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Resumé 
Holdbarheden af frisk sukkerroeaffald er ringe, når det opbevares uden beskytte lse mod indtrængning 
af luft. 1 4 forsøg er det vist , at holdbarheden kan forbedres ved tilsætning af myresyre eller propion-
syre. Myresyre synes at give bedst virkning, og ved tilsætning af 0,6 pet. fås et produkt, der er holdbart 
i ca. 2 måneder. 

Der blev udført i alt 5 forsøg med ensilering af sukkerroeaffald. I et forsøg ensi leredes i laborato-
riesiloer, i et forsøg i stakke og i 3 forsøg i større lufttætte siloer. I alle forsøg blev opnået ensilage af 
meget fin kvalitet uden tilsætning af konserveringsmidler. Indholdet af gæringsprodukter- mælkesyre , 
eddikesyre, smørsyre og alkohol - var meget lavt, i ingen tilfælde over 7 pet. af tørstof, og i 
overenss temmelse hermed var gæringstabet helt ubetydeligt, næppe over 2 pet. 

I laboratorieforsøget var der dog en begyndende smørsyregæring efter opbevaring i 240 dage ved 
.30°C. Ved tilsætning af myresyre eller propionsyre blev denne smørsyregæring undgået. I forsøget i 
stak og i et forsøg i større lufttætte siloer blev sukkerroeaffaldet ensileret uden tilsætning og med 
tilsætning af myresyre , propionsyre og en blanding af de 2 syrer. Forsøgene viste ingen virkning af den 
tilsatte syre, hverken på ensileringstab eller ensilagekvalitet. I forsøget i lufttætte siloer blev det 
derimod påvist, at holdbarheden efter udtagning af siloerne, der for ensilage uden tilsætning var ca. 10 
dage, kun blev forbedret lidt ved tilsætning af små mængder syre, men betydeligt ved tilsætning af 
større mængder. V e d tilsætning af 0 ,6 pet. myresyre blev endog opnået en ensi lage, der var holdbar i 
ca. 2 måneder. 

I 2 forsøg søgtes afhængigheden mel lem sukkerroeaffaldets tørstofindhold og saftaf løbet bestemt. 
Selv o m den anvendte teknik nok ikke var helt hensigtsmæssig - forskellig tørstofprocent blev opnået 
ved sammenblanding af sukkerroeaffald med lav og højere tørstofprocent - viste forsøgene tydeligt, at 
saftafløbet selv for almindeligt sukkerroeaffald med 11-12 pet. tørstof var ret ringe, omkring 10 pet. og 
tabene ved saftafløb ubetydeligt, og det skønnedes , at blot sukkerroeaffaldet presses så hårdt, at 
tørstofprocenten bliver mel lem 13 og 14, vil saftafløb praktisk taget kunne undgås. 

Ved 2 forsøg blev vist, at saftafløbet ved ensilering af bederoetop kan reduceres en del ved iblanding 
af hårdt presset sukkerroeaffald, i de 2 forsøg fra henholdsvis 42 til 21 pet. og fra 58 til 51 pet. Tabet af 
organisk stof formindskedes forholdsvis betydeligt mere , da iblandingen bevirkede, at saftens indhold 
af organisk stof og råprotein blev væsentligt lavere end i saft af ren roe top. 

Nøgleord: Sukkerroeaffald, ensilering, holdbarhed. 
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Summary 
Four experiments have shown that the stability of fresh sugar beet pulp is poor w h e n stored exposed to 
air and that the stability can be improved by the addition of formic or propionic acid. Formic acid 
seems to give the best results, and when .6 per cent was added a product was obtained which was stable 
for about 2 months. 

Five experiments with the ensiling of sugar beet pulp were carried out. In one experiment was 
ensiled in laboratory silos, in another experiment in stacks and in three experiments in airtight silos 
(3 m 3 ) . In all experiments silage of excel lent quality was obtained without the use of additives. The 
content of fermentation products, lactic acid, acetic acid, butyric acid and alcohol , in all cases was 
very low amounting to a maximum of 7 per cent of D M and, accordingly, the fermentation losses were 
insignificant, hardly more than 2 per cent. 

Yet , there was a tendency to butyric acid fermentation after the silage had b e e n kept for 240 days at 
30 C° (not after 120 days nor at 15 C°). This fermentation w a s avoided w h e n formic acid (.3 per cent) 
was added. 

In the experiment in stacks and in one experiment in airtight silos sugar beet pulp was ensiled 
without additives and with the addition of formic or propionic acid and a mixture of the two acids. The 
experiments showed that the acids had no ef fect on silage quality nor on silage losses . However , in the 
experiments in airtight silos it was shown that the stability of the silage after removal from the silo was 
somewhat improwed by addition of normal amounts of acids and if .6 per cent formic acid was added 
the silage was stable for about 2 months. 

In two experiments w e attempted to quantify the relationship b e t w e e n the content of D M in pulp and 
the amount of effluent. Although the technique emploed was probably not quite satisfactory (varying 
contents of D M were obtained by mixing of pulp with high and low per cent DM), the experiments 
clearly indicated that even if the content of D M is rather low (11 to 12 per cent) the amount of effluent 
will be fairly low, about 10 per cent , and the resulting loss small. It was est imated that seepage may be 
almost avoided if the pulp is pressed to a content of D M b e t w e e n 13 and 14 per cent. 

T w o experiments showed that the amount of eff luent from beet top silage may be reduced by mixing 
the top with sugar beet pulp at ensiling, in the two experiments from 42 to 21 and from 58 to 51 per cent 
respect ively . The losses of O M and CP may be reduced relatively more because the content of OM and 
CP in the eff luent was considerably lower than in eff luent from pure beet tops . 

Key words: Sugar beet pulp, ensiling, stability. 

Indledning 

Sukkerroeaffaldet foreligger s o m regel som et 
materiale med et lavt tørstofindhold, omkring 11 
pet. Transportomkostningerne er derfor meget 
store i forhold til værdien - ikke sjældent udgør de 
ca. 2/3 af den pris, køberen betaler. På grund af 
det lave tørstofindhold bliver der et vist saftafløb 
ved ensilering, hvilket medfører en del ulemper 
og udgifter. 

V e d at fremstille sukkerroeaffald med et højere 
tørstofindhold kan transportomkostningerne re-
duceres og ulemperne ved saftafløb helt undgås. 
Teknisk er det muligt at presse sukkerroeaffaldet 
så stærkt, at tørstofindholdet bliver ca. 24 pet. Så 

hårdt presset sukkerroeaffald er imidlertid et ret 
porøst materiale, s o m luft let trænger ind i, og det 
kan derfor befrygtes, at det vil være mere udsat 
for iltnings skader (mug, forrådnelse) både ved 
ensilering og direkte opfodring end almindeligt 
presset sukkerroeaffald. 

