
Bidrag til tørstofbestemmelsens metodik 

Ved Holger Hansen og Jørgen Lindhard 

848. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Gennem årene er der på forsøgsstationernes laboratorier udført undersøgelser over tørstofbestemmelse i saft
fyldte afgrøder. 

En del resultater, der især omhandler opbevaring af prøver fra høstning til tørring, er samlet i nærværende 
beretning af de videnskabelige assistenter, agronom Holger Hansen, Aarslev og lic. agro. Jørgen Lindhard, 
Askov. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
Arbejder af R. K. Kristensen (1), samt af Aa. 
Madsen-Mygdal og P. Christensen (2). fast
satte i 1912 regler for tØrstofbestemmelse i 
rodfrugter. 

Man blev herunder klar over vanskeligheden 
ved at bestemme den hØstede tørstofmængde 
på roeprØver, der ikke analyseredes umiddel
bart efter optagningen. 

Madsen-Mygdal og Christensen undersØgte 
opbevaring af roeprøver i fire uger, dels tØrt 
i kælder, dels fugtigt i kule. (2). 

RoeprØverne tabte i vægt i kælderen og steg 
i vægt i kulen. Ved begge opbevaringsmåder 
faldt tørstofprocenten. 

Beregnes tØrstofudbyttet på grundlag af de 
opbevarede prØver og den oprindelige mark
vægt, vil udbyttet blive 2-10 % lavere end det 
oprindelige. 

En underSØgelse, foretaget med sukkerroer 
ved Askov 1959, viste, at vaskede prøver, op
bevarede i lade i 11 dage, havde et vægttab 
på 5 %, men, da såvel tØrstof- som sukker
procent steg under opbevaringen, vil en be
regning på den oprindelige roevægt give en 
stigning i de beregnede udbytter på 2 % for 
sukker og 3 % for tØrstof. 

Begge underSØgelser understreger nØdven
digheden af, at roeprøverne behandles hurtigst 
muligt efter vejning i marken. Ved vask og 
savning af alle roer fra hele parcellen kan pro
blemet lØses ved vejning af roerne mellem 

94 

vasker og sav, men i mange tilfælde vil trans
port af store mængder roer til laboratoriet 
være mindre hensigtsmæssigt. Man må da an
vende repræsentative prØver og fremskynde 
transport og behandling på laboratoriet mest 
muligt under de mest hensigtsmæssige forhold. 

Det blev derfor forsØgt om findelte prØver 
kunne opbevares i frossen tilstand, så evt. 
overfyldning af tØrreskabene kunne undgås. 

De foretagne undersØgelser kan samles i tre 
grupper: 

I. TØrstof af prØver fØr og efter nedfrysning, 
i roepulp tillige sukkerindhold. 

II. OptØningstidens indflydelse på resultater
ne af tØrstof- og sukkerbestemmelse i roe
pulp. 

III. Forsendelse af prØver i frossen tilstand. 

TØrstofbestemmelsen er udført ved 80° i 
20-22 timer i tØrreskab med mekanisk ventila
tion. Sukkerbestemmelserne er udfØrt polari
metrisk efter ekstraktion med alkohol. 

ForsØgsresultater 
Undersøgelsen over nedfrysning af sukkerroe
pulp bestod i, at der blev opbevaret portioner 
på ca. 1 kg i plasticposer ved -7- 17° C i op til 
4 uger. 

Efter udtagning fra frostboks er portionerne 
omrØrt og analyserne afvejet, så snart pulpens 
konsistens tillod det. 

Resultaterne er vist i tabel 1. 



Tabel 1. Tørstof- og sukkerindhold j sukkerroepulp før og efter opbevaring ved ..;.- 17° C 

Antal fællesbestemmelser. Tørstof: 3. Sukker 2 
Tørstof Sukker % sukker i tørstof 

for~ for- for-
Opbevaringstid % diff. holds- % diff. holds- % diff. holds-

tal 
Frisk pulp ............. 24,09 100 
Lagret 1 uge ........... 23,90 -7-0,19 99 

» 2 » ........... 24,13 0,04 100 
» 3 » ••••• 0.0 ••• 23,94 ..,..0,15 99 
» 4 » 0.0 •••••••• 24,03 -7-0,06 100 

Forskellene mellem resultaterne efter de for
skellige lagringstider må anses for at være 
så små, at de er uden betydning i markforsØg. 

