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Forord 
Denne specialeafhandling på 60 ECTS er et afsluttende projekt på kandidatuddannelsen i Agrobio-

logi, Husdyrsundhed og –velfærd ved Aarhus Universitet. Afhandlingen er udarbejdet i samarbejde 

med Institut for Husdyrvidenskab – Ernæring, Aarhus Universitet, Foulum. Afhandlingen er baseret 

på prøveudtagelser fra parceller udlagt i forbindelse med projektet ”Foderværdi og optimalt høsttids-

punkt af forskellige græsarter - kvaliGRÆS” finansieret af Promilleafgiftsfonden 2020-2023, som 

har til formål at undersøge forskellige græsarter for at få mere viden om forskellen mellem græsar-

terne samt betydningen af slættidspunkt i forhold til næringsstofindhold og foderværdi. Prøverne var 

ikke planlagt på forhånd, men er udtaget til dannelse af resultater til denne afhandling.  

 

Formålet med afhandlingen var at undersøge effekt af planteart, vækstperiode og høsttidspunkt sent 

i vækstsæsonen for kulhydratsammensætningen i forskellige græsarter (almindelig rajgræs, timoté, 

hundegræs, engsvingel, strandsvingel) og lucerne. Afhandlingen er opbygget kronologisk med en 

kort Introduktion efterfulgt af Baggrund, Formål, Materiale og metode, Resultater og Diskus-

sion samt afslutningsvis en Konklusion og Perspektivering. 

 

Som en del af specialet har jeg i samarbejde med hoved- og medvejleder stået for udvælgelse af arter 

og sorter samt planlæggelse af prøveudtagelse og analyser. I løbet af specialet har jeg stået for prø-

veudtagelsen, forarbejdning af prøver samt prøveanalyser i laboratoriet med vejledning fra laboran-

terne. Desuden fik jeg mulighed for at deltage i gruppemøder for projektet ”Foderværdi og optimalt 

høsttidspunkt af forskellige græsarter - kvaliGRÆS” både i efteråret 2020 og foråret 2021, hvor jeg 

præsenterede de foreløbige resultater på gruppemødet i foråret 2021.  
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Jeg vil starte med at takke projektet ”Foderværdi og optimalt høsttidspunkt af forskellige græsarter - 

kvaliGRÆS” finansieret af Promilleafgiftsfonden (2020-2023) for at give mig mulighed for at udtage 

prøver til dannelse af resultater til denne afhandling. Dernæst vil jeg takke Knud Erik Bach Knudsen 

og de søde laboranter i G22 og C22 for konstruktiv vejledning og hjælp samt godt humør i forbindelse 

med analyser af de mange prøver. Tak til Torkild Nyholm Jakobsen for konstruktiv og hjælpsom 

vejledning i forbindelse med inkubering af nylonposer - desuden tak til ko nr. 6762, 7436 og 6755 på 

Burrehøjvej J. Jeg vil tildele en stor tak til min hovedvejleder Martin Riis Weisbjerg og medvejleder 

Marianne Johansen for deres konstruktive, hjælpsomme og kyndige vejledning og stor inspiration 

gennem hele forløbet, samt for at føre mine ønsker og tanker til specialet ud i livet. Til sidst vil jeg 

gerne takke min skønne kæreste, familie, venner og veninder for en uvurderlig støtte i processen og 

for at være med til at holde humøret oppe gennem hele forløbet. 
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Abstract 
Composition of carbohydrates in green forages is affected by both plant maturity and different factors 

such as temperature, solar radiation, and water availability. The developmental stage and other plant 

factors cause a variation in composition of carbohydrates between different grass species, but also 

between grasses and lucerne at harvest at the same time. Temperature, radiation, and water availabil-

ity are factors that vary over the growing season but also during the day. Knowledge about variation 

in the composition of carbohydrates in different green forages is important in relation to composi-

tioning optimal grass mixtures for cows or horses, as well as in connection with cut management in 

forage production. A high potential of NDF degradation lead to increased utilization of the green 

forages as well as an optimal microbial environment in the gastrointestinal tract of cows and horses. 

Concurrent a sufficient amount of sugars is necessary to achieve good preservation in relation to 

silage production. Within equine nutrition, sugars in grass are often considered a problem, as there 

are times of the year when an increasing amount of sugars, especially fructans, has been associated 

with an increased incidence of laminitis in horses. This thesis is based on sampling from plots with 

different grass species (perennial ryegrass, tall fescue, meadow fescue, timothy, cocksfoot) and lu-

cerne. Samples were collected in the morning, noon, and evening on three different days within a 

week in two growth periods at the same length in August and October. The objective was to investi-

gate the significance of species, growth period and harvest time for the composition of carbohydrates 

in the different grass species and lucerne. The results showed variation in the concentration of total 

sugars (glucose + fructose + sucrose + fructans) between the different species. The concentration of 

total sugars as well as glucose, sucrose and fructans in the grass species was affected by the growing 

season, but the concentration of sugars was generally highest in August. Between the two growth 

periods, the difference in sugars was large in timothy and meadow fescue, while the difference was 

smaller in tall fescue and cocksfoot. There was no difference in the concentration of sugars in lucerne 

between the two growth periods, but unlike the grass species, there was a difference in the NDF 

concentration. There was an increase in the concentration of total sugars during the day across species 