Sukkerroeaffaldets ret ringe holdbarhed giver 
nogle problemer ved direkte opfordring, og i 
praksis må der ofte regnes med, at 20-25 pet. eller 
mere må kasseres . Også ensileringstabene er i 
praksis ofte meget store, 25 pet. eller mere. 

På baggrund af, at afgrøder s o m græs, helsæd 
m.m. , der må anses for langt vanskeligere at en-
silere end sukkerroeaffald, sædvanligvis kan en-
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sileres med tab på højst 15 pet . , forekommer tab 
af den nævnte størrelse helt uacceptable. 

Med henblik på at belyse nogle problemer ved-
rørende opbevaring og ensilering af hårdt presset 
sukkerroeaffald blev der i 1972-73 gennemført en 
del forsøg ved Ødum Forsøgsstation. Hovedre-
sultaterne af disse forsøg blev publiceret i en 
meddele lse (Nørgaard Pedersen, 1973). 

U d fra den opfattelse, at hvis sukkerroeaffal-
dets tørstofprocent er så høj, at saftafløb ved 
ensilering netop undgås, vil ulemperne ved mate-
rialets forøgede porøsitet være minimale, blev der 
i 1978-80 udført nogle forsøg med det formål at 
fastlægge denne tørstofprocent. Endvidere blev 
gennemført nogle undersøgelser over holdbarhe-
den af almindeligt sukkerroeaffald (ca. 11 pet. 
tørstof) og hårdere presset sukkerroeaffald (ca. 
20 pet. tørstof) samt nogle forsøg til belysning af 
muligheden for at reducere saftafløbet ved ensile-
ring af roetop ved iblanding af hårdt presset suk-
kerroeaffald. I nærværende beretning redegøres 
for resultaterne af samtlige forsøg. 

Teknik 
Ensilering i laboratorieskala blev foretaget i 4 1 
glasflasker, der lukkedes lufttæt med en gummi-
prop, hvorigennem var ført et rør, der ved en 
plastic slange var forbundet med en vandlås. Fla-
skerne opbevaredes ved 15 og 30 C°. 

Ved ensilering i stak blev sukkerroeaffaldet 
anbragt på en bund af plasticfolie og dækket med 
et lag fol ie , der fo ldedes sammen med bundfolien, 
og der over anbragtes yderligere et lag folie og 10 
cm. sand. 

I øvrigt b lev ensileret i 3 m 3 lufttætte siloer 
forsynet med afløb og lungesæk. Siloerne er be-
skrevet af Nørgaard Pedersen et al. (1980). 

Holdbarheden af sukkerroeaffald og ensilage 
ved fri luftadgang blev vurderet dels ved, at porti-
oner af ensilage blev lagt i dynger uden beskyttel-
se mod luftadgang - men beskyttet mod regn -
dels , og mere præcist, ved en tidligere beskrevet 
laboratorieteknik (Nørgaard Pedersen & Witt, 
1973). Ved denne teknik måles temperaturen og 
iltforbruget med nogle timers mellemrum i for-
søgsperioden, og tørstoftabet beregnes ud fra ilt-
ning sligningen for g lucose . 

Analyser 
I såvel frisk sukkerroeaffald som ensilage og en-
silagesaft bestemtes tørstof, aske, råprotein, 
mælkesyre , eddikesyre, smørsyre, alkohol, am-
moniak, vandopløsel ige kulhydrater (vok) og pH. 

Resultater 
Holdbarheden af frisk sukkerroeaffald 
Til undersøgelser over holdbarheden af frisk suk-
kerroeaffald blev benyttet to partier hårdt presset 
sukkerroeaffald modtaget henholdsvis 24. okt. 
1972 (23,9 pet. tørstof) og 4. dec. 1972 (21,5 pet. 
tørstof), samt et parti alm. sukkerroeaffald (11,3 
pet. tørstof) og et parti hårdt presset sukkerroe-
affald (19,5 pet. tørstof) modtaget 22. okt. 1979. 
A f hvert af disse partier blev en dynge (1-5 ton) 
henlagt til iagttagelse. Det viste sig, at opbevaret 
på denne måde var holdbarheden meget ringe, 
idet der allerede efter 1 å 2 dages forløb var synli-
ge tegn på begyndende forrådnelse, og allerede 
efter ca. en uges forløb var forrådnelsen så vidt 
fremskreden, at den største del af materialet var 
kassabelt . 

For at undersøge, o m holdbarheden kunne for-
bedres ved tilsætning af myresyre eller propions-
yre, foretoges laboratorieforsøg med de tre par-
tier hårdt presset sukkerroeaffald (metoden er 
kun anvendelig for materialer med et forholdsvis 
højt tørstofindhold). Forsøgsplaner og resultater 
er vist i tabel 1. 
Forsøgsresultaterne er anført med den maksimale 
temperatur og holdbarheden i døgn. I enkelte 
tilfælde er maksimaltemperaturen lavere end be-
gyndelsestemperaturen, hvilket skal forstås såle-
des , at der i de første dage af forsøgsperioden er 
sket et temperaturfald, og derefter, da iltningen 
satte ind, en temperaturstigning til den anførte 
temperatur. Holdbarheden er defineret s o m det 
antal dage, der forløber indtil 3 pet. af tørstoffet er 
nedbrudt. Denne definition kan forekomme noget 
vilkårlig, men den er vel begrundet, idet erfarin-
gen fra nærværende og tidligere forsøg er, at når 
nedbrydningen når 3 pet . , går den videre ned-
brydning meget hurtigt, således at fuldstændig 
ødelæggelse nås i løbet a f k o r t tid, of test mindre 
end en uge. 

