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Ensilering af roer, enten alene eller samensileret med andre afgrøder eller fodermidler, har vundet 

indpas på danske kvægbrug. Ud over de udfordringer, det giver, med hensyn til opbevaring af ro-

erne, findeling ved samensilering, koordinering af afgrødernes optimale høsttid og den fysiske 

sammenblanding, så giver ensilerede produkter med roer også store udfordringer med hensyn til 

udtagning af repræsentative foderprøver, analysering af næringsstoffer i varen og endelig en valid 

foderværdiberegning.  

Ensileringen 

Ved en ensileringsproces med roer, omdannes en del af de let omsættelige kulhydrater til forgæ-

ringsprodukter, hovedsagelig mælkesyre, eddikesyre og alkohol især ethanol. Normalt udgør for-

gæringsprodukterne en lille del af foderet, især ved foder med høj tørstofprocent, men det gælder 

ikke, når der er roer i ensilagen på grund af det høje sukkerniveau. Roeensilage er derfor et fo-

dermiddel med mange forgæringsprodukter, som vi kan have vanskelighed ved at håndtere analy-

semæssigt på en sikker og billig måde.  

Tørstofbestemmelse 

Måske den vigtigste analyse af alle, nemlig tørstofbestemmelsen, er også den, vi har fleste pro-

blemer med i en analyse med store mængder forgæringsprodukter. Det skyldes, at nogle af forgæ-

ringsprodukterne er helt eller delvist flygtige, og dermed damper af ved tørring af foderprøven. Der 

foretages normalt en korrektion af tørstof for de flygtige stoffer ved analyse af f. eks kløvergræsen-

silage eller majsensilage. Når vi har med roeensilage at gøre, er mængderne af de flygtige stoffer 

inklusive alkohol meget større og meget mere varierende, samtidig med at der ikke findes NIR-

analyser for disse samensilerede fodermidler, og heller ikke for hele ensilerede roer.  

Under tørring forsvinder alt alkohol, en meget stor del af eddikesyren og lidt af mælkesyren. For de 

kortkædede fedtsyrer er tabet meget pH afhængig. NorFor har formler for korrektion for de enkelte 

flygtige stoffer. Disse indgår i en samlet korrektionsformel for alle flygtige stoffer, og den bør an-

vendes ved ensilerede produkter.  

Skal vi imidlertid kende mængderne af forgæringsprodukterne, er vi nødt til at lave en kemisk ana-

lyse for disse, og det er desværre dyrt. Det var hensigtsmæssigt, hvis NorFors korrektion for flygti-

ge stoffer indgik i beregningerne for foderværdi i NorFor, så resultatet blev en korrekt korrigeret 

tørstof % og en korrekt korrektion af de øvrige næringsstoffer, før de indgår i foderværdiberegnin-

gen. Det er dog ikke så ligetil, og ligger lige nu ude i fremtiden. 

Næringsstofanalyse 

Analysen af ensilerede roer eller samensilerede produkter, som tilbydes af Eurofins, indeholder 

analyse for tørstof, aske, råprotein, NDF, kortkædede fedtsyrer (eddikesyre, propionsyre, smørsyre 

og mælkesyre), ethanol, sukker og/eller stivelse samt IVOS. Det er alle kemiske analyser, da der 

ikke findes NIR-analyser. Prisen løber op i over 3.000 kr. pr. prøve, lidt mere hvis der samensileres 

med stivelsesrige fodermidler som majs, da det kræver en stivelsesanalyse. Hertil skal lægges 

prisen for neddeling af prøven. 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm


Foderværdiberegning 

Hvis I anvender analysen i dag, anbefaler vi, at I bruger foderkoden for ”Blandingsensilage uden 

beregninger”, så der ikke beregnes forkerte foderværdier. I skal så selv lave korrektionerne for de 

flygtige stoffer ud fra NorFors ligninger i det regneark, vi vil lægge på nettet. Derefter laver I et fo-

dermiddel bestående af den blanding af fodermidler, der er samensileret, i det forhold, I mener, 

fodermidlerne indgår. Derefter indsætter I alle de korrigerede værdier i det fodermiddel, og får be-

regnet den bedste foderværdi, I kan opnå. Vi vil snarest lægge et regneark ud, hvor I kan indsætte 

jeres værdier og få beregnet korrektioner. 

Udtagning af foderprøver 

Normalt udtages ensilageprøver med et prøvebor (ensilagespyd). Det, mener vi ikke, er tilstrække-

ligt sikker til samensilerede produkter. Et af problemerne med stikprøverne er, at roestumperne er 

store og bløde, og at fordelingen af de samensilerede fodermidler kan variere meget. Til roer sa-

mensileret med roepiller, mener vi, at udtagning af en stor prøve fra endefladen af siloen med en 

greb kan anvendes.  

Til andre samensilerede produkter er anbefalingen at der udtages 2.000 – 5.000 kg ensilage (af-

hængigt af dagsforbrug), der blandes i foderblander og herfra aflæsses mindst 500 kg i streng. Et 

tværsnit af prøvestrengen neddeles til 20 liter, der er den prøvestørrelse, der transporteres til labo-

ratoriet. På laboratoriet hakkes hele prøven i ”leverpostej-hakker” for at sikre den mest optimale 

neddeling af prøven inden analyse. 

Er dyre analyser af ensilagen vejen frem? 

