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Resumé 
Med henblik på at undersøge, hvilke egenskaber hos afgrøden, der er bestemmende for, om en-
sileringen bliver mere eller mindre vellykket, er 396 forskellige græsafgrøder ensileret i 4-
liter laboratoriesiloer under absolut anaerobe forhold. 

De ensilerede afgrøder varierede meget stærkt både med hensyn til tørstofindhold og kemisk 
sammensætning. Til trods herfor blev ensileringen i langt de fleste tilfælde vellykket, idet kun 2 
af ensilagerne indeholdt smørsyre af betydning og kun 29 (hvoraf de 9 var lucerne) havde et 
At over 12,0. 

Lucerne viste sig som ventet gennemgående at give for ringe ensilage. De 20 græsser, som 
bedømt ud fra At gav ringest ensileringsresultat (At over 12,0), udviste ingen markante fælles-
træk bortset fra at sukkerindholdet gennemgående var højt - i gennemsnit næsten 21 pro-
cent - og næsten alle disse afgrøder ville ud fra sædvanligt anvendte ensilerbarhedskriterier bli-
ve betegnet som meget let ensilerbare. 

Resultaterne antyder, at dårligt ensileringsresultat oftere skyldes svigtende teknik end at 
afgrøden er uegnet for ensilering, men ud fra resultater af udenlandske forsøg og enkelte se-
nere erfaringer advares mod at drage for vidtgående slutninger ud fra nærværende forsøg, da 
der utvivlsomt findes græsafgrøder, som - selv med den bedste teknik - ikke kan ensileres i 
frisk tilstand med godt resultat, uden tilsætning af et ensileringsmiddel. 

I. Indledning 
Det er en almindelig erfaring, at visse afgrøder 
er mere velegnede for ensilering end andre. 
Sukkerrige afgrøder som bederoetop og majs 
hører til de let ensilerbare afgrøder, sukker-
fattige afgrøder som bælgplanter - især lucerne 
- hører til de vanskeligt ensilerbare afgrøder, 
medens græsser og kløvergræsblandinger ind-
tager en mellemstilling. 

En afgrødes ensilerbarhed er betinget af såvel 
dens kemiske sammensætning som dens struktur. 
Strukturens betydning beror i det væsentligste 
på, at jo mere grov- og stivstænglet afgrøden 
er, desto vanskeligere bliver det at sammen-
presse den, så iltadgang og dermed iltningsska-
der holdes på et minimum. 

Afgrødens kemiske sammensætning er af 

betydning derved, at den er bestemmende for 
om mælkesyregæringen kan få et sådant om-
fang, at uønskede omsætninger i ensilagen -
især smørsyregæring - holdes på et minimum. 

Som udtryk for en afgrødes egnethed for 
ensilering har været foreslået »forgærbarhed« 
og »ensilerbarhed«, hvilke udtryk ofte benyttes 
synonymt. Den tyske forsker Weissbach (1964) 
har foreslået, at der klart skelnes mellem de 
to begreber, således at »forgærbarhed« benyttes 
som et af ensileringsteknik og andre ydre om-
stændigheder uafhængigt mål for, om afgrødens 
kemiske sammensætning muliggør et mere eller 
mindre gunstigt forløb af gæringerne, medens 
»ensilerbarhed« benyttes som mål for afgrødens 
egnethed - alt taget i betragtning - for ensi-
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lering. Ensilerbarheden vil naturligvis for en 
stor del være bestemt af afgrødens forgærbar-
hed, men vil også være afhængig af afgrødens 
struktur og alle ydre faktorer og kan kun 
defineres, når alle faktorer er fastlagt. Dette 
betyder specielt, at ensilerbarheden vil afhænge 
af, hvilken ensileringsmetode, der anvendes. 

Efter vor opfattelse er Weissbach's forslag 
meget vel begrundet, idet den foreslåede diffe-
rentiering vil bidrage til at give en mere klar 
problemstilling, men det har dog ikke vundet 
nogen generel tilslutning. 

Der er foreslået flere forskellige mål for en 
afgrødes egnethed for ensilering, der næsten alle 
må betegnes som mål for forgærbarheden. 

Mælkesyre dannes hovedsagelig ved forgæ-
ring af monosakkarider, hvorfor grønmas-
sen nødvendigvis må have et vist minimalt suk-
kerindhold. Det er da også i talrige forsøg vist, 
at tilsætning af sukker - oftest i form af me-
lasse - til vanskeligt ensilerbare afgrøder, har en 
betydelig effekt på ensilagekvaliteten. Da suk-
kerets betydning således er klart demonstreret, 
er det nærliggende at benytte afgrødens sukker-
indhold som mål for afgrødens egnethed til 
ensilering, og flere forskere har da også søgt at 
bestemme, hvor højt en afgrødes sukkerindhold 
skal være, for at et godt ensileringsresultat kan 
forventes. Kivimåe (1956) fandt således, at hvis 
græsafgrøders sukkerindhold er lavere end 1,5 
pet. af friskvægten, mislykkedes ensileringen 
oftest. Ligeledes er af flere forskere påvist en 
tydelig sammenhæng mellem afgrødens sukker-
indhold og ensilagens mælkesyreindhold (Kiwi-
måe 1956, Oehring 1966). 

Mælkesyrens betydning for ensileringsresul-
tatet beror i det væsentligste på dens pH-
sænkende virkning. Dette betyder, at den 
mængde mælkesyre, der må dannes for at sikre 
ensilagens kvalitet, vil være afhængig af grøn-
massens basiske egenskaber, hvoraf følger, at 
den mængde sukker, som afgrøden nødvendig-
vis må indeholde, også vil afhænge af de 
basiske egenskaber. Det er derfor naturligt, at 
man ved vurdering af en afgrødes egnethed for 
ensilering betragter såvel dens indhold af ba-
siske stoffer som dens sukkerindhold. Dette 

blev tidligt erkendt, og allerede i 1926 viste 
Kuchler, at der var en sammenhæng mellem 
kvotienten kvælstoffri ekstraktstoffer/råprotein 
og afgrødens egnethed for ensilering, hvilket 
senere er bekræftet af Gneist (1937.) Også i 
den danske ensileringsvejledning har denne brøk 
under betegnelsen »forgærbarhedstallet« været 
anvendt (Land Jensen og Steensbjerg 1945). 
Senere er forholdet sukker/råprotein foreslået 
som mål for forgærbarhed (Rushmann 1939) 
og dette mål anvendes stadig i udstrakt grad 
især i Vesttyskland. 

Som det fremgår af det foregående blev 
iåproteinindholdet betragtet som mål for afgrø-
dens basiske egenskaber. Men afgrødens basiske 
egenskaber er ikke blot bestemt af råprotein-
indholdet, men også af flere andre forhold. 
Som et samlet mål for en afgrødes baseindhold 
foreslog Zubrilin (1937 og 1947, Z. og Miszu-
stin 1958) at benytte stødpudekapaciteten, der 
bestemtes ved titrering af grønmassen med 
mælkesyre til pH 4.20, hvorefter forholdet suk-
ker/stødpudekapacitet benyttedes som mål for 
forgærbarhed, idet stødpudekapaciteten bereg-
nedes i gram mælkesyre. Zubrilin mente, at 
denne kvotient måtte være mindst 1,7 for at et 
godt ensileringsresultat kunne forventes, hvilken 
værdi betegnedes som sukkerminimum. 