PrØver af andre afgrøder omfatter: bede
roer, kålroer, kartofler, klØvergræs samt majs, 
såvel frisk som ensileret. 

Alle prØver blev afvejet før frysning, ind-

tal tal 
17,58 100 73,0 100 
17,43 ..;.-0,15 99 72,9 ..,..0,1 100 
17,28 ..;.-0,30 98 71,3 ..;.-1,7 98 
17,58 0,00 100 73,4 0,4 101 
17,58 0,00 100 73,2 0,2 100 

sat i fryseboks i 6 dØgn og overført direkte 
herfra til et i forvejen opvarmet tØrreskab. 

PrøvestØrrelsen var ca. 15 g for rod og top 
af roer, de Øvrige prØver vejede ca. 200 g. 

Som det fremgår af tabel 2 er der ikke i 
noget tiJfælde sket væsentlige ændringer i tør
stofprocenten under lagringen. 

Tab.?! 2. Tørstofprocent i forskellige afgrødeprøver før og efter opbevaring ved ..,.. 17° C 

Tørringstemp. 800 e. Tørringstid 22 timer. Antal fællesbestemmelser: 5 
% tørstof 

Afgrøde frisk 

Fodersukkerroer Askov 13,60 
Runkelroer » 9,96 
Kartofler » 17,97 
Majskolber Aarslev 35,93 
Majsstængler » 17,55 
Majsensilage » 18,62 
Sukkerroer » 22,62 
Fodersukkerroer » 17,96 

do. » 13,49 
Kålroer » 11,21 
Bederoetop » 11,52 
Kløvergræs » 12,42 

n. Optøningstidens indflydelse på resultaterne 
af tørstof- og sukkerbestemmelse i roepulp 
Efter udtagning fra fryseboksen bliver pulpen 
ret hurtigt mØrkfarvet og begynder at gå i 
gæring. Der blev derfor anstillet en underSØ
gelse over, hvor lang tid prØverne kunne hen
ligge ved stuetemperatur uden kendelig æn
dring i tørstof- og sukkerprocent. 

Af en portion pulp (Hinderupgård) blev der 
afvejet to hold prøver. 

frosset i diff. Forholdstal 
6 døgn frisk = 100 

13,54 -7-0,06 100 
9,86 ..;-0,10 99 

18,10 0,13 101 
36,24 0,31 101 
17,71 0,16 101 
18,57 -7-0,05 100 
22,58 -7-0,04 100 
18,01 0,05 100 
13,50 0,01 100 
11,19 -7-0,02 100 
11,50 -7-0,02 100 
12,40 -7-0,02 100. 

T,il det ene hold afvejedes små prØver a 15 g 
i tarerede små salvekrukker af glas til både 
tØrstof- og sukkerbestemmelse. Disse prØver 
blev afvejet før indsættelse i fryseboks og 
under lagring forsynet med tætsluttende låg. 

Det andet hold prØver bestod af portioner 
på ca. 1 kg, der overførtes i plasticposer. Ind
vejning til tØrstof og sukkerbestemmelse blev 
fØrst foretaget efter optøning. 

Samtlige prØver blev efter endt lagring ud-
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taget af boksen og stillet til optØning på et 
bord ved stuetemperatur mellem 20 og 25° C. 
I hold I blev lågene fjernet ved udtagning. 

glaskrukkerne, hvori prØverne i hold I (tabel 
3) var afvejet, havde en egenvægt på ca. 75 g. 
Denne i forhold til pulpmængden store glas
masse kan have forhalet temperaturstigningen. 
PulpprØver i glas med mindre egenvægt vil 
formentlig gå i omdannelse efter kortere tids 
henstand. 