Med de høje priser, der er på fulde analyser af samensilerede produkter med behov for alkohol og 

VFA- analyser, er det værd at overveje, om det er anbefalelsesværdigt. Det afhænger af, om der er 

troværdige foderberegninger og analyser fra det samensilerede, eller det var bedre at analysere de 

friske varer hver for sig og beregne en vægtet foderværdi, vel vidende at det heller ikke nødven-

digvis giver det korrekte resultat. 

I tabel 1 er vist analyser fra frisk materiale og den store analysepakke på ensilagen ved samensile-

ring af roer med roepiller, samt en vægtet værdi ud fra den procentvise sammensætning af tørstof-

fet fra roer og roepiller. 

Tabel 1. Analyser fra frisk materiale og ensilagen ved samensilering af roer med roepiller, samt en vægtet 

værdi ud fra den procentvise sammensætning af tørstoffet fra roer og roepiller 

Fodermiddel/indhold Foderroer Roepiller Samensileret vare Vægtet værdi 

Tørstof g/kg 
Aske, g/kg TS 
Org. Stof Ford., % 
Råprotein, g/kg TS 

226 
144 
90,7 

74 

862 
68 

88,5 
96 

292 
160 
89,7 

75 

306 
114 
89,8 

82 

NDF, g/kg TS 
Sukker, g/kg TS 
Rest ekskl. sukker, g/kg TS 

104 
580 
94 

345 
95 

383 

217 
29 

383 

198 
(391) 

210 

Mælkesyre g/ kg TS 
Eddikesyre, g/kg TS 
Alkohol, g/kg TS 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

44 
40 
45 

NEL 20, MJ/kg TS 
AAT, g/kg TS 

6,18 
91 

6,37 
96 

6,35 
75 

6,25 



Resultatet viser, at restfraktionen stiger til næsten det dobbelte af, hvad den teoretisk skulle være 

og åbner for en uforklarlig stor restfraktion (Rest ekskl. sukker i tabel 1). Det betyder, at der er en 

stor mængde organisk stof, som vi reelt ikke kender sammensætningen af. Noget kan være mikro-

bielt stof, men det meste er sandsynligvis sukker, der er omdannet til lignende stoffer, som ikke 

kommer med i sukkeranalysen, og som heller ikke findes i alkohol eller de kortkædede fedtsyrer. 

Det kan også være alkohol eller andre flygtige stoffer, vi ikke fanger i analysen. 

En vigtig faktor i fodervurdering er fordøjeligheden af organisk stof. Her ser det heldigvis ud til, at 

den holder det forventede niveau. Derfor vil en analyse for tørstof, aske og protein, som supple-

ment til analyserne af de friske varer, være en god og billig mulighed for at få en acceptabel foder-

værdi.  

Foderværdien (MJ NEL/kg TS) er en smule højere pr. kg tørstof i den analyserede end i den væg-

tede. Det skyldes delvist, at alkohol indeholder dobbelt så meget energi som sukker, hvilket der 

ikke tages højde for i den vægtede beregning. Når AAT er vist i tabellen, er det kun for at erindre 

om, at AAT værdien aldrig tilnærmelsesvist kan beregnes ud fra de friske analyser, når der er me-

get sukker involveret.  

Anbefaling - foderanalyser 

Uden kendskab til mængden af flygtige stoffer er det umuligt at få en korrekt tørstofprocent. Men vi 

må også overveje, om analyserne finder alle de flygtige stoffer, og om den store ukendte restfrakti-

on også reducerer værdien af analysen. Hvis der er tale om store mængder, og hvis ensilagen 

indgår med stor andel i foderrationen, anbefaler vi at lave den dyre udvidede analyse. Vi mener 

dog også, at man under alle omstændighed bør analysere de friske fodermidler ved ensilering. 

Sørger man for at kende blandingens sammensætning, kan en teoretisk beregning af foderet der-

for foretages som en kontrol. Her kan anvendes værdier fra fodermidlet ”foderroer, samensileret”, 

som angiver den mængde af flygtige stoffer, som ensilerede roer byder ind med. 

Denne forholdsmæssige beregning anser vi for at være udmærket og det næstbedste bud på en 

foderværdi af samensilerede roeprodukter, næsten på højde med den store analyse. Den teoreti-

ske beregning kan suppleres med nye analyser af tørstof, aske og råprotein fra ensilagen. For at 

det har værdi, så skal der desværre anvendes værdier for alkohol og flygtige fedtsyrer til en tør-

stofkorrektion. Disse værdier har vi ikke i tabeller umiddelbart, da det er korrigerede værdier i gram 

pr. kg TS, der er i tabellerne. Korrektionsformlerne skal bruge mængderne pr. kg, hvorfor det er 

nødvendig at beregne disse. Det ser desværre også ud til, at koncentrationen af de flygtige stoffer 

varierer meget, og da der næppe kommer mange prøver til databasen med analyseresultater af 

ens og veldefinerede roeensilager, bliver det svært at sikre gode tabelværdier for disse stoffer. 

Derfor er det også en mulighed bare at bruge tommelfingerreglen, at tørstofprocenten skal øges 1 

procentenhed for hver 10 %, roerne indgår med. 

Uanset hvad man bruger på analyser, vil der i samensilerede produkter og produkter med store 

mængder flygtige stoffer, stadig være en væsentlig usikkerhed på både tørstofprocent og foder-

værdi.  

Vi må derfor konkludere, at prisen på roer skal kunne betale for de ulemper, der er ved at fodre 

med samensilerede produkter med roer. 