Flere forskere har siden benyttet forholdet 
sukker/stødpudekapacitet som mål for forgær-
barhed. Af forkæmperne for at anvende denne 
brøk som mål for forgærbarhed må især frem-
hæves Weissbach, der (1964 og 1967) har givet 
en grundig redegørelse for problemerne vedrø-
rende mål for forgærbarhed. Weissbach kon-
staterer, at stødpudekapaciteten er afhængig af 
afgrødens proteinindhold og askealkaliteten, og 
finder at sammenhængen kan beskrives ved re-
gressionsli gningen 

y = 13,3 + 0,115 x1 + 0,385 x2 + 7,0 

hvor y er stødpudekapaciteten, x1 kvælstofind-
holdet og x2 askealkaliteten, idet alle størrelser 
udtrykkes i mækv. pr. 100 g tørstof. Stødpude-
kapaciteten bestemtes ved titrering med mælke-
syre til pH 4,00. Derimod er ikke anført, hvordan 
askealkaliteten er bestemt, men formentlig er 
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det sket ved titrering af planteasken med stærk 
syre, og vil være et mål for forskellen mellem 
grønmassens indhold af uorganiske kationer og 
anioner. Bl.a. ud fra denne ligning konkluderer 
Weissbach, at grønmassens stødpudeegenska-
ber hovedsagelig må tilskrives dens indhold af 
uorganiske stoffer, medens proteinindholdet er 
af mere underordnet betydning. Sikrest ensile-
ringsresultat opnås, når forholdet sukker/stød-
pudekapacitet (idet sukker omregnes til ækviva-
lenter mælkesyre) ligger mellem 3 og 5. Er for-
holdet lavere, er der risiko for fejlgæringer, og er 
forholdet højere, indeholder afgrøden mere suk-
ker end nødvendigt, og der er da fare for at gæ-
ringstabene kan blive for store på grund af for 
stort omfang af eddikesyre- og alkoholgæring. 
De mængder mælkesyre, der må dannes i ensi-
lagen for at sænke pH til 4,00, er væsentligt 
højere end stødpudekapaciteten. Dette skyldes, 
at stødpudekapaciteten i ensileringsperioden 
øges betydeligt, bl.a. på grund af proteinned-
brydning, hvor NHg-dannelse især har en stærk 
virkning. I afgrøder med højt nitratindhold kan 
nitratreduktionen forøge stødpudekapaciteten 
væsentligt (Wieringa 1966). 

Podkowka (1969) har diskuteret forskellige 
forgærbarhedsmåls egnethed og fandt at forhol-
det sukker/proteinindhold, forholdet sukker/ 
stødpudekapacitet og et par andre sammensatte 
forgærbarhedsmål kunne benyttes til forudvur-
dering af ensileringsresultatet. 

Temperaturen øver betydelig indflydelse på 
gæringsprocessernes forløb, hvilket forårsager, 
at der kræves desto højere forgærbarhed af 
grønmassen, jo højere ensileringstemperaturen 
er (Toth, Ry din og Nilsson 1956, Zimmer 
1966). 

Foruden pH er ensilagens osmotiske tryk en 
vigtig faktor for konserveringen, og mellem de 
to faktorer er der en betydelig vekselvirkning, 
således at den nødvendige pH-sænkning bliver 
mindre jo højere ensilagens osmotiske tryk er 
(Wieringa 1958), og er det osmotiske tryk me-
get højt - hvilket i praksis opnås ved fortørring 
- er pH nærmest uden betydning for ensile-
ringsresultatet, hvorfor afgrødens forgærbarhed 
heller ikke spiller nogen særlig rolle. Der er 

grund til at formode, at også for ikke fortør-
rede afgrøder med samme tørstofprocent, vil 
det osmotiske tryk variere betydeligt afhængigt 
af tørstoffets kemiske sammensætning, hvorfor 
det må forventes, at den værdi, pH må sænkes 
til for at sikre ensilagekvaliteten, også vil være 
temmeligt stærkt varierende. 

Alle de nævnte forgærbarhedskriterier bygger 
principielt på den forudsætning, at mælkesyre 
væsentligst dannes ud fra opløselige kulhydra-
ter. Imidlertid kan mælkesyre også dannes 
ud fra afgrødens indhold af organiske syrer, 
hovedsagelig æblesyre og citronsyre (Whit-
tenbury, McDonald og Bryan-Jones 1967, 
McDonald, Hendersen og MacGregor 1968), 
men ved disse gæringer vil stødpudekapacite-
ten forøges mere end mælkesyremængden for-
øges. Dette skyldes, at forgæringen af disse 
organiske syrer kan ske ved forskellige reak-
tionsveje, hvoraf nogle resulterer i dannelse 
af eddikesyre og neutrale stoffer (acetone, eta-
nol), andre reaktioner resulterer i dannelse af 
et mol mælkesyre (aldrig mere) pr. mol orga-
nisk syre. Dette betyder, at der ud fra en given 
mængde organiske syrer (målt i mol) altid vil 
dannes en mindre mængde mælkesyre, hvorfor 
gæringen vil forårsage en pH-stigning, hvilken 
tendens forstærkes af, at mælkesyre er en no-
get svagere syre end de nævnte syrer. Også 
visse uopløselige kulhydrater kan tjene som ba-
sis for mælkesyregæring (De Man 1957). For 
om muligt at nå frem til et bedre mål for den 
samlede mængde forgærbart kulhydrat forsøgte 
Wieringa, Viering og Bentum (1960) at bestem-
me denne fraktion ved mikrobiologiske meto-
der, men der kunne ikke påvises nogen sikker 
korrellation mellem den således bestemte mæng-
de kulhydrat og ensilagekvaliteten, og i flere til-
fælde oversteg ensilagens syreindhold betyde-
ligt den teoretiske højeste mængde, der kan 
dannes ud fra afgrødens sukker. Det samme 
er fundet af Nørgaard Pedersen (1967). Wie-
ringa (1969) konstaterer, at en afgrødes indhold 
af opløseligt kulhydrat er en dårlig målestok 
for dens egnethed for ensilering, hvilket begrun-
des dels med de ovennævnte kemiske forhold, 
men navnlig med, at de omsætninger, der vil 
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ske i ensilagen, i meget høj grad vil afhænge 
af den mikroflora, der ved ensileringen findes 
i grønmassen. Mikrofloraens betydning demon-
strerede han i nogle laboratorieforsøg, hvor 
nogle græsser med et sukkerindhold varierende 
fra ca. 4 til ca. 18 pet. blev ensileret i frisk 
tilstand (15-18 pet. tørstof) henholdsvis med 
og uden tilsætning af en kultur af en homofer-
mentativ stamme af lactobacillus (Wieringa 
1961 og 1969). I alle tilfælde, hvor der ikke 
var tilsat bakteriekultur, blev ensilagen af me-
get ringe kvalitet med et højt indhold af smør-
syre, og der kunne næsten ikke påvises nogen 
sammenhæng mellem afgrødens sukkerindhold 
og ensilagens smørsyreindhold. Tilsattes af-
grøden bakteriekultur blev smørsyreindholdet 
lavt undtagen i de tilfælde, hvor afgrødens 
sukkerindhold var meget lavt. Wieringa kon-
kluderede herefter, at et indhold af ca. 8 pet. 
sukker i tørstof er tilstrækkeligt, blot mælke-
syregæringen kommer hurtigt i gang. Det må 
her bemærkes, at nogen effekt af podning sjæl-
dent kan påvises ved forsøg i praktisk skala, 
hvilket formentlig må tilskrives, at mælkesyre-
bakterier sædvanligvis findes i rigelige mæng-
der på de redskaber - skæreblæser etc. - som 
benyttes ved ensileringen (Jensen 1965). 