I dette og i senere omtalte forsøg var de an-
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Tabel 1. Holdbarhed af sukkerroeaffald uden tilsætning og tilsat myresyre eller propionsyre. Forsøgsplaner og 
resultater 

Stability of sugar beet pulp with and without formic or propionic acid. Designs of experiments and results 

Forsøg 

Experiment 

Forsøgs-
led 

Treat-
ment 

Tilsætning 

Additive 

Temperatur 
v. forsøgets 

begyndelse, C° 

Temperature 
at commencement 

of exp. C° 

Hold-
barhed 
døgn 

Stabi-
lity 

days 

Maksimal 
temperatur 

C° 

Maximum 
temperature 

C° 

1. 24. okt. 1972 

2. 4. dec. 1972 

3. 23. okt. 1979 

1 Ingen no 17 2 58 
2 0,30% myresyre1) 17 10 59 
3 0,60% 17 >35 17 
4 0,20% propionsyre2) 17 3 62 
5 0,40% » 17 8 62 
6 0,25% myre-propions.3) 17 11 64 
7 0,50% » » 17 35 17 

1 Ingen no 8 6 56 
2 0,2% myresyre1) 8 18 58 
3 0,4% 8 25 60 
4 0,6% 8 50 25 
5 0,2% » 35 5 60 
6 0,4% » 35 38 55 
7 0,6% » 35 75 18 

1 Ingen no 46 3 53 
2 0,2% myresyre1) 30 10 31 
3 0,4% » 30 19 22 
4 0,6% » 30 110 8 
5 0,2% 15 13 28 
6 0,6% » 15 68 10 

l) Formic acid 2) Propionic acid 

vendte syrer sædvanlige handelsvarer, 85 pet. 
myresyre , 70 pet. propionsyre og de to syrer blan-
det i lige forhold. 

D e t ses , at i alle forsøg har tilsætning af myre-
syre forbedret holdbarheden betydeligt, ved til-
sætning af den største mængde, 0 ,6 pet . , endog 
indtil 3 - 4 måneder. Propionsyre (forsøg 1) har 
også forbedret holdbarheden betydeligt , men sy-
nes dog at give noget ringere virkning end myre-
syre. 

Det bemærkes, at i de tilfælde, hvor der ikke er 
tilsat syre eller kun tilsat små mængder, stiger 
temperaturen stærkt under nedbrydningen, hvil-
ket viser, at nedbrydningen sker ved en oxidativ 
forrådnelse. I de tilfælde, hvor der er tilsat store 
mængder syre, er temperaturstigningen derimod 
beskeden , hvilket indicerer, at-nedbrydningen er 
sket ved mugdannelse. 
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3) A mixture of formic and propionic acid 

Ensilering af sukkerroeaffald tilsat myresyre eller 
propionsyre 

Laboratorieforsøg 
Med henblik på at be lyse , hvordan gæringerne 
forløber, blev der i 1972 udført et forsøg med 
hårdt presset sukkerroeaffald efter følgende plan: 
1. U d e n tilsætning 
2. Myresyre, 0 ,40 pet. 
3. Propionsyre, 0,25 pet. 
4. Myre/propion syre, 0,32 pet. 

Forsøget blev gennemført i to afdelinger med 
opbevaring ved henholdsvis 15og30°C. For hvert 
forsøgsled blev ensileret i 8 flasker, der blev åbnet 
efter 2 , 5 , 8 , 1 5 , 3 0 , 5 8 , 1 2 0 og 240 døgns henstand. 
Nog le resultater er vist i tabel 2. 



Tabel 2. Tørstofprocent og kemisk sammensætning af sukkerroeaffald og ensilage. Laboratorieforsøg, 1972 
Per cent DM and chemical composition of sugar beet pulp and silage. Laboratory experiment, 1972 

% af tørstof 
Vo 

tør- råpro- mælke- eddike- smør- alko-
Forsøgsled Døgn stof tein syre syre syre hol pH At 

% of DM 
NHs-N, 

lactic acetic butyric alco- %of 
Treatment Days % DM CP acid acid acid hol pH TN 

Sukkerroeaffald 0 23,96 10,88 1,09 0,63 0,00 0,13 4,68 2,9 
Sugar beet pulp 

0 23,96 10,88 1,09 0,63 0,00 0,13 4,68 2,9 

la. Uden til- 2 24,33 10,71 1,19 0,58 0,00 0,49 4,55 3,0 
sætning, 15 C° 5 24,24 10,78 1,36 0,70 0,00 0,50 4,46 3,1 

8 24,03 10,56 1,46 0,67 0,12 0,50 4,45 3,1 
No additiv e, 15 24,09 10,74 1,58 0,79 0,04 0,54 4,39 3,3 
15 c° 30 24,08 10,75 1,83 0,87 0,04 0,58 4,36 3,3 

58 24,09 9,96 2,03 1,08 0,08 0,62 4,30 3,9 
120 24,12 10,83 1,95 1,53 0,08 0,66 4,24 3,9 
240 24,48 11,05 2,00 2,33 0,16 0,74 4,11 4,7 

lb. Uden til- 2 24,28 10,40 1,32 0,62 0,00 0,45 4,55 2,9 
sætning, 30 C° 5 24,05 10,47 1,54 0,75 0,00 0,54 4,45 3,4 

8 24,03 10,72 1,66 0,75 0,08 0,54 4,40 3,3 
No additive, 15 24,31 11,00 1,89 0,90 0,12 0,49 4,36 3,3 
30 C° 30 23,91 10,82 1,97 1,09 0,08 0,46 4,36 3,4 

58 24,09 10,74 2,12 1,41 0,08 0,83 4,31 3,9 
120 23,59 11,47 2,12 1,91 0,47 0,68 4,25 4,9 
240 23,93 10,66 1,21 2,97 2,21 0,63 4,21 6,6 

2a. 0,40% 58 24,24 10,47 1,36 0,83 0,00 0,08 3,83 4,0 
myresyre1), 120 24,22 10,66 1,57 0,54 0,08 0,25 3,91 4,1 
15 C° 240 24,72 10,45 2,10 1,29 0,12 0,16 3,71 4,8 

2b. 0,40% 58 24,05 10,73 1,91 0,71 0,08 0,33 3,83 3,8 
myresyre1), 120 24,66 10,39 1,70 1,05 0,08 0,16 3,82 4,0 
30 C° 240 24,37 10,41 2,26 1,48 0,16 0,16 3,72 4,4 

3a. 0,25% 58 23,93 10,50 2,05 0,88 0,00 0,59 4,26 3,7 
propionsyre2), 120 24,02 10,49 2,41 1,42 0,08 0,67 4,20 4,5 
15 C° 240 24,54 10,42 2,61 1,79 0,00 0,53 4,06 4,3 

3b. 0,25% 58 23,98 10,92 2,50 1,17 0,13 0,67 4,15 3,8 
propionsyre2), 120 24,23 10,60 2,68 1,77 0,08 0,54 4,00 4,2 
30 C° 240 24,74 10,49 1,66 3,15 0,16 0,53 4,16 5,6 

4a. 0,32% 58 24,45 10,25 1,60 0,45 0,20 0,29 4,07 3,3 
myre-propi- 120 24,38 10,21 2,13 0,62 0,08 0,16 3,92 3,9 
onsyre3), 15 C° 240 24,68 10,23 2,31 0,73 0,04 0,12 3,95 4,8 