Resultaterne fra hold I små prØver er vist 
i tabel 3 og fra hold II prØver a 1 kg i tabel 4. 

Det ses, at uanset om det drejer sig om 
små prØver i glas eller store prØver i plastic
poser sker der målelige ændringer efter 4 timers 
henstand, d.v.s. så snart pulpen er tøet op. 

Med hensyn til optØning skal bemærkes, at 

Temperaturen i pulp efter omrØring af store 
prØver (tabel 4) siger en del om muligheden 
for begyndende ændring eller ikke. Efter godt 

Tabel 3. Tørstof- og sukkerindhold i små prøver roepu!p (hold l) efter forskellig optøningstid 

Antal fællesbestemmelser, tørstof: 5. Sukker: 2. 
Timer ved Tørstof For- Sukker For- % suk- For- Anm. til prøver til 
20-25 DC % diff. holds- % diff. holds- ker i holds- til sukkerbestemmelse 

tal tal tørst. tal 
Frisk .......... 17,12 100 11,42 100 66,7 100 
o ............. 17,17 0,05 100 11,37 -:-0,05 100 66,2 99 Frosne 
1 ............. 17,09 -:-0,03 100 11,37 -:-0,05 100 66,5 100 20 % optøet 
2 ............. 17,17 0,05 100 11,33 -:-0,09 99 65,4 98 40 % » 
3 ............. 17,27 0,15 101 11,37 -:-0,05 100 65,5 98 100%, » kolde, typ. 

roelugt 
4 ............. 17,21 0,09 101 11,13 -:-0,29 98 64,7 97 do. 
6 ............. 17,12 =j=0,00 100 11,06 -:-0,36 99 64,6 97 Lugt mindre typisk 
8 ............. 17,12 =j=0,00 100 10,84 -:-0,58 95 63,3 95 Beg. lugt af gæring 

10 ............. 17,05 -:-0,07 100 10,76 -:-0,66 94 63,1 95 do. massen m. mørk 
slimet struktur 

12 ............. 16,87 -:-0,25 99 10,50 -:-0,92 92 62,2 93 Sur lugt 
14 .. , .......... 16,81 -:-0,31 98 10,06 -:-1,36 89 59,8 90 Sur lugt, beg.luftudvikl. 
16 ............. 16,79 -:-0,33 98 9,52 -:-1,90 83 56,7 85 Massen i gæring. 
20 ............. 16,65 -:-0,47 97 (Uklare filtrater) do. 
24 ............. 16,57 -:-0,55 97 do. 

Tabel 4. Tørstof- og sukkerindhold i store portioner roepulp a l kg (hold II) efter forskellig optø-
ningstid 

Antal fællesbestemmelser, tørstof 5, sukker 2 
Timer ved Tørstof Sukker % sukker Temp. i 
20-25 0 C % diff. forholds- % diff. forholds- i tør- forholds- pulp efter 

tal tal stoffet tal omrøring 
Frisk ...... 17,12 100 11,42 100 66,7 100 11 
o ......... 17,10 -:-0,02 100 11,37 -:-0,05 100 66,5 100 -:-3 
4 ......... 17,16 0,04 100 11,30 -:-0,12 99 65,9 99 -:-1 
8 ......... 17,35 0,23 101 11,13 -:-0,29 98 64,1 96 14 

10 ......... 17,32 0,20 101 11,13 -:-0,29 98 64,3 96 19 
12 ......... 17,46 0,34 102 11,13 -:-0,29 98 63,7 95 20 
14 ......... 17,46 0,34- 102 11,13 -:-0,29 98 63,7 95 22 
16 ......... 17,71 0,59 104 11,10 -:-0,32 97 62,7 94 23 
18 ......... 17,26 0,14 101 10,89 -:-0,53 95 63,1 95 25 
20 ......... 17,05 -:-0,07 100 10,62 -:-0,80 93 62,3 93 25 
22 ......... 17,20 0,08 101 10,43 -:-0,99 91 60,6 91 25 
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4 timers henstand bestod prØverne af en fros
sen kerne, omgivet af et lag optøet pulp og 
nederst i poserne samlede der sig en tynd 
mØrktfarvet saft. 