Undersøgelserne over sammenhængen mel-
lem de forskellige forgærbarhedsmål og ensi-
leringsresultat, er oftest foretaget med forskel-
lige plantearter med vidt forskellig kemisk sam-
mensætning. Undersøgelser over hvilket af de 
foreliggende forgærbarhedsmål, der viser bedst 
overensstemmelse med ensileringsresultatet, er 
meget sparsomme, og ligeledes er sammenhæn-
gen mellem de enkelte forgærbarhedsmål og en-
sileringsresultatet indenfor samme planteart 
meget ufuldstændigt belyst 

Græsafgrødernes kemiske sammensætning er 
meget stærkt afhængig af art, udviklingstrin, 
gødskning etc. Variationen i sukkerindhold, der 
sammen med råproteinindholdet tillægges sær-
lig betydning for ensileringen, er behandlet af 
Witt (1967 og 1970). 

I nærværende beretning skal omtales en se-
rie forsøg, hvor ensilerbarheden af forskellige 
græsmarksafgrøder søges belyst. 

II. Egne forsøg 
Forsøgene er gennemført i årene 1968 og 1969 
og omfatter ialt 396 forskellige græsmarks-
afgrøder. Formålet med forsøgene var at un-
dersøge kvælstofgødskningens og slættidens ind-
flydelse på ensileringsresultatet og at bedømme 
forskellige forgærbarhedskriteriers anvendelig-
hed. 

Forsøgsafgrøderne 
I 1968 var forsøgsafgrøderne forskellige græs-
marksafgrøder fra et faktorielt forsøg udlagt 
1967 efter følgende plan: 

A. Lucerne. 
B. Rødkløver 
C. Rødkløver + alm. rajgræs 
D. Hvidkløver 
E. Hvidkløver + alm. rajgræs 
F. Alm. rajgræs 
G. Italiensk rajgræs 

1. Uden kvælstofgødning 
2. 125 kg N pr. ha pr. år 
3. 250 » » » » » » 
4. 375 » » » » » » 

a. 5 slæt 
b. 4 slæt 
c. 3 slæt 

Bælgplanterne i renbestand tilførtes ikke N-gød-
ning, og for græsserne i renbestand var for-
søgsleddet uden N-tilførsel (1) udeladt. For 
lucernens vedkommende var forsøgsleddet med 
5 slæt udeladt. 

I 1969 benyttedes 2. års afgrøderne fra sam-
me forsøg, idet dog forsøgsleddene B, C og G 
var udvintrede, og der suppleredes med to for-
søgsled: 

H. Alm. rajgræs, 1. års afgrøde 
K. Italiensk rajgræs, 1. års afgrøde 

Af 2. og 3. slæt i forsøgsleddene H2c, H3c, 
H4c, K2c, K3c og K4c blev høstet 2 afgrøder, 
hvoraf den ene (x) blev høstet til den i planen 
normerede tid og den anden (y) en uge tidligere. 
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Endvidere benyttedes afgrøderne fra et for-
søg med italiensk rajgræs anlagt efter følgende 
faktorielle plan: 

A. Udlagt forår i byg 
B. Udlagt i september efter byg 
C. Udlagt forår uden dæksæd 

1. 150 kg N pr. ha pr. år 
2. 300 » » » » » » 
3. 450 » » » » » » 

a. 3 slæt 
b. 4 slæt 
c. 5 slæt 

Forsøgsled A var imidlertid stærkt beskadiget 
af frost, og der blev fra dette forsøgsled kun 
høstet 1. slæt for hvert af leddene 1, 2 og 3. 
I alle forsøg blev N-gødningen tilført i lige 
store rater til hvert slæt. 

Der er herefter høstet ialt 461 afgrøder. 
Imidlertid blev et par slæt i forsommeren 1968 
ikke ensileret på grund af forsinket levering af 
siloflaskerne. Hertil kommer, at en del ensile-
ringer mislykkedes på grund af forskellige tek-
niske uheld, og der foreligger herefter data fra 
ialt 396 ensileringer. 

Teknik og analyser 
Afgrøderne blev findelt med skæreblæser og en-
sileret i 4 liter glasflasker, der lukkedes med 
en gummiprop. Gennem proppen var ført et 
plastikrør forbundet med en plastikslange, hvis 
frie ende dyppede ned i en flaske med vand, 
hvorved dannes en meget effektiv vandlås (se 
fig. 1). Ensileringen er således sket under abso-
lut anaerobe forhold. Flaskerne tømtes efter ca. 
90 dages henstand i et uopvarmet rum (om 
vinteren blev dog opvarmet så meget, at frost 
netop blev undgået). 

Afgrøderne blev ensileret i frisk tilstand, 
men på grund af tørke havde en del af afgrø-
derne i 1969 et meget højt tørstofindhold, flere 
endog over 50 procent. 

I såvel afgrøde som ensilage bestemtes tør-
stof, aske, sand, råprotein, træstof, kvælstoffri 

ekstraktstoffer og vandopløseligt kulhydrat (i 
det følgende kaldt »sukker«). I ensilagen be-
stemtes endvidere mælkesyre, eddikesyre, smør-
syre, alkohol, ammoniak og pH. I en del af 
afgrøderne fra 1969 bestemtes desuden stød-
pudekapacitet og askealkalitet. 

Stødpudekapaciteten bestemtes ved elektro-
metrisk titrering af frisk, stærkt findelt græs 
med 1,00 n svovlsyre til pH 4,00 og beregnedes 
som milliækvivalenter pr. 100 g tørstof. Aske-
alkaliteten blev bestemt ved titrering af asken 
med svovlsyre med fenolfthalein som indikator 
og beregnedes ligeledes som milliækvivalenter 
pr. 100 g tørstof. 

III. Resultater 
Ensileringstabet 
Ensileringstabet er søgt bestemt i alle forsøg, 
men på grund af forskellige uheld er tabsbe-
stemmelsen mislykkedes i enkelte tilfælde, så-
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ledes at der kun foreligger bestemmelse af tab 
i 391 af 396 forsøg. I gennemsnit af disse for-
søg blev vægttabet bestemt til 0,76 procent og 
tørstoftabet til 2,94 procent. Med den anvendte 
teknik omfatter tabet kun gæringstab, idet der 
ikke har været saftafløb, og tabet ved iltning 
har været helt betydningsløst (højst 0,2 pro-
cent). Da de konstaterede tab endvidere er me-
get lave og forholdsvis lidt varierende, er en 
mere indgående diskussion af ensileringstabene 
skønnet uden særlig interesse. 

Ensilagekvaliteten 
I tabel 1 er de ensilerede afgrøders gennem-
snitlige kemiske sammensætning og nogle mål 
for variationen anført. Den kemiske sammen-
sætning er her og overalt i det følgende angivet 
i procent af tørstof. 

Tabeli. De ensilerede afgrøders kemiske 
sammensætning. Gennemsnit af 396 afgrøder 

Spredning 
Gennem- om Mini- Maxi-

snit gennemsnit mum mum 

% tørstof . 24,80 8,56 10,88 58,86 
% af tørstof: 
aske 10,15 2,49 5,50 20,86 
sand 2,25 1,82 0,23 13,34 
råprotein . . 17,60 5,64 5,31 29,88 
N f e + f ed t . . 51,06 5,30 36,71 66,65 
sukker 14,23 6,97 3,36 39,28 

Som det fremgår af tabellen udviser afgrø-
derne en meget stor variation såvel i tørstof-
indhold som i kemisk sammensætning. 

I tabel 2 er foretaget en deling af ensilagerne 
(lucerneensilagerne undtaget) i forskellige klas-
ser efter pH, At og indholdet af mælkesyre, ed-
dikesyre, smørsyre, alkohol og sukker. 