4b. 0,32% 58 24,18 11,06 2,52 0,41 0,21 0,29 4,00 3,5 
myre-propi- 120 24,58 10,43 3,34 0,98 0,20 0,28 3,84 4,1 
onsyre3), 30 C° 240 24,56 10,61 3,42 1,47 0,08 0,16 3,86 4,7 

x) Formic acid 2) Propionic acid 3) A mixture of formic and propionic acid 



Ved ensilering uden tilsætning ved 15°C har mæl-
kesyreindholdet næsten nået sit maks imum i lø-
bet af 30-60 dage. Eddikesyreindholdet er ret 
stærkt stigende gennem hele ensileringsperioden, 
og der synes at være en begyndende smørsyregæ-
ring efter 240 døgns forløb. Den største del af 
alkoholen er dannet i de første to døgn hvorefter 
indholdet er svagt stigende. Ved 30°C er mønstret 
omtrent det samme med den væsentl ige undtagel-
se , at der mod slutningen af ensileringsperioden 
er dannet en ret betydelig mængde smørsyre og 
samtidig er mælkesyreindholdet reduceret en del. 
Både ved 15 og 30°C er p H jævnt faldende og At 
jævnt stigende gennem hele ensileringsperioden. 
Bemærkelsesværdigt er gæringens meget be-
skedne omfang, idet den samlede mængde gæ-
ringsprodukter, mælkesyre, eddikesyre, smørsy-
re og alkohol, kun udgør højst 7 pet. af tørstoffet . 
For forsøgsleddene 2, 3 og 4 er kun vist resultater 
efter 58, 120 og 240 døgns opbevaring. Det ses , at 
tilsætning af syre kun har ændret den kemiske 
sammensætning ubetydeligt bortset fra, at smør-
syregæring er undgået ved tilsætning af myresyre 
eller propion syre. 

Ensilering i stak 
Der blev gennemført et forsøg, hvor hårdt presset 

sukkerroeaffald blev ensileret i stak. Forsøgspla-
nen var den samme som i laboratorieforsøget. 

Der blev ensileret 1500 kg sukkerroeaffald pr. 
forsøgsled. Ensileringen blev foretaget 6. dec. 
1972 og ensilagen blev optaget 12. marts 1973. 

Tørstofprocent og kemisk sammensætning af 
frisk sukkerroeaffald og ensilage samt tabet af 
organisk stof ved ensileringen er vist i tabel 3. 
Det ses , at gæringens omfang l igesom i laborato-
rieforsøget er meget beskedent , og at ensile-
ringstabene er meget nær nul. Skønsmæssigt be-
dømt var alle ensilager af en meget fin kvalitet. 

Ensilering i store siloer 
Der blev udført et forsøg, hvor hårdt presset suk-
kerroeaffald blev ensileret i store lufttætte siloer. 
Forsøgsplanen var: 

1. U d e n tilsætning (no additive) 
2. Myresyre (formic acid) 0 ,30 pet. 
3. Myresyre (formic acid) 0,60 pet. 
4. Propionsyre (propionic acid) 0,20 pet. 
5. Propionsyre (propionic acid) 0,40 pet. 
6. Myre/propionsyre (formic¡propionic acid) 

0,25 pet. 
7. Myre/propionsyre (formic¡propionic acid) 

0,50 pet. 

Tabel 3. Ensilering af sukkerroeaffald i stak. Sukkerroeaffaldets og ensilagens tørstofprocent og kemiske sammen-
sætning 

Ensiling of sugar beet pulp in stacks. Content of DM and chemical composition of pulp and silage 

% af tørstof Tab af 
org. 

% tør- råpro- mælke- eddike- smør- alko- stof 
Forsøgsled stof aske sand tein syre syre syre hol pH At % 

% of DM 
NHi-N, 

lactic acetic butyric alco- % of Loss of 
Treatment % DM ash sand CP acid acid acid hoi pH TN OM, % 

Sukkerroeaffald 21,71 5,99 2,77 10,36 
Sugar beet pulp 
1. Uden tilsætning1) 21,54 6,21 2,93 10,13 
2. 0,40% myresyre2) 21,66 6,21 3,08 10,00 
3. 0,25% propionsyre3) 21,75 6,54 3,06 10,60 
4. 0,32% myre-pro- 21,74 6,34 3,17 9,95 

pionsyre4) 

1,11 1,44 0,00 0,37 4,44 2,6 1,67 
1,39 0,65 0,05 0,23 3,83 2,8 1,26 
1,79 1,10 0,05 0,41 4,20 3,0 2,06 
1,43 0,97 0,05 0,28 4,10 3,0 0,70 

V No additive 2) Formic acid 3) Propionic acid 4) A mixture of formic and propionic acid 
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Tabel 4. Ensilering af sukkerroe affald i lufttætte siloer, 1972. Sukkerroeaffaldets og ensilagens tørstofprocent og 
kemiske sammensætning 

Ensiling of sugar beet pulp in airtight silos, 1972. Content of DM and chemical composition of sugar beet pulp and 
silage 

% af tørstof 

% tør- råpro- mælke- eddike- smør- alko-
Forsøgsled stof aske sand tein syre syre syre hol pH At 

% of DM 

lactic acetic butyric alco- NH3-N, 
Treatment % DM ash sand CP acid acid acid hol pH % of TN 

Sukkerroeaffald 23,73 4,97 1,68 10,82 _ _ _ - -

Sugar beet pulp 
1. Uden tilsætning1) 23,70 4,97 1,66 10,73 1,39 1,10 0,00 0,55 4,45 3,0 
2. 0,30% myresyre2) 24,02 2,77 1,74 10,62 1,67 0,54 0,21 0,21 4,10 3,3 
3. 0,60% » 23,99 4,69 1,60 10,86 1,50 1,13 0,00 0,25 3,85 3,6 
4. 0,20% propionsyre3) 23,79 4,58 1,54 10,64 1,51 0,97 0,04 0,29 4,48 3,5 
5. 0,40% 24,32 5,62 1,96 10,97 1,03 0,82 0,16 0,25 4,41 3,8 
6. 0,25% myre-pro-

pionsyre4) 23,99 5,16 1,73 11,02 1,88 0,75 0,08 0,25 4,33 3,2 
7. 0,50% » » 24,29 5,12 1,64 10,86 1,81 0,66 0,04 0,25 4,08 3,9 

l) No additive 2) Formic acid 3) Propionic acid 4) A mixture of formic and propionic acid 

Ensileringen blev foretaget den 25. okt. 1972, 
og ensilagen blev optaget den 13. marts 1973. 

