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Indleduing 
Italiensk Rajgræs benyttes i noget omfang som 
en enårig grøntfoderafgrøde, der udsåes i ren
bestand om foråret for at give slæt til foder enten 
som frisk græs eller til ensilering som vinterfoder. 

Denne udlægsmetode vil ofte give anledning til 
fremkomst af en del tokimbladet frøukrudt, hvil
ket dels kan forringe den høstede grønmasses 
kvalitet, dels kan give anledning til frøkastning 
og dermed en forurening af marken. Derfor vil 
det i nogle tilfælde være nødvendigt at sprøjte 
rajgræsset for at bekæmpe frøukrudt, og man an
vender almindeligvis et egnet herbicid af fenoxy
syre-gruppen. Da denne sprøjtning foretages in
denfor samme vækstsæson som høstning af 
grøntafgrøden sker, vil det være af interesse af 
kende størrelsen af den fenoxysyrerest, der er i 
afgrøden ved slæt, og især hvad der sker med den, 
når grønmassen ensileres. 

Leigh E. St. John, Jr. (3) refererer nogle under
søgelser af Gutenmann and Keeman, 1964 (Upu
bliceret) hvor man finder et restindhold i ny
sprøjtet græs (hejre og timothe) på fra ca. 60 til 
100 ppm. Dosis er ikke angivet, men analyser 
med få dages intervaller efter sprøjtningen viser 
en halveringstid af restindholdet på under en 
uge. Efter 14 dage er restindholdet nede omkring 
5 ppm. 

Metodik 
I samarbejde med statens forsøgsstation i Ødum 
blev i 1968 udført et forsøg i italiensk rajgræs, 
hvor der blev sprøjtet med 1, 2 og 3 kg v. st. af 
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henholdsvis dichlorprop, mechlorprop og MCPA. 
Der blev taget slæt 8, 14 og 21 dage efter sprøjt
ningen og af det afhuggede materiale blev en 
analyseprøve fra hvert led nedfrosset i frisk til
stand og en anden analyseprøve blev ensileret og 
opbevalet ensileret ca. 1/2 år, hvorefter den også 
blev nedfrosset. Blandt de talrige analysemeto
der for fenoxysyrer blev valgt to, som de mest 
egnede for de på stedet værende forhold. 

Til dichlorprop benyttedes en metode udarbej
det af Hagin and Linscott (2), der kort beskrevet 
udføres således: 

Blanchering af prøven med kogende vand (pro
tein-udfældning). 

Ekstraktion med iso-propanol. 
Syretilsætning og reekstraktion med petroleum

æter og diethylæter. 
Reekstraktion med NaHCOa. 
Sænkning af ph og reekstraktion med mixed pe

troleumæter og diethylæter. 

Forfatteren anvender derefter forestring med 
diazomethan. Dette blev af hensyn til dårligt eg
nede faciliteter for denne ikke ufarlige proces er
stattet med forestring med BF3-methanol der 
virker udmærket på 2,4-D-midler. 

Til mechlorprop og MCPA anvendtes en ana
lysemetode for MCPA beskrevet af Leigh E. St. 
John Jr. (3), der kort beskrevet udføres således: 

Ekstraktion med 1,25% fosforsyre i acetone. 
Afdampning af acetone. 
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Fordeling mellem 0,1 n NaOH og diethylæter 
hvor MCPA og mechlorprop går i vandfasen. 

Justering af pH til 7,7 og yderligere en æterek
straktion. 

Sænkning af pH til ca. 2 og reekstraktion af fe-
noxysyrerne over i en æterfase. 

Afdampning af æter. 
Nitrering med NaN03-fosforsyre 1 % opløsning. 
Fordeling mellem en 2% Na2S04 og diethylæter. 
Afdampning af æter. 
Forestring med BF3-Methanol. 

Den egentlige bestemmelse af restindholdet 
blev foretaget på en Perkin Elmer model 881 gas
kromatograf forsynet med en tritium elektron 
capture detektor. 
Søjle: Chrom G AW DMCS med 2,5% SE 30 

Silicone Gum Rubber. 
Bærgas: Argon med 5% methan. Pulseret opera

tion af detektor. 

Dichlorprop 

Injektionsblok . . . . . . 21 SO 
Søjle. . . . . . . . . . . . . . 1800 

Detektor .......... . 
Retentionstid ...... . 

2000 

1,8 min. 

Mechlorprop 
og MCPA 

220° 
200° 
205° 

2,8 og 2,5 min. 