Kun ca. en tredjedel af ensilagerne har en 
pH-værdi under 4,2, der ofte regnes som græn-
se for 1. klasses ensilage. Det ret store antal 
ensilager med høje og meget høje pH-værdier 
hænger for en stor del sammen med, at en be-
tydelig del af de ensilerede afgrøder var meget 
tørstofrige. 

Næsten 60 procent af ensilagerne har et At 
under 8, der sædvanligt regnes som grænse for 
1. klasses ensilager. For ca. 25 procent af ensi-
lagerne ligger At mellem 8 og 10 og for kun 
ca. 16 procent er At over 10. Bedømt ud fra 
At er således langt den største del af ensilagerne 
af udmærket eller god kvalitet, og kun nogle 
få procent kan betegnes som dårlige. Det skal 
her bemærkes, at bedømt ud fra syn og lugt 
var ingen af ensilagerne dårlige. 

Mælkesyreindholdet varierer fra under 2 til 
over 22 procent med tyngdepunktet omkring 
8-10 procent. Eddikesyreindholdet viser en 
langt mindre variation og er kun i enkelte til-
fælde over 5 procent. 

Særlig bemærkelsesværdigt er det, at over 99 
procent af ensilagerne har et så lavt smørsyre-
indhold, at de bedømt her ud fra må betegnes 
som 1. klasses, og kun to af de 384 ensilager 
havde et smørsyreindhold over 1 procent. 

Alkoholindholdet er gennemgående beske-
dent og kun undtagelsesvist over 5 procent. 

Bemærkelsesværdigt er det, at langt de fleste 
ensilager indeholder større eller mindre mæng-
der sukker, og (fremgår ikke af tabellen) kun 
ca. 12 procent indeholdt slet ikke sukker. 
Dette betyder, at i de fleste tilfælde har mangel 
på sukker ikke været begrænsende for mælke-
syregæring. 

Det generelle indtryk, som fås ud f ra tabel 
2, og som støttes af den skønsmæssige bedøm-
melse er, at til trods for den meget store varia-
tion i afgrødernes sammensætning, har ingen 
afgrøde haft en sådan sammensætning, at ensi-
leringen er mislykkedes, og kun i et fåtal af til-
fældene må ensileringen betegnes som mindre 
vellykket. Det bliver hermed klart, at det fore-
liggende materiale ikke kan være særlig veleg-
net for bedømmelse af, hvilke faktorer ved 
afgrøden, der betinger, at ensileringen mis-
lykkes. 

De enkelte afgrøders ensilerbarhed 
I tabel 3 er vist gennemsnit og spredning for 
pH, At, % mælkesyre, % eddikesyre, % alko-
hol og % sukker i ensilage f ra de ensilerede 
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Tabel 2. Fordelingen af 384 ens i lager i klasser efter pH, At, % mælkesyre, % eddikesyre, % smørsyre, % alkohol og % sukker. 

Lucerneensilager ikke medtaget 

% i % i /o % i /o % i /o % i /o % i /o % i 
p H klassen At klassen mælkesyre klassen eddikesyre klassen smørsyre klassen alkohol klassen sukker klassen 

under 4,0 9,1 under 6,0 22,1 under 2,00 0,3 under 1,00 15,4 0-0,10 63,5 under 1,00 46,4 under 2,00 22,4 
4,01-4,20 25,3 6,1- 8,0 36,7 2,01- 4,00 2,1 1,01-2,00 30,2 0,11-0,20 24,3 1,01-2,00 38,0 2,01- 4,00 24,2 
4,21-4,40 19,3 8,1-10,0 25,3 4,01- 6,00 8,3 2,01-3,00 38,3 0,21-0,30 7,0 2,01-3,00 7,8 4,01- 6,00 12,5 
4,41-4,60 11,2 10,1-12,0 9,9 6,01- 8,00 19,8 3,01-4,00 13,5 0,30-0,50 3,1 3,01-4,00 3,1 6,01- 8,00 11,7 
4,61-4,80 9,1 12,1-14,0 4,7 8,01-10,00 24,2 4,01-5,00 2,1 0,50-0,70 1,6 4,01-5,00 2,9 8,01-10,00 8,6 
4,81-5,00 4,9 14,1-16,0 0,5 10,01-12,00 18,0 5,01-6,00 0,3 1,21 0,3 5,01-6,00 0,5 10,01-12,00 8,3 
5,01-5,20 4,7 16,1-18,0 0,5 12,01-14,00 13,3 6,01-7,00 0,3 1,97 0,3 6,01-7,00 0,8 12,01-14,00 3,4 
5,21-5,40 2,9 18,1-20,0 0,3 14,01-16,00 6,8 7,01-8,00 0,5 14,01-16,00 4,4 
5,41-5,60 6,7 16,01-18,00 4,0 16,01-18,00 1,6 
5,61-5,80 3,4 18,01-20,00 0,9 18,01-20,00 0,8 
5,81-6,00 2,5 20,01-22,00 1,1 20,01-22,00 1,2 
6,01-6,20 0,9 over 22,00 0,3 22,01-24,00 

24,01-26,00 
0,6 
0,3 

Tabel 3. Gennemsnit og spredning af pH, At, % mælkesyre, % eddikesyre og % sukker i ensilage i de enkelte afgrødetyper 

kg N / h a p H At % mælkesyre % eddikesyre % alkohol % sukker 
Afgrøde hv. år Antal gns. s gns. s gns. s gns. s gns. s gns. s 
Lucerne 0 12 5,00 0,41 15,67 4,30 9,07 2,13 4,14 0,84 1,47 0,68 0,00 0,00 
Rødkløver. , 0 10 4,35 0,28 7,99 1,92 12,56 1,96 3,59 0,67 1,22 0,76 0,87 1,71 
Hvidkløver, . , 0 21 4,53 0,43 7,93 2,35 11,64 4,46 2,50 1,42 1,32 0,54 2,06 2,39 
Rødkløver + alm. rajgræs . . 0 9 4,33 0,25 7,67 1,11 11,90 1,68 3,41 1,20 1,12 0,42 0,37 1,12 

» + » » 125 9 4,23 0,20 8,63 3,13 13,24 2,29 2,83 0,62 1,56 1,33 1,12 1,61 
» + » » 250 10 4,32 0,23 9,93 3,43 13,09 2,54 2,55 0,50 1,72 1,35 1,75 1,96 
» + » » 375 9 4,23 0,19 8,81 2,07 13,30 2,50 2,57 0,71 1,03 0,48 3,21 3,41 

Hvidkløver + » » 0 22 4,52 0,56 8,89 2,05 11,46 3,28 2,31 1,09 1,78 1,09 3,59 3,47 
» + » » 125 21 4,52 0,61 9,22 2,40 11,51 3,78 2,07 0,78 1,46 0,71 3,86 3,50 
» + » » 250 22 4,48 0,53 9,11 2,45 11,59 3,47 2,07 0,75 1,37 0,56 4,21 3,73 
» + » » 375 21 4,55 0,56 8,64 2,49 10,87 3,14 2,00 0,72 1,41 0,82 5,47 4,37 

Alm. rajgræs 125-150 32 4,66 0,66 6,77 2,64 8,51 2,79 1,64 0,79 1,88 1,47 10,82 5,95 
» » 250-300 34 4,66 0,62 7,86 2,61 9,40 3,06 1,84 0,86 1,55 1,12 8,89 5,75 
» » 375-450 34 4,77 0,67 8,17 2,64 10,05 4,39 1,86 0,87 1,22 1,20 5,84 4,75 

Ital. rajgræs , . 125-150 43 4,55 0,56 6,89 2,09 8,18 2,98 1,93 0,88 1,61 1,49 8,35 5,34 
» » 250-300 41 4,59 0,58 7,07 2,02 8,52 3,06 1,94 0,92 1,20 1,39 6,98 4,16 
» » 375-450 46 4,60 0,60 7,12 1,70 9,18 3,54 1,97 0,92 0,82 0,78 6,46 4,19 

Alle — 396 4,57 — 8,10 — 10,08 — 2,16 — 1,39 — 5,73 — 



afgrødetyper. Ensilagernes smørsyreindhold er 
ikke medtaget i tabellen, da det, som før nævnt, 
kun varierer ganske lidt. 