Tørstofindhold og kemisk sammensætning af 
frisk sukkerroeaffald og ensilage er vist i tabel 4. 
Skønsmæssigt bedømt var alle ensilager af meget 
fin kvalitet. D e omsætninger, der skete under en-
sileringen, var af meget beskedent omfang, idet 
den totale mængde gæringsprodukter i intet til-
fælde oversteg 3,5 pet. af tørstofindholdet. 

Ensilagens holdbarhed efter optagning af silo 
Efter optagning af ensilagerne i forsøget i store 
siloer blev holdbarheden bestemt ved samme 
metode , som benyttedes til bes temmelse af hold-
barheden af frisk sukkerroeaffald. Resultaterne 
fremgår af tabel 5. 
Det ses , at ved ensilering uden tilsætning blev 
opnået en ensilage, der var holdbar i 10 døgn, og 
der skulle således ikke kunne opstå problemer 
under opfodringen. Ved tilsætning af syre er op-
nået en forbedret holdbarhed, men en virkelig 
betydelig forbedring er først opnået ved tilsæt-
ning af store mængder syre. 

Ensilering af sukkerroeaffald med forskellig tør-
stofprocent 

Med henblik på at b e s t e m m e , hvor høj sukker-

Tabel 5. Holdbarhed af ensilage 
Stability of silage 

Maksi-
Holdbarhed mal tempe-

Forsøgsled døgn ratur C° 
Maximum 

Stability tempera-
Treatment days ture, C° 

1. Uden tilsætning1) 10 43 
2. 0,30% myresyre2) 14 41 
3. 0,60% » 80 11 
4. 0,20% propions.3) 8 60 
5. 0,40% » 15 45 
6. 0,25% myre-

propionsyre4) 15 45 
7. 0,50% myre-

propionsyre4) 44 9 

No additive 2) Formic acid 
3) Propionic acid 4) A mixture of formic and pro-
pionic acid 
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roeaffaldets tørstofprocent skal være, hvis saft-
afløb skal undgås, blev udført et forsøg i 1978 og 
et forsøg i 1979, hvor sukkerroeaffald med for-
skellig tørstofprocent blev ensileret i store luft-
tætte siloer. 

Til forsøgene blev benyttet 5 partier sukker-
roeaffald, 3 modtaget 6. nov . 1978 og 2 modtaget 
22. okt. 1979. D e forskellige tørstofprocenter blev 
opnået ved at sammenblande sukkerroeaffald 
med lav tørstofprocent med sukkerroeaffald med 
højere tørstofprocent i forskellige forhold. Tør-
stofprocent og kemisk sammensætning i de be-
nyttede partier fremgår af tabel 6. 

Tørstofprocent i det ensi lerede materiale, saft-
afløb i procent og tab af organisk stof er vist i tabel 
7. 

S o m det ses , er saftafløbet noget aftagende med 
stigende tørstofprocent. Regress ionen mel lem 
tørstofprocent (x) og saftafløb (y) beregnedes til: 

1978: y = 22,7 - 1,36 x 
1979: y - 2 2 , 8 - 1,18 x 

U d fra disse to ligninger kan beregnes , at saftaflø-
bet ophører, når tørstofprocenten bliver hen-
holdsvis 16,7 og 19,3. 

Tabel 6. Tørstofindhold og kemisk sammensætning af 
sukkerroeaffald 

Content of DM and chemical composition of sugar beet 
pulp 

% af tørstof 

% tør- råpro- træ-
Ar stof aske sand tein stof vok 

< 7c of DM 

Year % DM ash sand CP CF WSC 

1978 11,86 7,15 2,62 9,75 19,70 3,54 
12,62 7,17 3,47 9,61 19,38 3,88 
21,64 7,08 3,65 9,70 19,62 6,98 

1979 11,27 5,74 2,08 9,43 19,66 6,65 
19,53 4,84 1,73 9,28 19,43 3,74 

I forsøgsled 1, 1978 er sukkerroeaffaldets tør-
stofprocent 11,86 og saftafløbet 8,1 pet. D e t måtte 
derfor forventes (da saftens tørstofindhold er helt 
ubetydelig), at hvis sukkerroeaffaldet presses så 
hårdt, at tørstofprocenten bliver 11,86 • 100: (100 
- 8 , 1 ) = 12,91, ville saftafløbet blive meget nær 

Tabel 7. Saftafløb og tab af organisk stof 
Per cent effluent and loss of OM 

Ar 
Forsøgs-

led 

% tørstof 
i 

sukkerroe-
affald 

Saft 
i % af 

nedlagt 
sukkerroe-

affald 

Tab af org. stof i 

saft-
afløb 

gæ-
ring i alt 

% DM in 
Treat- sugar beet 

Year ment pulp 

Efflu- Loss of OM, % 
ent, % of 

ensiled see- fermen-
s.b.p. page tation total 

1 11,86 8,1 1,33 4-3,96 4-2,63 
2 12,62 3,5 0,69 -s-2,30 4-1,61 
3 13,83 3,5 0,75 0,92 1,67 
4 14,74 3,4 0,71 H-0,17 0,54 
5 15,61 1,4 0,30 4-1,86 4-1,56 

1 11,27 9,6 1,78 4-1,02 0,76 
2 12,92 7,6 1,47 1,41 2,88 
3 14,57 5,1 0,98 0,93 1,91 
4 16,18 3,8 0,78 2,03 2,81 
5 17,88 0,9 0,21 1,08 1,29 
6 19,53 0,2 0,04 0,12 0,16 
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nul. Reduktionen af saftafløb med stigende tør-
stofprocent er således langt lavere, end det var 
forventet , og den tørstofprocent, hvor saftafløb 
ophører, således også langt højere end forventet. 

Forklaringen på dette forhold er formodentlig, 
at den virkning på saftafløbet, der opnås ved at 
forhøje tørstofprocenten ved iblanding af hårdt 
presset sukkerroeaffald, er væsentlig mindre end 
den virkning, der nås ved at forhøje tørstofpro-
centen ved stærkere presning af materialet. Fo-
retages regressionsberegning på basis af de for-
søgsled, hvor forskellig tørstofprocent er opnået 
ved forskellig presningsgrad (forsøgsled 1 og 2, 
1978 og forsøgsled 1, 1979) fås: 

y = 6 1 , 7 7 - 4 , 5 9 x 
U d fra denne ligning, der ret nær illustrerer det 
forventede, kan beregnes , at saftafløbet ophører 
når tørstofprocenten er 13,5. 

