
Baggrund
Der er et ønske om at udfase soja som 
proteinkilde i den animalske produktion, og 
derfor er der behov for nye stabile protein-
kilder af høj kvalitet til foder og fødevarer.

I Økologisk slagtekyllingeproduktion er det 
vigtigt at opfylde kyllingernes behov for 
methionin, og her fremstår mikroalger som  
en lovende alternativ proteinkilde med en  
høj produktivitet og en god aminosyreprofil  
til fjerkræ.

Formål
Forskningsprojektets overordnede formål 
er at forbedre økologisk kyllingekøds klima-
aftryk ved at fodre kyllingerne med lokalt 
producerede afgrøder og mikroalger i stedet 
for importerede proteinkilder – uden at det 
går ud over kødets smag, tekstur eller kvalitet.

Økologisk foder, som er baseret på råvarer, der 
kan dække økologiske kyllingernes behov for 
essentielle aminosyrer uden at overforsyne 
med protein, vil reducere kvælstofudskillesen 
til det omgivende miljø, reducere NH3-
fordampningen (ammoniak) og øge velfærden, 
da risikoen for trædepudesvidninger mindskes 
betragteligt.

Projektet trin for trin
 

• Dyrkning af proteinrige mikroalger, som er 
velegnet til økologisk fjerkræfoder, hvor 
målet er at integrere brunsaft.

• Identificering af det optimale 
inklusionsniveau af methioninrige 
mikroalger/bælgplanter ved at undersøge 
anvendeligheden af mikroalger som foder  
til økologiske slagtekyllinger.

• Et trænet sensorisk panel udfører en 
smags- og teksturvurdering af kødet fra 
slagtekyllingerne i foderforsøgene.

• Definering af hvilke lokalt producerede 
bælgplanter, der er bedst egnet til foder 
til økologiske slagtekyllinger sammen med 
proteinrige mikroalger, som kan dyrkes lokalt 
af økologiske landmænd.

• Helhedsvurdering og demonstration af 
klimaaftryk, dyrevelfærd, kødkvalitet og 
produktionsøkonomi hos økologisk slagte-
kyllingeproducent, hvor kyllinger fodres 
med en ny sojafri ProLocAL-diæt, udviklet i 
projektet.

ProLocAL
Protein fra lokalt dyrkede 
bælgfrugter og mikroalger til 
økologiske kyllinger
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