Det ses, at lucerneensilagen skiller sig tyde-
ligt ud fra de andre ensilager ved en højere 
pH-værdi, højere At og ved overhovedet ikke 
at indeholde sukker. Mælkesyreindholdet er 
ret lavt, og eddikesyreindholdet er ret højt, 
medens alkoholindholdet er omtrent som i an-
dre ensilager. 

Mellem de øvrige ensilagegrupper er der ikke 
afgørende kvalitetsforskelle. 

Overraskende er det, at ensilagerne af rød-
kløver og blandinger af rødkløver og rajgræs 
har en lavere pH-værdi end ensilager af hvid-
kløver i blanding med rajgræs og rene græsser. 
Kvælstofgødskningen synes ikke at påvirke ensi-
lagernes pH-værdi. 

At er omtrent det samme i alle grupper, idet 
der dog måske er en tendens i retning af lavest 
At i ensilage af rene græsser. 

Mælkesyreindholdet er lavest i ensilagerne 
af rent græs, noget højere i ensilage af kløver 
og blandinger af hvidkløver og rajgræs og højest 
i ensilager af blandinger af rødkløver og raj-
græs. 

Eddikesyreindholdet synes at være højest i 
ensilager af kløver og lavest i ensilager af rene 
græsser, og i overensstemmelse hermed er der 
en (usikker) tendens til, at jo mere kvælstof 
der er tilført kløvergræsblandingerne, hvorved 
græssernes relative andel af udbyttet stiger, 
desto lavere bliver ensilagernes eddikesyreind-
hold. 

Alkoholindholdet udviser ikke nogen syste-
matisk variation bortset fra, at der for ensila-
gerne af rene græsser er en tendens til faldende 
indhold med stigende N-tilførsel til afgrøden. 

I sukkerindhold udviser ensilagerne markante 
forskelle, idet ensilagerne af rene græsser har 
et langt højere indhold end bælgplanteensila-
gerne. For førstnævnte ensilager er der en ty-
delig tendens til nedgang i sukkerindhold med 
stigende N-tilførsel. For ensilager af kløver-
græsblanding er sukkerindholdet derimod fal-
dende med stigende N-tilførsel, hvilket for-
mentlig hænger sammen med, at jo mere N der 

tilføres, jo større bliver græssernes andel i ud-
byttet. 

Konklusionen af ovenstående bliver, at lu-
cerne er langt vanskeligere at ensilere end alle 
de andre afprøvede afgrøder. Derimod har for-
søgene ikke vist nogen afgørende forskel på en-
silerbarheden af de øvrige afgrøder, og det be-
mærkes specielt, at rene kløverafgrøder har gi-
vet ligeså gode ensileringsresultater som rene 
græsafgrøder. Dette må betegnes som et over-
raskende resultat, idet der sædvanligvis regnes 
med at bælgplanteafgrøder er vanskeligere at 
ensilere end rene græsser, og at de rene græsser 
bliver vanskeligere at ensilere jo mere kvælstof, 
der tilføres afgrøden. 

Forklaringen er muligvis, at alle afgrøder -
også de sukkerfattigste - har haft et så højt 
indhold af forgærbart kulhydrat, at mælkesyre-
gæringen har fået et omfang, der er tilstrække-
ligt til at sikre konserveringen. Variationer i ke-
misk sammensætning har herefter fået ret ringe 
betydning, fordi de kritiske grænser kun sjæl-
dent er overskredet. Men dette er muligvis 
nært forbundet med den anaerobe teknik, der 
er anvendt i forsøgene. Som allerede nævnt er 
den uomsatte rest af sukker langt mindre i en-
silagerne af de bælgplanterige afgrøder end i 
ensilagerne af rene græsser, og for græsensi-
lagernes vedkommende er sukkerresten tydeligt 
aftagende med stigende N-tilførsel. Det er der-
for nærliggende at antage, at hvis ensileringen 
var blevet foretaget under praktiske forhold, 
hvor iltning og dermed følgende tab af sukker 
ofte får et betydeligt omfang, ville der have 
vist sig væsentlig større forskelle i ensilerings-
resultaterne. 

Ensileringsresultatets afhængighed af afgrødens 
sammensætning 
For at belyse hvilken sammenhæng, der består 
mellem afgrødens sammensætning og ensile-
ringsresultat, er beregnet alle retlinede regres-
sioner med afgrødens indhold af tørstof, råpro-
tein, Nfe + fedt og sukker samt kvotienterne 
% sukker/% råprotein og % Nfe + fedt/ 
+ råprotein som uafhængigt variable og ensi-
lagens pH, At og indhold af mælkesyre, eddike-
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syre, smørsyre, alkohol og sukker som afhæn-
gigt variable. I dette afsnit vil data for afgrø-
den under ét blive betegnet som »forgærbar-
hedsmål« og data for ensilagen som »kvalitets-
tal«. De beregnede korrelationskoefficienter 
fremgår af tabel 4. 

Det fremgår af tabellen, at ensilagens smør-
syreindhold ikke er sikkert korreleret med no-
gen af forgærbarhedsmålene, hvilket bl.a. skyi-
dés, at smørsyreindholdet i alle ensilager var 
meget lavt. 

Afgrødens tørstofprocent er tydeligt det vig-
tigste forgærbarhedsmål, og det ses, at med sti-
gende tørstofindhold er indholdet af ammoniak 
og alle gæringsprodukter faldende, medens pH 
og sukkerindholdet er stigende. 

At er kun svagt korreleret med afgrødens rå-
proteinindhold, medens pH er tydeligt positivt 
og alkohols og sukkerindholdét negativt korre-
leret med råproteinindholdet. Mellem kvalitets-
tallene og forgærbarhedsmålene % Nfe + fedt 
og % sukker er der stort set de samme korre-
lationer, og korrelationskoefficienterne er ret 
nær af samme størrelsesorden - men med mod-
sat fortegn - som korrelationskoefficienterne 
mellem afgrødens råproteinindhold og kvalitets-
tallene. Disse forhold finder sin naturlige for-
klaring i, at afgrødens indhold af råprotein, 
Nfe + fedt og sukker er indbyrdes stærkt korre-
lerede størrelser (tabel 5). Af samme årsag op-
nås ikke nogen særlig forbedret vurdering af en 
afgrødes egnethed for ensilering ved at anvende 
de sammensatte forgærbarhedsmål % sukker/ 

% råprotein og % Nfe + fedt /% råprotein 
fremfor henholdsvis % sukker og % Nfe + 
fedt. 