Det ses at gæringstabene er meget små, gen-
nemsnitlig endog negative. Gæringstabene va-
rierer ret betydeligt og uregelmæssigt, hvilket 
formentlig skyldes forsøgsfejl på grund af van-
skeligheder ved udtagning af repræsentative prø-
ver i det sammenblandede materiale, hvortil kom, 

at ensi lagen ved tømning af siloerne i 1979 var 
delvis frossen. Det bemærkes , at tabene ved saft-
afløb er små, også for de forsøgsled, hvor saftaf-
løbet er størst. 

Ensi lagens tørstofindhold og tørstoffets kemi-
ske sammensætning fremgår af tabel 8. 

Det bemærkes , at gæringerne har haft et meget 
beskedent omfang, idet den samlede mængde gæ-
ringsprodukter i alle tilfælde er under 7 pet. 
Skønsmæssigt bedømt var alle ensilager af meget 
fin kvalitet, hvilket bekræftes af det lave indhold 
af smørsyre og ammoniak. 

Ensi lagesaftens tørstofindhold og tørstoffets 
kemiske sammensætning er vist i tabel 9. 

Det ses , at ensi lagesaftens tørstofindhold er 
meget lavt og jævnt stigende med tørstofprocen-
ten i det ensilerede sukkerroeaffald. Bemærkel-
sesværdigt er det, at indholdet af gæringspro-
dukter er mere end fire gange så højt som i ensila-
gen. 

Ensilering af roetop iblandet hårdt presset suk-
kerroeaffald 

For at undersøge o m saftafløbet ved ensilering af 

Tabel 8. Tørstofindhold og kemisk sammensætning af ensilage 
Content of DM and chemical composition of silage 

% af tørstof 

Forsøgs- % tør- råpro- mælke- eddike- smør- alko-
År led stof aske sand tein syre syre syre hol vok pH At 

% of DM 

Treat- lactic acetic butyric alco- NH3-N, 
Year ment % DM ash sand CP acid acid acid hol WSC pH % of TN 

1978 1 13,31 7,16 2,99 9,62 2,55 1,35 0,15 0,53 1,35 3,85 4,1 
2 13,30 7.22 3,64 10,11 3,31 1,35 0,00 0,23 1,20 3,86 3,7 
3 14,12 7,89 4,33 9,52 3,47 1,27 0,07 0,42 0,78 3,93 3,2 
4 15,24 7,84 4,23 9,55 3,22 1,31 0,13 0,52 1,77 3,95 3,2 
5 16,35 11,11 7,41 9,60 2,63 1,22 0,06 0,49 1,53 4,02 2,9 

1979 1 12,36 5,73 2,24 10,27 5,26 1,13 0,08 0,40 0,89 3,54 5,0 
2 13,53 5,91 2,31 10,35 4,14 1,26 0,15 0,44 1,03 3,67 3,5 
3 15,11 5,45 2,12 9,76 3,90 1,13 0,20 0,46 0,93 3,70 3,6 
4 16,45 5,49 2,19 9,96 3,40 1,34 0,06 0,36 0,79 3,77 3,9 
5 17,89 5,35 1,99 9,96 3,52 1,23 0,06 0,45 0,84 3,62 3,8 
6 19,26 5,00 1,70 9,80 3,22 0,99 0,16 0,42 0,73 3,77 4,1 
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Tabel 9. Tørstofindhold og kemisk sammensætning af ensilagesaft 
Content of DM and chemical composition of effluent 

% af tørstof 

År 
Forsøgs-

/v 
tør- råpro- mælke- eddike- smør- alko-

År led stof aske tein syre syre syre hol vok pH At 

9 i of DM 

Treat- lactic acetic butyric alco- NHs-N, 
Year ment % DM ash CP acid acid acid hol WSC pH % of TN 

1978 1 2,05 11,25 6,73 16,59 10,73 0,49 3,90 11,22 4,00 40,0 
2 2,56 9,71 5,86 18,36 9,77 0,78 3,13 6,64 4,20 34,6 
3 2,90 7,09 5,83 15,86 8,28 0,69 3,10 9,66 4,31 28,1 
4 3,24 11,26 4,63 12,65 9,26 3,09 3,70 7,72 5,14 27,5 
5 3,41 12,18 4,96 11,14 9,09 4,11 4,11 7,04 5,27 25,2 

1979 1 2,14 8,15 7,29 23,36 6,54 0,47 2,34 9,81 3,64 23,6 
2 2,64 11,03 6,17 17,80 7,20 4,92 2,65 6,06 4,31 25,0 
3 2,85 6,76 5,93 16,14 8,07 0,70 2,46 5,61 3,84 33,3 
4 3,41 7,71 6,25 13,20 8,21 0,00 3,52 3,81 3,94 30,4 
5 4,11 9,07 6,08 11,92 9,00 1,22 3,16 6,57 4,14 31,2 
6 4,39 10,76 6,13 13,67 8,88 2,73 2,96 7,06 4,33 29,0 

Tabel 10. Tørstofindhold og kemisk sammensætning af roetop og sukkerroeaffald 
Content of DM and chemical composition of beet top and sugar beet pulp 

% af tørstof 

% tør- råpro- træ-
År stof aske sand tein stof vok 

% of DM 

Year % DM ash sand CP CF WSC 

1978 Roetop 13,98 20,49 5,68 16,14 9,62 26,32 
Sukkerroeaffald 21,64 7,08 3,65 9,70 19,62 6,98 

1979 Roetop 10,59 17,15 2,77 16,18 10,02 29,84 
Sukkerroe affald 19,10 5,31 1,86 9,10 19,87 0,26 

roetop kan reduceres, hvis roetoppen blandes 
med hårdt presset sukkerroeaffald, blev udført et 
forsøg i 1978 og et i 1979 efter fø lgende plan: 
1. Roe top 
2. 70 pet. roetop, 30 pet. sukkerroeaffald 
3. 50 pet. roetop, 50 pet. sukkerroeaffald 
4. 45 pet. roetop, 55 pet. sukkerroeaffald 

I forsøgsled 4, der kun var med i forsøget 1979, 
blev top og sukkerroeaffald ikke blandet, men 
toppen blev ensileret o v e n på sukkerroeaffaldet. 

Tørstofindholdet og kemisk sammensætning af 
roetop og sukkerroeaffald er vist i tabel 10. 

Saftafløb og tab af organisk stof og råprotein 
fremgår af tabel 11. 