Når små afvejede prØver skal nedfryses og 
tørres på samme laboratorium, kan prØverne 
føres direkte fra fryseboks til tørreskab og op
tØningstiden spiller da ingen rolle. Derimod 
er dette tilfældet, hvis prØverne udsættes for 
langvarig transport ved temperaturer over fry
sepunktet. 

Store prØver på ca. 1 kg kræver under alle 
omstændigheder en optØningstid på 2-3 timer 
for at opnå en konsistens, der tillader omrØ
ring for udtagning af analyser. 

HI. Forsendelse af prøver i frossen tilstand 
I nogle tilfælde har det været muligt at ud
nytte og afprØve de indvundne resultater i 
praksis. I de følgende 3 nævnte eksempler har 
det drejet sig om prØver, der blev samlet på 
det laboratorium som foretog tØrstofbestem
melsen, og derefter frosset ned, indtil et andet 
laboratorium kunne foretage videre analyse
ring. 

I fØrste tilfælde drejede det sig om prØver 
fra fynske lokale forsøg med ensilering af 
græs. PrØverne blev udtaget gennem hele som
meren og indsendt til Aarslev. Samtidig med 
tØrstofbestemmelsen blev parallelprØver ned
frosset ved -;- 40° og lagret ved -;- 17° C. 

De frosne prØver blev sendt som ekspres
banepakke til Statens Planteavls-Laboratorium, 
Vejle, til videre analysering. Transporten tog 
ca. 3 timer. 

I Vejle blev der som kontrol igen bestemt 
tØrstof i prøverne. 

Resultaterne er samlet i tabel 5, der viser 
smuk overensstemmelse mellem de to sæt tør
stofbestemmelser. 

De andre to tilfælde omhandler begge roe
pulp, der efter tørstofbestemmelse på Studs
gård og Borris, skulle anvendes til sukkerbe
stemmelse på henholdsvis Aarslev og Askov. 
Ved nedfrysning opnåede man dels at prØver
ne kunne fremsendes i en takt, der passede 
til laboratoriernes kapacitet for sukkerbestem-
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Tabel 5. Tørstofprocent i græsensilage før og ef-
ter nedfrysning for forsendelse. Antal fællesbe-

stemmelser : 2 

% tørstof 
Nr. Aarslev Vejle Diff. 

før efter 
nedfrysning 

1 ........• 20,2 20,2 
2 ......... 20,3 20,3 
3 ......... 18,9 19,0 0,1 
4 ......... 18,8 18,9 0,1 
5 ......... 20,1 20,0 .;-0,1 
6 ......... 19,9 20,0 0,1 
7 ......... 18,1 18,1 
8 ......... 18,7 18,6 .;-0,1 
9 ......... 17,9 17,8 ';-0,1 

10 ......... 17,3 17,3 
11 ......... 15,7 15,8 0,1 
12 ......... 20,4 20,3 .;-0,1 
13 ......... 20,1 20,2 0,1 
14 ......... 18,5 18,5 
15 •........ 19,1 19,0 .;-0,1 
16 ..•...... 19,1 18,9 .;-0,2 
17 ......... 17,9 17,8 .;-0,1 
----------

Gns. 00' o o .. 18,9 18,9 

melse og dels at få udsat forsendelsen indtil 
vejret var kØligt. 

PrØverne, ca. 1 kg i plasticposer, blev frem
sendt med jernbane og taget i arbejde snarest 
muligt efter ankomst. Transporten fra Studs
gård til Aarslev tog 17 timer. Ved ankomsten 
var der enkelte prØver der havde tØede par
tier. 

De to sæt tørstofbestemmelser Studsgård/ 
Aarslev er sammenstillet i tabel 6. 

Tallene for materialet Borris/ Askov viser 
meget nær samme billede og er derfor ikke 
medtaget i tabelform. 