Den svage korrelation mellem afgrødens suk-
kerindhold og ensilagens mælkesyreindhold er 
måske noget overraskende, men finder sin na-

/ o 

sukker 
0,507 

-f- 0,257 
0,451 
0,420 
0,374 
0,326 

turlige forklaring deri, at mælkesyregæringen 
i langt de fleste tilfælde ikke har været begræn-
set af sukkermængden. Det bemærkes, at såvel 
sukkerindhold som mælkesyreindhold i nær-
værende undersøgelse er angivet i procent af 
tørstof, og ikke, som det er ret almindeligt ved 
undersøgelser af denne art, i procent af fore-
liggende materiale. Denne sidste angivelsesmåde 
må imidlertid anses for uhensigtsmæssigt, idet 
det procentiske indhold af sukker og mælkesyre 
da vil stige proportionalt med henholdsvis af-
grødens og ensilagens tørstofprocent, og det 
bliver herefter helt uklart om en eventuel gun-
stig indflydelse af stigende sukkerindhold skyl-
des stigende sukkerkoncentration eller stigende 
tør stof koncentration. 

For det her omhandlede materiale var korre-

Tabel 5. Korrelationen mellem afgrødens 
indhold af forskellige komponenter 

O/ 0/ o/ 
/ o / o /o 

råprotein N f e + fedt sukker 

% tørstof. . . . . . -f-0,227 0,257 ^ 0 , 0 8 6 
% råprotein ^0 ,781 -¿-0,671 
% Nfe + f e d t . . . 0,775 

Signifikansgrænser for r er de samme som anført un-
der tabel 4. ... -

Tabel 4. Korrelation mellem forskellige forgærbarhedsmål og kvalitetstal. Beregnet ved 
retliniær regression ud fra data for 396 ensilager 

Ensilage 
' O/ o / <>' o / / o / o / o / o 

Afgrøde p H At mælkesyre eddikesyre smørsyre alkohol 

% tørstof. 0,602 H-0,372 -¿-0,697 ' -¿-0,672 ^0 ,003 -¿-0,232- ' 
% råprotein. 0,377 0,139 0,093 ^0 ,056 -^0,024 -¿-0,363 
% N f e + fedt -^0,258 -¿-0,255 -¿-0,026 -¿-0,072 -¿-0,057 0,397 
% sukker ...... -¿-0,411 ^0 ,120 0,181 0,081 0,025 0,521 
% sukker/% råprotein. -t0,401 ^0,191 -¿-0,012 0,080 -¿-0,016 0,525 
% N f e + fedt/% råprote in . . . . > 0 , 3 3 7 ^0 ,248 -¿-0,137 0,012 -^0,041 0,423 

Signifikansgrænser for r: p = 0,05, r ^ 0,098: p = 0,01, r 2; 0,128: p = 0,001, r ^ 0,165. 
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lationskoefficienten mellem henholdsvis afgrø-
dernes og ensilagernes tørstofprocent 0,994. 
Man kunne derfor vente, at korrelationen mel-
lem sukkerindhold og mælkesyreindhold ville 
forbedres væsentlig, hvis koncentrationerne blev 
angivet på basis af foreliggende stof. Beregnin-
gen af korrelationskoefficienten på dette grund-
lag viste imidlertid kun en svag forbedring - til 
0,204 sammenlignet med 0,181 - hvilket kan 
tilskrives, at den forbedring af korrelationen, 
som opnås ved ovennævnte fremgangsmåde, 
modvirkes meget stærkt af den kendsgerning, at 
der er stærk negativ korrelation mellem afgrø-
dens tørstofprocent og ensilagens indhold af 
mælkesyre (i procent af tørstof) se tabel 4. 

Afgrødens stødpudekapacitet blev bestemt i 
177 forsøg. I tabel 6 er anført korrelationen 
mellem afgrødens stødpudekapacitet, sukker-
indhold samt forholdet % sukker/stødpude-
kapacitet og ensilagens pH og mælkesyreind-
hold. 

Tabel 6. Korrelationen mellem afgrødens stødpude-
kapacitet, sukkerindhold samt forholdet % ssukkerj 
stødpudekapacitet og ensilagens pH og mælkesyreind-

hold. Beregnet ved retliniær regression 

Ensilage 
/ o 

Afgrøde p H mælkesyre 

Stødpudekapacitet 0,277 0,375 
% sukker. 4-0,504 0,263 
% sukker/stødpudekapacitet . +0 ,476 0,163 

Det bemærkes især, at forholdet % suk-
ker/ stødpudekapacitet ikke synes at give et 
bedre mål for en afgrødes ensilerbarhed end 
sukkerprocenten alene. 

Slættidens betydning for ensileringsresultatet 
En ret almindelig anskuelse er, at ved ensilering 
i praksis er der ofte vanskeligheder ved at opnå 
tilfredsstillende kvalitet af ensilage af de sidste 
slæt. Nærværende materiale er ikke velegnet 
til vurdering af de hermed forbundne proble-
mer, bl.a. fordi ikke alle slæt, som omfattes af 
dyrkningsforsøgsplanerne (se side 4 og 5), blev 
ensileret. Ved en gennemgang af hovedtabellerne 

har det imidlertid ikke været muligt at finde 
forhold, der tyder på, at afgrødens alder eller 
ensileringstidspunktet har spillet nogen afgø-
rende rolle. 

Hvad karakteriserer en vanskelig ensilerbar 
afgrøde? 
Det har ikke ud fra det foregående været mu-
ligt at få et klart billede af, hvad der karakteri-
serer en vanskeligt ensilerbar afgrøde. For om 
muligt at få problemet bedre belyst er i tabel 
7 samlet nogle data for afgrøde og ensilage for 
de græs- og kløvergræsafgrøder, hvor ensilagens 
At er højere end 12,0 samt for lucerne. 

Det fremgår af tabellen, at lucerneafgrøderne 
har et højt eller ret højt indhold af råprotein, 
et lavt eller meget lavt indhold af letomsætte-
lige kulhydrater såvel udtrykt ved indholdet af 
Nfe + fedt som ved sukkerindholdet. Aske-
alkaliteten er høj. Lucerne er således efter sin 
sammensætning en typisk svær ensilerbar af-
grøde, og i overensstemmelse hermed er ensila-
gerne gennemgående middelmådige med et højt 
At, højt pH og lavt eller ret lavt mælkesyreind-
hold. Eddikesyreindholdet er gennemgående 
højt. 

Græs- og kløvergræsafgrøderne varierer me-
get stærkt i kemisk sammensætning. Proteinind-
holdet varierer fra meget lavt til meget højt, 
sukkerindholdet og indholdet af Nfe + fedt fra 
middelhøjt til meget højt og askealkaliteten va-
rierer fra lavt til højt. Vigtigt er det at bemærke, 
at ingen af afgrøderne har en sammensætning, 
som minder om lucernens, idet alle har et be-
tydeligt højere sukkerindhold end lucerne, og 
faktisk ville man ud fra den kemiske sammen-
sætning vurdere de fleste af græs- og kløver-
græsafgrøderne som meget let ensilerbare og 
ingen som vanskeligt ensilerbare. 