330 



Tabel 11. Saftafløb og tab af organisk stof og råprotein 
Seepage and loss of OM and CP 

Tab af org. stof i % Tab af råprotein i % 
Saft, 

År 
Forsøgs-

led 
% af 

nedlagt 
saft-

af løb 
gæ-
ring i alt 

saft-
af løb 

gæ-
ring i alt 

Effluent, 
%of 

ensiled 

Loss of OM, % Loss of CP, & 

Year 
Treat-
ment 

Effluent, 
%of 

ensiled 
see-

page 
fermen-

tation total 
see-

page 
fermen-

tation total 

1978 1 
2 
3 

42,41 
24,00 
10,44 

20,63 
8,58 
2,93 

4,69 
2 ,99 
4 ,44 

25,32 
11,57 
7,37 

24,90 
11,19 
3,43 

- 2 , 7 5 
- 4 , 1 2 
-9 ,18 

22,15 
7 ,07 
5,75 

1979 1 
2 
3 
4 

57,85 
37,83 
25,65 
18,61 

28,42 
13,05 
7,45 
4 ,64 

7 ,22 
4-0,97 
4-1,58 
4-0,93 

35,64 
12,08 

5,87 
3,71 

31,86 
14,86 

8,91 
3,59 

2 ,12 
-5 ,22 
-0 ,93 
-4 ,88 

33,98 
9,64 
7,98 

4-1,29 

Iblandingen af sukkerroeaffald har formindsket 
saftafløbet og de hermed forbundne tab af orga-
nisk stof og råprotein. Gæringstabene synes at 
være usikkert bestemt, hvilket væsentligst skyl-
des vanskeligheder med udtagning af repræsen-
tative prøver af ensilagen. 

Saftafløb og tabene ved saftafløb er i tabellen 
sat i relation til den samlede mængde ensileret 
materiale. Sættes tabene i relation til den ensile-
rede mængde roetop, hvilket giver et mere direkte 
udtryk for virkningen af at iblande sukkerroeaf-
fald, fås de i tabel 12 viste tal. 

I tabellen er endvidere vist, hvor mange kg saft, 
organisk stof og råprotein, der er absorberet pr. 
100 kg sukkerroeaffald. 

Det ses, at den reduktion af saftafløb, der blev 
nået ved iblanding af sukkerroeaffald er ret be-
skeden, navnlig i 1979. Bemærkelsesværdigt er 
det, at iblandingen har reduceret tabet af organisk 
stof og råprotein forholdsvis langt stærkere end 
saftafløbet. Dette viser, at iblandingen af sukker-
roeaffald foruden at reducere saftmængden også 
har medført en stærk fortynding af saften. Ensile-
ring af roetop oven på sukkerroe affald (forsøgs-
led 4, 1979) synes at give ligeså godt resultat som 
ensilering af roetop og sukkerroeaffald iblanding. 

Tørstofindhold og kemisk sammensætning af 

ensilagerne ses af tabel 13. Alle ensilager var af 
meget fin kvalitet med et lavt indhold af smørsyre 
og ammoniak. 

Ensilagesaftens tørstofindhold og kemiske 
sammensætning fremgår af tabel 14. Det ses, at 
saftens tørstofindhold, som allerede berørt, er 
faldende med stigende mængde iblandet sukker-
roeaffald. Samtidig er også saftens råproteinind-
hold stærkt faldende. I øvrigt bemærkes det høje 
indhold af gæringsprodukter. 

Diskussion og konklusion 
Alle undersøgelser over holdbarheden af frisk 
sukkerroeaffald har samstemmende vist, at uan-
set materialets tørstofprocent er holdbarheden 
ringe, og opbevares materialet blot en uge uden 
beskyttelse mod indtrængning af luft, må regnes 
med betydelige tab. 

Holdbarheden kan forbedres betydeligt ved til-
sætning af myresyre eller propion syre. Myresyre 
synes at give den bedste konservering, og tilsæt-
tes store mængder, 0,6 pet. , kan opnås et pro-
dukt, der er holdbart i meget lang tid - i 3 forsøg er 
holdbarheden bestemt til henholdsvis over 35 
døgn, 50-75 døgn og 68-110 døgn. Bedst holdbar-
hed (ved tilsætning af store mængder syre) synes 
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Tabel 12. Saftafløb og tab ved saftafløb i procent af roetop, og saft, organisk stof og råprotein absorberet pr. 100 kg 
sukkeraffald 

Effluent and loss by seepage as per cent of beet top, and effluent, OM and CP absorbed per 100 kg of sugar beet 
pulp 

Tab ved saftafløb 
i % af roetoppens kg absorberet pr. 100 kg 

indhold sukkerroeaffald 

År 
Forsøgs-

led 

Saft i 
% af 

roetop 
org. 
stof 

råpro-
tein saft 

org. 
stof 

råpro-
tein 

Treat-
ment 

Effluent, 
%of 

beet top 

Loss by seepage, 
% of content 
in beet top 

kg absorbed per 100 h 
sugar beet pulp 

•8 of 

Year 
Treat-
ment 

Effluent, 
%of 

beet top OM CP effluent OM CP 

1978 1 
2 
3 

42,41 
34,29 
20,88 

20,63 
15,23 
8,23 

24,90 
15,65 
6,62 

19,0 
21,5 

1,40 
1,38 

0,49 
0,41 

1979 1 
2 
3 
4 

57,85 
54,04 
51,30 
41,36 

28,42 
24,58 
22,81 
16,33 

31,86 
21,32 
17,91 
8,04 

8,9 
6,6 

13,5 

0,79 
0,49 
0,87 

0,42 
0,24 
0,33 

Tabel 13. Tørstofindhold og kemisk sammensætning af ensilage 
Content of DM and chemical composition of silage 

% af tørstof 

År 
Forsøgs- % tør- råpro- mælke- eddike- smør- alko-

År led stof aske sand tein syre syre syre hol vok pH At 

% of DM 

Treat- lactic acetic butyric alco- NHi-N, 
Year ment % DM ash sand CP acid acid acid hol WSC pH % of TN 

1978 1 18,25 20,37 6,28 16,85 7,23 1,97 0,05 0,38 5,21 4,16 5,2 
2 19,01 15,32 5,22 14,23 7,00 1,63 0,05 0,42 6,00 3,95 4,6 
3 19,74 16,96 8,07 13,20 6,43 1,82 0,05 0,46 4,71 3,90 4,5 

1979 1 16,34 17,66 4,24 16,49 5,14 1,53 0,12 0,61 9,73 4,07 5,4 
2 18,78 12,05 2,79 13,38 4,74 1,70 0,05 0,69 6,60 3,76 4,5 
3 18,91 9,78 2,59 11,34 3,86 1,48 0,00 0,69 6,45 3,81 4,3 

