

Alternative genotyper i forsøg på Fejø
På Fejø forsøgsplantage har Danmarks Jordbrugsforskning i 2003 gennemført et forsøg med 3 forskellige afstamninger af langsomt voksende kyllinger. Kyllingerne blev slagtet ved to forskellige aldre, 91 dage og 120 dage, og derefter bedømt for en række spisekvalitetsegenskaber. Afstamningerne/racerne var Scan Labelle (I 657), Lys Sussex og New Hampshire, hvoraf Scan Labelle kendes som den klart mest anvendte kylling i økologisk slagtekyllingeproduktion. Lys Sussex er en ældre og noget langsommere voksende race, der i ”gamle dage” var berømt for sin gode spisekvalitet og samtidig blev betragtet som en udmærket æglægger. I dag findes Lys Sussex udelukkende hos hobbyavlere. New Hampshire er ligesom Lys Sussex også en ældre og langsommere voksende race, som ligeledes blev anset for at have en fin spisekvalitet om end der kunne være lidt mere forskel på forskellige linier. New Hampshire bruges i dag ikke direkte i produktionen, men kendes bl.a. som den ene af forældredyrene til Hellevad-hønen. 
Alle kyllingerne er klækket samme dag og i de første 5 uger opdrættet i én samlet flok på i alt ca. 700 dyr. I denne periode blev kyllingerne fodret med hjemmeblandet foder, bl.a. hvede og lupin. Proteinindholdet i dette foder var relativt lavt, hvorfor kyllingerne var mindre ved 5 ugers alderen end normalt (se tabel 1). 
Kyllingerne har fra første fjer haft adgang til et udeareal med frugttræer og viste sig meget aktive. Måske fordi der var mindre protein i foderet end normalt og derfor forsøgte at kompensere for dette ved at lede efter insekter.
Ved 5 ugers alderen blev dyrene indsat i parceller med æble- og pæretræer på Fejø Forsøgsplantage. Der blev indsat 45 dyr (15 af hver afstamning) i hver af i alt 10 parceller. Der blev midt i parcellen placeret et kyllingehus med siddepinde, mens foder og vand blev tildelt udenfor mellem frugttræerne. Foderet, som blev tildelt efter ædelyst, indeholdt mindre protein (16 %) end normalt slagtekyllingefoder. Baggrunden for dette var, at kyllingerne selv skulle finde proteinfoder i frugtplantagen via insekter, larver mv.        

Forskel i tilvækst mellem køn og genotyper
Det lykkedes at opnå en god vægt på Scan Labelle-kyllingerne selvom proteinindholdet i foderet var mindre end normalt. For de to rene racer er væksten som forventet sket noget langsommere og kunne måske have forgået hurtigere med et højere proteinindhold i foderet. Til gengæld er det bemærkelsesværdigt, at den samlede vækst har været nogenlunde ens for alle tre afstamninger i perioden fra 91 dage til 120 dage. Dog har Sussex-hanerne haft den klart største vægtforøgelse i denne periode med 910 g på 29 dage svarende til en daglig tilvækst på 31 g. Ved et endnu længere vækstforløb er det dermed ikke utænkeligt at hanerne fra især Lys Sussex, men muligvis også New Hampshire vil nå samme slutvægt som Scan Labelle-hanerne.
Vægtforskellen på haner og høner var også stor. Selv ved en produktionsafstamning som Scan Labelle ses en vægtforskel ved 91 dage på 600g og ved 120 dage på 800g. Da væksten ikke var så hurtig ved de to rene racer var vægtforskellen knap så udpræget ved 91 dage, idet vægtforskellen her var ca. 300g. Ved 120 dage var vægtforskellen på haner og høner ved disse racer imidlertid næsten den samme som hos Scan Labelle.
Foderforbruget pr. dag var ca. 110g pr. kylling både i perioden fra 35 dage til 91 dage og i perioden fra 91 dage til 120 dage. Da kyllingerne stadig havde en del vækst i sig fra 91 til 120 dage er der således ikke noget der tyder på, at omkostningerne pr. kg kød bliver ret meget større ved at  beholde kyllingerne en lille måned længere i frugtplantagen. I hvert fald ikke samlet set, men da kyllingerne har gået sammen på tværs af racer, har det ikke været muligt at opgøre foderforbruget pr. race. Det skal desuden huskes, at foderet blev tildelt udenfor, hvilket har øget risikoen for at vilde dyr, især måger, har gjort indhug i foderet og dermed medvirket til at foderforbruget ser større ud end det reelt er.

Bedre smag og lugt ved højere alder
For flere af de målte lugt- og smagsegenskaber havde den stigende alder ikke nogen effekt. Herunder de negative egenskaber ”fed smag”, ”røget smag”, ”jern/lever smag” og ”syrlig smag og lugt” samt de positive egenskaber ”bouillon smag og lugt”, ”grøn smag og lugt” og ”kylling smag og lugt”. Undtaget var dog den såkaldte ”søde majssmag”, der er en positiv smagsegenskab. Denne egenskab blev signifikant forbedret for hanerne ved en slagtealder på 120 dage, mens det ikke skete nogen udvikling hos hønekyllingerne. Hanerne får altså på tværs af afstamningerne en bedre smag ved at lade dem gå en måned længere. Den positive smag af salt blev på tværs af køn og afstamninger signifikant forbedret ved 120 dage, hvilket også var tilfældet for lugten af den søde majssmag – også en positiv egenskab.

Forskelle i udviklingen af mørhedsgraden
For egenskaberne mørhed og sejhed fandtes en interessant udvikling idet der var signifikante forskelle mellem afstamningerne. Således var der en tendens til at Scan Labelle blev mere sej og dermed mindre mør ved en slagtealder på 120 dage, mens både New Hampshire og Lys Sussex blev mere møre, hvis de gik en måned længere i frugtplantagen. Denne udvikling skal dog ses i lyset af, at Scan Labelle var lidt mere mør end de to øvrige afstamninger ved 91 dage, mens det modsatte altså gjorde sig gældende ved 120 dage. Dette resultat gør de to rene racer interessante at overveje, især hvis denne udvikling kan fortsætte lidt endnu samtidig med, at der kommer mere kød på kroppen. Ydermere kunne et højere proteinniveau i foderet måske have forøget tilvæksten og dermed fremrykket denne udvikling. 

Konklusion
Konklusionen er, at det kan lade sig gøre at producere kyllingekød i frugtplantage med en høj spisekvalitet, selvom kyllingerne er væsentlig længere i produktionen end det normale for økologisk slagtekyllingeproduktion. Dog skal Scan Labelle muligvis tildeles et lavere proteinindhold i foderet som det blev gjort i dette forsøg eller også skal man satse på en langsommere voksende race. 
Med det anvendte foder og ved fokusering på kødproduktion og spisekvalitet alene, vil Scan Labelle-kyllingerne være at foretrække, hvis der slagtes ved 91 dage eller derunder, mens Lys Sussex og New Hampshire kan overvejes ved en produktion hvor kyllingerne holdes længere i frugtplantagen, evt. endnu længere end 120 dage. De sidstnævnte kan evt. være at foretrække hvis der primært fokuseres på frugtavl, idet langsommere voksende racer har vist sig mere aktive i udearealet end hurtigt voksende.



Undersøgelserne er gennemført via projektet ”Spise- og kødkvalitet for økologiske slagtekyllinger i frugtplantage” og som en del af projektet ”Fjerkræets udearealer ved økologisk produktion” finansieret af henholdsvis ”Fonden for Økologisk Landbrug” og ”Direktoratet for FødevareErhverv”