Ved analyser af ubehandlet græs og ensilage 
med tilsatte kendte mængder af henholdsvis 
dichlorprop, mechlorprop og MCPA fandtes 
Iiniaritet mellem peakhøjde og mængden af tilsat 
fenoxysyre. Analyserne blev derefter udført i sæt 
på 4, hvoraf de 2 analyser i hvert sæt var ubehand-

Denne fremgangsmåde blev benyttet til be
stemmelse af dichlorprop i græs og ensilage samt 
MCPA i græs, herefter slap det ubehandlede ma
teriale op, og resten af analyserne måtte udføres 
som differensbestemmelsen på materiale fra de 
behandlede led, idet der sideløbende kørtes be
handlede prøver med tilsatte kendte mængder fe
noxysyre. 

Analysemetodens følsomhed er omkring 0,1-
0,5 ppm. 

Resultater 
Da det i spørgsmålet om fenoxysyrernes skæbne 
under ensileringsprocessen er en differens mellem 
restindholdet i frisk græs og ensilage, der skal 
give svaret, blev prøverne fra slæt 14 dage efter 
sprøjtningen valgt, idet der da ville være sket en 
optagelse af fenoxysyrerne og man ville ifølge 
foran nævnte undersøgelser af Gutenmann og 
Keeman (3) forvente et restniveau på 5-10 ppm, 
og dermed have mulighed for at bestemme en 
eventuel differens med den følsomhed analyse
metoderne byder på. 

l tabel 1 angives resultaterne af de dobbeltbe
stemmeiser der kunne udføres så langt det ube
handlede materiale strakte efter systemet 2 ana
lyseprøver, 1 ubehandlet prøve + 1 ubehandlet 
prøve tilsat 2 ppm af den pågældende fenoxysyre. 

Af disse resultater fremgår det, at spredningen 
på dobbeltbestemmelserne ikke er større, end at 
man må antage at kunne skelne de forskelle græs 

Tabel l. Dobbeltbestemmelser af dichlorprop og MCPA i græs og ensilage 

Dichlorprop ppm MCPAppm 
græs 

kg y.st/ha ........... 2 3 

Fællesanalyse I ...... 1,70 2,35 3,78 
» II ..... 1,00 2,35 4,27 

Sum ................ 2,70 4,70 8,05 
Afrundet gns ......... 1,4 2,4 4,0 

let græs eller ensilage, den ene af disse tilsat en 
kendt mængde af den pågældende fenoxysyre, og 
alle beregninger er gjort ud fra de til sættet hø
rende ubehandlede og ubehandlede + kendt mæng 
de prøver. 
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ensilage græs 
2 3 2 3 

3,82 5,57 7,92 2,09 3,00 3,64 
4,18 5,33 8,31 2,09 2,87 418 

8,00 10,90 16,23 4,18 5,87 7,82 
4,0 5,5 8, l 2,1 2,9 3,9 

og ensilage øjensynlig udviser. Resten af materia
let blev derefter analyseret efter før nævnte diffe
rensrnetode, idet der sideløbende analyseredes 4 
prøver af et forsøgsled, hvoraf de 2 var tilsat 2 
ppm fenoxysyre hver. 



I tabel 2 angives resultaterne af alle led som er 
høstet 14 dage efter sprøjtningen. 

De overraskende større rester af fenoxysyrer i 
ensilage end i græs må sandsynligvis forklares 
derhen, at fenoxysyrene ikke bliver fuldstændig 
ekstraheret ved de anvendte analysemetoder. En 
nærliggende grund til dette forhold kan være, at 
græsserne har dannet komplexer med en del af 
fenoxysyrerne, og at disse komplexer hydrolyse
res til frie fenoxysyrer under ensileringsprocessen. 

Adskillige forskere bl.a. V. H. Freed and M. L. 

menteret af adskillige forskere verden over. Ved 
ensilering af græsset kan det ikke forventes, at 
ensileringsprocessen virker ødelæggende på fe
noxysyrerester, idet disse netop er meget stabile 
i surt miljø. En af de faktorer der gør græsser 
modstandsdygtige overfor fenoxysyrer er netop 
deres evne til komplexdanne1ser af fenoxysyrer 
med stoffer af peptid natur. Sådanne komplexer 
kan ved ensileringsprocessen hydrolyseres til frie 
fenoxysyrer og peptider, idet der sker en opvarm
ning under den første fase af ensileringen. 