4 Roetop 16,62 17,44 4,36 17,60 5,66 2,05 0,06 2,23 5,72 4,13 4,7 
4 Sukkerroeaffald 18,82 6,45 1,83 9,80 2,92 1,33 0,11 0,37 3,35 3,80 3,7 

332 



Tabel 14. Ensilagesaftens tørstofindhold og kemiske sammensætning 
Content of DM and chemical composition of effluent 

% af tørstof 

År 
Forsøgs- % tør- råpro- mælke- eddike- smør- alko-

År led stof aske tein syre syre syre hol vok pH At 

& of DM 

Treat- lactic acetic butyric alco- NH3-N, 
Year ment % DM ash CP acid acid acid hol WSC pH % of TN 

1978 1 6,82 20,71 19,43 15,84 3,81 0,00 1,03 7,77 6,82 9,3 
2 6,13 19,43 16,82 17,62 4,40 0,49 1,31 8,32 6,13 11,1 
3 5,10 14,33 13,98 16,47 7,25 0,00 1,57 7,06 5,10 11,2 

1979 1 5,27 18,22 17,91 10,25 2,47 0,00 0,57 2,98 5,27 9,5 
2 4,75 15,69 14,21 12,84 4,00 0,42 2,32 1,67 4,75 10,0 
3 4,53 13,98 13,25 12,58 5,30 0,00 4,86 2,21 4,53 11,1 
4 3,78 8,52 8,76 14,02 8,47 0,26 3,97 0,73 3,78 15,5 

opnået, når syretilsætningen sker, mens sukker-
roeaffaldet endnu er varmt (tabel 1). 

D e 5 forsøg med ensilering af sukkerroeaffald 
viser, at det er et særdeles let ensilerbart materi-
ale. Ved omhyggelig ensilering fås - uden tilsæt-
ning af ensileringsmiddel - en ensilage af meget 
god kvalitet. Ensilagen afviger faktisk kun fra det 
ensi lerede materiale ved, at det er blevet sam-
menpresset undet opbevaringen, og ved en svag 
duft af gæringsprodukter. 

Karakteristisk er det, at det kun er en meget 
lille del af tørstoffet , der omsættes under ensile-
ringen, idet den samlede mængde gæringspro-
dukter højst udgør 7 pet. af tørstoffet . 

Tilsætning af ensileringsmiddel er som nævnt 
ikke nødvendig. D o g synes der at kunne indtræde 
smørsyregæring, hvis ensi lagen opbevares meget 
lang tid ved høj temperatur. Ved tilsætning af 
myresyre eller propionsyre kan denne smørsyre-
gæring undgås (tabel 2). 

Udsat for luftadgang er ensilage af hårdt pres-
set sukkerroeaffald holdbar i ca. 10 døgn, og der 
skulle således normalt ikke kunne opstå pro-
blemer under opfodringen. Holdbarheden kan 
forbedres lidt ved tilsætning af 0,3 pet. myresyre , 
og tilsættes 0 ,6 pet. fås en ensi lage, der er stabil i 
meget lang tid (tabel 5). 

Både af hensyn til at undgå smørsyregæring og 
at opnå en meget stabil ensi lage, kan det således 
ikke afv ises , at det kan være hensigtsmæssigt at 
tilsætte myresyre ved ensileringen, hvis ensi lagen 
ønskes opfodret i den varmeste sommertid. 

Gæringens omfang er, s o m allerede berørt, me-
get beskedent , og i overenss temmelse hermed 
bliver gæringstabet meget lille, næppe over 2 pet. 
Ved ensilering af sukkerroeaffald med lavt tør-
stofindhold kommer hertil et tab ved saftafløb, 
men da saftens tørstofindhold er meget lavt, bli-
ver også dette tab meget lille. 

V e d en noget hårdere presning af sukkerroeaf-
faldet, end der sædvanligvis anvendes , kan tør-
stofindholdet hæves så meget at saftafløb helt 
undgås. I 2 forsøg er det søgt fastlagt, hvor høj 
tørstofprocenten i sukkerroeaffaldet skal være, 
hvis saftafløb helt skal undgås. Se lv o m den må-
de, hvorpå forskellig tørstofprocent blev opnået i 
forsøgene - sammenblanding af almindelig og 
hårdt presset sukkerroeaffald - nok ikke var helt 
hensigtsmæssig, kan der ud fra forsøgene drages 
den sikre konklusion, at saftafløb selv fra normalt 
presset sukkerroeaffald (11-12 pet. tørstof) er be-
skedent, og det kan ud fra forsøgene skønnes , at 
blot sukkerroeaffaldet presses så hårdt, at tør-
stofindholdet bliver 13-14 pet . , vil saftafløbet bli-
ve betydningsløst . 
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Ved at ensilere roetop i blanding med hårdt 
presset sukkerroeaffald, kan saftafløbet for-
mindskes . 

V e d blanding af lige dele roetop og sukkerroe-
affald er saftafløbet (beregnet i pet. af ensileret 
roetop) i 2 forsøg reduceret henholdsvis fra 42 til 
21 pet. og fra 58 til 51 pet. Selv o m reduktionen af 
saftafløb må betegnes som beskeden, blev reduk-
tionen af de tab af organisk stof og råprotein som 
saftafløbet medfører meget betydelige (tabel 12), 
idet sammenblandingen bevirkede, at ensilage-
saftens indhold af tørstof og råprotein formind-
skedes stærkt, hvilket må tilskrives en fortynding 
af roetopsaften med den langt mere tørstof- og 
råproteinfattige saft af sukkerroeaffald (tabel 14). 

Ved at ensilere roetop oven på sukkerroeaffald 
synes der at kunne opnås en lige så stærk reduk-
tion af saftafløb og tab som ved sammenblanding 
af roetop og sukkerroeaffald (tabel 12). Det be-
mærkes, at det sukkerroeaffald, der blev benyttet 
til forsøgene, ikke var særlig hårdt presset , idet 
tørstofindholdet var henholdsvis 21,6 og 19,1 pet. 
i de 2 forsøg. Benyt tes stærkere presset sukker-
roeaffald kan sikkert opnås en stærkere for-
mindskelse af saftafløb og ensileringstab. 

U d fra forsøgene kan udledes den generelle 
konklusion, at de meget store tab ved ensilering 
og opfodring af sukkerroeaffald, s o m der ofte fo-
rekommer i praksis, kan reduceres til meget nær 
nul ved tilpasning af hensigtsmæssig teknik. 
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