En statistisk undersØgelse på begge mate
rialer giver fØlgende: 

% tørstof 
Antal før efter Gns. S.-

prøver nedfrysning diff. gns. 
Studsgård/Aars-

lev ......... 30 17,25 17,15 0,103 0,031 
Borris/Askovo. 44 24,42 24,61 0,192 0,034 
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Tabel 6. Tørstofprocent i roe pulp før og efter 
nedfrysning og forsendelse. Antal fællesbestem

melser: 3 

Nr. 

1 ..... . 
2 ..... . 
3 ..... . 
4 ..... . 
5 ..... . 
6 .... .. 
7 .... .. 
8 .... .. 
9 .... .. 

10 .... .. 
11 .... .. 
12 ..... . 

13 .. " .. 
14 ..... . 
15 ..... . 
16 .....• 
17 ...... 
18 .. , ..• 
19 .. , ... 
20 .. " .. 
21 ..... . 
22 .... .. 
23 ..... . 
24 ..... . 
25 .... .. 
26 .... .. 
27 .... .. 
28 .... .. 
29 .... .. 
30 ..... . 

Gns ..... 

Studsgaard 
før 

17,03 
17,57 
17,54 
17,02 
17,41 
16,80 
17,12 
17,76 
17,35 
17,26 
17,75 
17,50 
17,30 
16,81 
16,87 
17,60 
17,52 
17,56 
17,49 
17,25 
17,41 
17,69 
16,86 
16,95 
16,44 
17,20 
17,53 
17,10 
17,19 
16,81 

17,25 

Tørstof 
Årslev 
efter 

16,99 
17,62 
17,54 
16,89 
17,48 
16,65 
16,91 
17,15 
17,38 
17,19 
17,74 
17,49 
17,29 
16,91 
16,74 
17,49 
17,36 
17,54 
17,47 
17,23 
17,28 
17,57 
16,65 
16,63 
16,32 
16,99 
17,41 
16,95 
17,03 
16,70 

17,15 

diff. 

..,.04 
05 

..,.13 

07 
..,.15 
..,.21 
..,.61 

03 
..,.07 
..,.01 
..,.01 
..,.01 

10 
+13 
..,.11 

+16 
+02 
+02 
+02 
+13 
+12 
+21 
+32 
..,.12 
..,.21 
+12 
+15 
+16 
+11 

+10 

De to differencer, der er bestemt med sam
me sikkerhed, giver modstridende svar på 
frysningens indvirkning og det foreliggende 
materiale kan ikke forklare årsagen. 

Men trods enkelte store afvigelser kan dif
ferencerne på tØrstofmængden ikke siges at 
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være foruroligende store og især ikke, hvis de 
ses i forhold til de ulemper og fejl der ville 
kunne forekomme ved forsendelse af hele roe
prØver eller ufrossen pulp. 

Konklusion 
Ved anvendelse af nedfrysning er det muligt 
at opbevare afgrØdeprøver til senere bestem
melse af tØrstof og sukker. 

Denne opbevaringsform må anses for bedre 
end opbevaring af ubehandlede prøver. De 
nedfrosne pulpprøver kan forsendes over læn
gere afstande uden der sker væsentlige æn
dringer. Dog bør transporten tilrettelægges 
med behØrig hensyntagen til transporttid og 
transportens forhold og helst bØr der anvendes 
små prØver, der afvejes før nedfrysning. 

I alle tilfælde skaloptØningstiden indskræn
kes til det mindst mulige og bØr aldrig over
skride 3-4 timer. 

Summary 
Contribution to the methad af dry matter deter
mination in plant materials 
Experiments were made on the storage of beet 
pulp and varions other plant materials during the 
interval between sampling and dry matter deter
mination. The results showed that samples cDuld 
be kept in a frozen condition at ...;- 17° C for pe
riods as long as four weeks without suffering any 
significant 10ss of dry matter GI '~ugar. It is im
portant that the time of thawing is' reduced tO' a 
minimum, and under no conditions should it 
exceed I!hree or four hours, af ter wruch time 
appreciable losses, especiaIly of sugar, may take 
place. 
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