Tabel 2. Restkoncentrationer af dichlorprop, mechlorprop og MCPA i græs og ensilage 14 dage 
efter sprøjtningen 

Dichlorprop ppm Mechlorprop ppm MCPA ppm 
kg v.st/ha. . . . . . . . . . . . 1 2 3 1 2 3 2 3 

Græs. . . . .. . .. . . . . . . 1,4 2,4 4,0 2,0 5,8 8,1 2,1 2,9 3,9 
Ensilage. . . . . . . . ... . . 4,0 5,5 8,1 4,7 7,5 10,8 3,2 4,4 8,9 

Rest i græs i % af rest 
rest i ensilage. . . . . . 35 44 49 

Mongomery i en bibliografi (1), har dokumente
ret, at en sådan kompleksdannelse sker, og det 
må antages, at sådanne komplexer frasorteres 
under analysens oprensningsproces, der specifikt 
tilsigter at udvinde fenoxysyrerne i så ren form 
som muligt. 

Et forsøg på at eftervise at et surt miljø vil fri
gøre bundne fenoxysyrer blev derfor gjort med 
restprøven af frisk græs sprøjtet med 3 kg v.st./ha 
af dichlorprop. Resultatet af 2 fællesanalyser an
gives i tabel 3. 

43 77 75 66 66 44 

Dette forsøg har vist, at græs sprøjtet med fe
noxysyrer indeholder en for de benyttede analyse
metoder upåviselig rest, som frigives i et påvise
ligt omfang ved ensileringsprocessen. Det vil der
for ved fremtidige analyser være af betydning at 
foretage en sådan forbehandling af analysemate
rialet, at det er muligt at påvise de rester dyr 
egentlig er udsat for ved indtagelse af et fenoxy
syrebehandlet foder, idet selve fordøjelsesproces
sen kan tænkes at have en lignende effekt på kom
plexbundne herbicider. 

Tabel3. Indflydelsen af syrebehandling af græs på restkoncentrationens størrelse. 
Græs sprøjtet med 3 kg v.sf/ha af dichlorprop 

Peakhøjde cm a i % 
I II Sum af b 

a. Normal analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 6,0 11,5 77 

b. » » men behandling forud med 1 % fosforsyre 4 timer 
ved 40°C. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . 7,6 7,4 15,0 100 

Der er ved denne behandling fundet et sand
synligt større resultat. Forøgelsen er ikke så stor 
som ved ensilering, men den peger i retning af, 
at en hydrolyse af fenoxysyrekomplexer sker i 
surt miljø. 

Diskussion 
Forekomsten af rester af fenoxysyrer i græs sprøj
tet i samme vækstsæson som det høstes er doku-

19* 

Summary 
The influence of the ensilage-process on residues of 
phenoxyacetic- and phenoxypropionic- acid in italian 
ryegrass 

Italian ryegrass sprayed with l, 2, and 3 kilos active 
substance of respectively dichlorprop, mecoprop and 
MCP A was harvested 2 weeks after spraying. 
Of every plot two samples was taken to analysis for 
the phenoxy-acids, one stored fresh in a deep-freeser, 
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the another prepared to silage and keept as silage for 
a half year. 

After this time, the residue of phenoxy-acids in 
fresh grass and silage was determinated by gas-liquid
ehromatography according to Hagin and Linscott (2) 
and Leigh E. St. John Jr. (3). Methylation was done 
by Boron-trifiuoride-methanol-complex. 

Table 1 show figures from double-determinations 
where every set of two replication-analysis are com
panied by two untreated samples, one- added 2 ppm 
phenoxy-acid. Lack of untreated material done, that 
the rest of unanalysed samples was analysed in set of 
four replications, two of them was added 2 ppm 
phenoxy-acid for calculating the residue in they other 
two. 

Table 2 shows the residue found in all treated samp
les. The residue level in sil age is appreciabJe greater 
than in fresh grass from the same plot. 

To eksplain this increasing residue when grasses are 
prepared to silage, the monocotyledons eapability to 
convert phenoxyherbicides to complexes mainJy with 
peptides (W. H. Freed and M. L. Montgomery) (1) 
may be of importance. 

The analytical methods applied to determinate 
phenoxy-acids are specifie for free phenoxy-acids and 
do not detect complexes. Probably the ensilage-
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process wich is done with acids, followed with a self
heating of the material in the first days, will cleave the 
complexes to free phenoxy-acids and peptides. 

In table 3 figures are given for an experiment where 
fresh grass sprayed with 3 kilos active substance of 
dichlorprop are analysed without and with treating 
of the grass with 1 % phophoric-acid on waterbath 
with 40 degree of centigrade 4 hours before anaJysing. 
There is a greater response of the recorder for dichlor
prop in the acid-treated grass. 

This eksperiment shows, that the true content of 
phenoxy-acids in forage grasses cannot be determin
ated without sueh a preparation, that all phenoxy
acids are liberated from their compJexes. 
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