Ensilagerne afviger i sammensætning stærkt 
fra lucerneensilagerne. pH er gennemgående 
noget lavere varierende fra 4,02 til 4,99, og 
mælkesyreindholdet meget højere, varierende 
fra lidt under 10 til over 20 procent. Alkohol-
indholdet er stærkt varierende, men gennem-
gående højt, som det også måtte ventes (sml. 
korrelationen sukker-alkohol, tabel 4). Sukker-
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Tabel 7. Forgærbarhedsmål for lucerne og for nogle afgrøder, der har givet ensilage med At over 12,0 
samt ensilagernes kvalitetstal. Uddrag af hovedtabel I 

Afgrøde Ensilage 

% 0/ 
/ o / o / o Stød- Aske- / o % / o / o / o 

tør- rå- N f e + suk- pude- alka- mælke- eddike- smør- alko- suk-
stof prot. fedt ker kap. litet At p H syre syre syre hol ker 

Lucerne 

22,01 19,94 41,77 5,32 — 126 24,2 5,54 7,30 4,48 0,32 1,43 0,00 
18,56 19,71 38,92 5,23 — 131 21,5 5,27 5,82 5,67 0,31 3,15 0,00 
26,89 15,80 43,12 6,51 42 121 20,0 5,38 7,14 3,21 0,56 1,57 0,0p 
23,38 19,58 44,80 3,86 48 142 17,2 5,46 7,66 3,94 0,31 1,84 0,00 
20,62 17,84 50,31 8,63 56 145 16,7 4,73 12,94 4,45 0,10 2,07 0,00 
17,44 19,32 38,84 5,73 — 142 14,5 5,10 8,67 5,74 0,00 0,86 0,00 
14,86 22,27 39,05 5,11 — 139 13,6 5,02 9,44 4,08 0,26 0,64 0,00 
21,40 25,23 46,04 5,61 53 140 13,2 5,00 9,60 4,17 0,38 1,58 0,00 
24,28 19,19 41,61 3,42 51 133 12,6 5,25 7,67 3,29 0,04 1,35 0,00 
21,40 20.46 47,82 6,92 48 136 12,0 4,42 12,16 3,54 0,34 1,29 0,00 
19,48 18,06 42,48 6,98 — 136 12,0 4,51 10,80 3,65 0,05 0,80 0,00 
18,58 17,82 40,62 6,40 — 131 10,5 4,36 9,76 3,43 0,11 1,02 0,00 

20,74 19,60 42,95 5,81 50 135 15,7 5,00 9,08 4,14 0,23 1,47 0,00 

Græs og kløver, 

18,19 18,69 54,10 22,16 — 89 
18,45 17,88 55,25 23,41 — 92 
17,95 17,82 56,17 24,40 — 86 
23,25 14,88 47,66 14,32 — 85 
23,60 10,80 61,07 33,31 — 47 
17,85 17,70 55,48 24,48 — 81 
22,63 14,36 50,74 14,41 — 87 
17,52 27,17 42,38 23,57 — — 

18,77 12,62 57,24 22,38 51 73 
22,82 9,99 63,81 36,37 — 42 
21,09 15,93 51,22 12,47 — 99 
16,99 18,12 46,10 13,95 — 106 
16,62 14,44 53,36 18,53 60 85 
16,64 24,93 49,89 11,72 — 142 
21,28 13,39 59,37 28,29 — 53 
21,38 18,70 48,57 10,52 — 119 
21,58 17,97 49,23 11,49 — 117 
24,34 8,42 66,65 39,28 — 45 
24,08 13,66 51,43 13,66 — 87 
17,47 18,60 55,53 23,76 • — 101 
22,61 20,25 49,73 13,84 59 117 

20,24 16,49 53,57 20,78 57 88 

'der 25 % tørstof 

18,5 4,72 16,68 2,23 0,43 5,39 0,56 
16,7 4,37 16,79 2,49 0,12 4,98 0,65 
15,7 4,14 20,73 1,61 0,12 3,59 7,55 
14,3 4,50 12,00 1,99 0,23 2,32 1,71 
14,0 4,40 13,05 1,27 0,14 4,13 21,88 
13,8 4,02 18,89 1,67 0,30 2,81 10,28 
13,8 4,40 11,03 2,12 0,00 1,74 2,83 
13,4 4,50 10,82 2,08 0,12 0,54 1,85 
13,3 4,21 20,12 1,34 0,12 4,82 8,05 

13,1 4,27 15,82 1,52 0,61 4,84 16,43 
13,0 4,29 11,72 2,10 0,15 1,42 2,15 
13,0 4,17 12,22 3,73 0,00 1,53 0,00 
12,5 4,21 27,32 1,98 0,13 4,58 1,86 
12,5 4,56 10,66 4,76 0,13 2,54 0,70 
12,5 4,28 19,25 1,18 0,27 5,59 9,68 
12,4 4,54 12,42 2,50 0,14 0,96 0,00 
12,4 4,46 13,24 3,24 0,14 1,14 0,00 
12,2 4,29 14,68 1,36 0,52 4,94 22,77 
12,1 4,57 9,66 1,92 0,09 1,75 1,87 
12,1 4,14 15,08 1,87 0,06 6,03 8,26 
12,1 4,99 12,45 2,09 0,05 1,67 2,28 

13,5 4,38 14,98 2,15 0,18 3,21 5,78 

Græs og kløvergræs, over 35% tørstof 
37,60 17,26 48,89 9,47 35 79 16,1 5,11 6,53 1,04 0,16 0,82 8,25 
37,10 17,54 49,26 9,60 42 64 13,2 5,25 5,33 0,91 0,17 0,86 7,28 
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indholdet er stærkt varierende, fra 0 til over 20 
procent. 

Det kan vel ikke bestrides, at nedbrydning af 
proteinstof til ammoniak i sig selv er en uønsket 
omsætning. Men de her refererede resultater an-
tyder, at et højt ammoniaktal, når der er tale 
om sukkerrige afgrøder, ikke er udtryk for at 
omsætningerne — bortset fra selve ammoniak-
dannelsen - har været uheldige, men blot, at 
med den stærke mikrobielle omsætning, som 
det høje sukkerindhold betinger, vil også pro-
teinomsætningen få et betydeligt omfang. 

Relationen mellem kvalitetstallene 
Korrelationen mellem kvalitetstallene er vist i 
tabel 8. Mest bemærkelsesværdigt er det, at pH 
ikke er sikkert korreleret hverken med At eller 
smørsyreindholdet og negativt korreleret med 
eddikesyreindholdet. Det må derfor anses for 
meget tvivlsomt om pH overhovedet med rime-
lighed kan betragtes som et kvalitetsmål, når 
ensileringen er sket under anaerobe forhold. 
Det bemærkes her, at det tidligere er fundet, at 
i mere eller mindre iltbeskadigede ensilager er 
pH også et tvivlsomt kvalitetsmål (Nørgaard 
Pedersen 1971). 

pH er positivt og At, % mælkesyre og % 
eddikesyre negativt korreleret med ensilagens 
sukkerindhold, hvilket viser det ret selvfølge-
lige, at et højt sukkerindhold i ensilagen er et 
udtryk for at alle omsætninger har fået et rela-
tivt lille omfang. 

Diskussion og konklusion 
Undersøgelsernes mest markante resultat er, at 
til trods for at de ensilerede afgrøder varierede 
meget stærkt i kemisk sammensætning, var der 

ikke nogen stor variation i ensilagernes kvalitet, 
idet langt de fleste ensilager var af udmærket 
eller god kvalitet, nogle få af ret ringe kvalitet, 
medens helt dårlig ensilage overhovedet ikke 
var repræsenteret. 

Lucerne viste sig tydeligt vanskeligere at en-
silere end de øvrige afgrøder. Men temmelig 
overraskende gav rene kløverafgrøder og klø-
vergræsblandinger ikke ringere ensileringsresul-
tat end rene græsser, ligesom ensilerbarheden 
af rene græsser og kløvergræsblandinger ikke 
syntes påvirket af, hvilken mængde kvælstof, 

0/ /o 
alkohol 

4-0,009 

der blev tilført (fra 125 til 450 kg N pr. ha 
pr. år). 

Disse resultater antyder, at dårlige ensile-
ringsresultater i praksis oftere skyldes, at tek-
nikken ikke er tilstrækkelig god, end at den en-
silerede afgrøde er særlig vanskelig ensilerbar. 

Imidlertid viser undersøgelserne, at den 
mængde uomsat sukker, der var i ensilagerne, 
varierede meget stærkt, fra 0 til over 20 pro-
cent, og det synes derfor nærliggende at antage, 
at hvis ensileringen var sket under ringere be-
tingelser, således at en større eller mindre del 
af afgrødens sukker oxideres bort, ville der i 
flere tilfælde have været for lidt sukker tilbage 
til at sikre en tilstrækkelig mælkesyregæring 
med mislykket ensilering til følge. 

Med hensyn til den nævnte sukkerrest udviste 
ensilagerne af de forskellige afgrøder tydelige 
forskelle, idet ingen af lucerneensilagerne inde-
holdt sukker, medens ensilagerne af alle de øv-
rige afgrøder oftest havde et større eller mindre 
sukkerindhold, men gennemsnitligt lavest i ensi-
lager af ren kløver, noget højere i ensilage af 
kløvergræs, og stigende med stigende N-tilfør-

Tabel 8. Korrelationen mellem ensilagens kvalitetstal 

p H At 
/o /o /o 

mælkesyre eddikesyre smørsyre 

At 4-0,059 
% mælkesyre. . . . 4-0,580 0,410 
% eddikesyre . . . . 4-0,580 0,339 0,511 
% smørsyre. . , 0,066 0,197 0,034 4-0,041 
% a lkohol . . 4-0,366 0,277 0,383 0,123 0,142 
% sukker 0,4035 4-0,330 4-0,397 4-0,547 4-0,032 
Signifikansgrænser for r er de samme s o m anført under tabel 4. 
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sel - hvilket formentlig står i forbindelse med, 
at med stigende N-tilførsel forøges græssernes 
relative andel i afgrøden. Højest sukkerindhold 
havde ensilager af ren græs, men indholdet var 
faldende med stigende N-tilførsel. 

Det bemærkes her, at medens der ved nær-
værende undersøgelser blev opnået godt ensile-
ringsresultat med næsten alle afgrøder fandt 
Wieringa (1961 og 1969) ved lignende undersø-
gelser omfattende 37 græsafgrøder, at smørsyre-
gæringen i de fleste tilfælde tog overhånd uan-
set afgrødens sukkerindhold (indtil ca. 18 %). 
Der kan tænkes flere årsager til denne forskel. 

1) Forskel i ensileringstemperatur, idet Wie-
ringas forsøg udførtes ved 30 C°. 

2) Forskelle i den mikroflora, der var til 
stede på afgrøderne ved ensileringen. Selv om 
denne forklaring ikke lyder umiddelbart sand-
synlig, støttes den dog noget af, at Wieringa 
fandt, at når afgrøderne blev podet med mælke-
syrebakterier, opnåedes der et godt resultat i 
alle tilfælde, hvor afgrødernes sukkerindhold 
var over 8 procent. 

3) Forskellen på afgrøderne. At der skulle 
være en sådan generel forskel på danske og 
hollandske afgrøder forekommer vel heller ikke 
særlig sandsynligt, men finder dog en vis støtte 
i den kendsgerning, at vi i en endnu ikke afslut-
tet forsøgsserie, hvor der anvendes en lignende 
teknik som i nærværende undersøgelser, har 
opnået meget ringe ensileringsresultater med 
enkelte afgrøder dyrket på marskjord. 
Den generelle konklusion af ovenstående må 
blive, at der er grund til at advare mod, at man 
ud fra nærværende undersøgelser slutter, at alle 
græsafgrøder er lette at ensilere, dels fordi for-
holdene, hvorunder der ensileres i praksis er 
ringere end i forsøgene og dels fordi der utvivl-
somt findes græsafgrøder, som selv med den 
bedste teknik ikke kan ensileres med tilfreds-
stillende resultat. 

Et af formålene med undersøgelser var at 
søge klarlagt, hvilke egenskaber hos afgrøden, 
der er bestemmende for ensileringsresultatet. 
Da ensileringsresultaterne, som allerede omtalt 
var forholdsvis lidt varierende, kan materialet 
ikke betegnes som velegnet for formålet, bl.a. 

måtte det på grund af, at kun enkelte af ensi-
lagerne indeholdt væsentlige mængder smør-
syre, anses for umuligt at påvise nogen sam-
menhæng mellem afgrødernes sammensætning 
og ensilagernes smørsyreindhold, hvilket regres-
sionsberegningerne da også bekræftede. løvrigt 
viste regressionsberegningerne, at alle ensilage-
omsætningers omfang var stærkt aftagende med 
stigende tørstofprocent, og at afgrødernes ke-
miske sammensætning var af langt mindre be-
tydning. 

Det kunne ikke påvises, at afgrødens egnet-
hed for ensilering karakteriseres bedre ved sam-
mensatte forgærbarhedsmål end ved dens ind-
hold af protein, Nfe + fedt eller sukker. 

De ensilerede lucerne afgrøder var alle karak-
teriseret ved et højt eller ret højt proteinind-
hold, en høj basekapacitet og et lavt sukkerind-
hold, forhold som traditionelt karakteriserer en 
vanskeligt ensilerbar afgrøde. De af de øvrige 
afgrøder, som vurderet ud fra At, gav ringest 
ensileringsresultat (At over 12,0) udviste der-
imod ikke andet fællestræk, end at sukkerind-
holdet gennemgående var højt og i gennemsnit 
væsentligt højere end gennemsnittet for alle af-
grøder, og vurderet ud fra sædvanligt anvendte 
kriterier ville langt de fleste af disse afgrøder 
blive betegnet som let eller endog særdeles let 
ensilerbare. Dette noget overraskende resultat 
kan give anledning til overvejelser over ammo-
niaktallets betydning som kvalitetsmål. 

Beregning af regressionen mellem kvalitets-
tallene indbyrdes viste, at pH ikke var sikkert 
korreleret hverken med At eller med smørsyre-
indholdet, og negativt korreleret med eddike-
syreindholdet. D.v.s. at forsøgene ikke giver no-
gen basis for at opfatte pH som et kvalitetsmål. 

Hovedtabellen er af pladshensyn ikke med-
taget i beretningen, men foreligger duplikeret 
og kan rekvireres fra Statens forsøgssstation, 
Ødum. 

Summary 
The results of ensi l ing o f 396 different grass-land 
crops are reported. 

Tre crops were ensiled in 4 litre wide-necked 
glass bottles air-tight c losed (fig. 1). Dur ing the 
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ensiling period the silages were stored at air tempe-
rature. 

The dry matter contents of the crops as well 
as the chemical composit ion of the dry matter 
varied very much (table 1). Despite of this there 
was n o great variation in the quality of the silages 
most of them being of good or excellent quality. 
Only two silages contained significant amounts of 
butyric acid, and only 20 silages had a content of 
ammonia-N exceeding 12 per cent of total-N. 
(Table 2, 12 silages of lucerne are not included in 
this table). 

Lucerne gave as expected generally a poor silage. 
Surprisingly there were no distinct differences in 
the quality of silages made from clower, clower-
grass mixtures and pure grass (table 3). The sugar 
contents of the silages, however, vary very much, 
which suggest that if the ensiling had been carried 
out under practical conditions where large amounts 
of sugar often are oxidized might the variation 
in silage quality have been far greater. 

The 20 grass and clower grass crops which 
judged from the ammonia content have given 
poorest silage showed no particular similarities 
except that they generally have a rather high 
content of sugar, the average being as high as 21 
per cent (table 7). 

The results suggest that poor outcome of pract-
ical ensiling more often is due to failing technique 
rather than to deficiences of the crop. From results 
of experiments in other countries and own later 
experiences, however, it is advised not to draw 
excessive conclusions from the present experiments. 
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