and there was also a difference in the increase of sucrose between the different species. The concen-

tration of iNDF and degradation potential of NDF varied between the different species, with lucerne 

differing mainly from the grasses, but there was no effect of growth period or harvest day. Compari-

son between analysis results and weather conditions results, indicates that temperature and day length 

can affect the composition of carbohydrates of the different green forages.   
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Sammendrag 
Sammensætning af kulhydrater i græsmarksafgrøder påvirkes både af plantemodenhed og forskellige 

faktorer såsom temperatur, solstråling og vandtilgængelighed. Udviklingstempo og andre plantemæs-

sige faktorer bevirker, at sammensætningen af kulhydrater varierer mellem forskellige græsarter, men 

også mellem græsser og lucerne ved høst på samme tid. Temperatur, solstråling og vandtilgængelig-

hed er faktorer, som varierer over vækstsæsonen, men også over døgnet. Viden omkring variation i 

sammensætning af kulhydrater i forskellige græsmarksafgrøder er vigtig i forhold til at sammensætte 

optimale græsblandinger til køer eller heste, samt i forbindelse med slætmanagement. Et højt NDF-

nedbrydningspotentiale vil øge foderudnyttelse samt give et optimalt mikrobielt miljø i mave-tarm-

kanalen hos køer og heste. Samtidig er et tilstrækkeligt indhold af sukre nødvendigt for at opnå en 

god konservering i forbindelse med ensilageproduktion. Sukker i græs betragtes dog ofte som væ-

rende et problem indenfor hesteernæring, da der er tidspunkter på året, hvor en stigende mængde af 

sukre, særligt fruktaner, er blevet forbundet med en øget forekomst af forfangenhed hos heste. Denne 

afhandling er baseret på prøveudtagelse fra parceller med forskellige græsarter (almindelig rajgræs, 

strandsvingel, engsvingel, timoté, hundegræs) og lucerne. Der er udtaget prøver tre gange dagligt 

(morgen, middag og aften) på tre dage indenfor en uge efter to vækstperioder med samme længde i 

august og oktober. Formålet var at undersøge effekt af planteart, vækstperiode og høsttidspunkt for 

sammensætningen af kulhydrater i de forskellige græsarter og lucerne. Resultaterne viste variation i 

koncentrationen af total sukre (glukose + fruktose + sukrose + fruktaner) mellem de forskellige arter. 

Koncentrationen af total sukre samt glukose, sukrose og fruktaner i græsarterne afhang af vækstperi-

ode, men koncentrationen af sukre var generelt højest i august. Mellem de to vækstperioder var for-

skellen i sukre stor i timoté og engsvingel, mens der var mindre forskel i strandsvingel og hundegræs. 

Der var ikke forskel på koncentrationen af sukre i lucerne mellem de to vækstperiode, men modsat 

græsarterne var der forskel på NDF-koncentrationen. Der var stigning i koncentrationen af total sukre 

i løbet af dagen på tværs af arter, og der var desuden forskel på, hvor stor stigningen i sukrose over 

dagen var i de forskellige arter. iNDF-koncentrationen og nedbrydningspotentiale af NDF varierede 

mellem de forskellige arter, hvor lucerne især afveg fra græsserne, men der blev ikke fundet effekt af 

vækstperiode eller høstdag. Sammenligning mellem analyseresultater og vejrforholdsresultater indi-

kerer, at temperatur og dagslængde kan påvirke kulhydratsammensætningen i de forskellige græs-

marksafgrøder.   
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Forkortelser 
 

iNDF = uopløseligt neutral detergent fibre. 

NDF = neutral detergent fibre. 

pdNDF = potentielt nedbrydeligt neutral detergent fibre.
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1 Introduktion 
Denne specialeafhandling omhandler kulhydratsammensætningen i forskellige græsarter og lucerne 

i to vækstperioder sent i vækstsæsonen. Viden omkring variation i kulhydratsammensætningen i for-

skellige græsmarksafgrøder er vigtig i forhold til at sammensætte optimale græsblandinger til køer 

eller heste, samt i forbindelse med slætmanagement. Sammensætning af kulhydrater i græsmarksaf-

grøder påvirkes både af plantemodenhed og forskellige faktorer såsom temperatur, solstråling og 

vandtilgængelighed. Lave temperaturer og høj solskin vil øge den fotosyntetiske aktivitet og dermed 

koncentrationen af sukre i planten, mens stigende temperatur vil øge modenhedsprocessen, hvorved 

sukre akkumuleres i plantecellevægge (Buxton & Fales, 1994; Mitchell et al., 2020; Moore et al., 

2020). Kulhydrater i cellevægge er enten ufordøjelige eller langsomt fordøjelige på grund af lignifi-

cering og kræver mikrobiel fermentering samt tilbageholdelsestid i mave-tarmkanalen for at kunne 

nedbrydes til produkter, som kan absorberes og omsættes (Mertens & Grant, 2020). Et højt NDF-

nedbrydningspotentiale vil øge foderudnyttelse og give et optimalt mikrobielt miljø i mave-tarmka-

nalen hos køer og heste. Samtidig er et tilstrækkeligt indhold af sukre nødvendigt for at opnå en god 

konservering i forbindelse med ensilageproduktion (Muck et al., 2020). Sukker i græs betragtes dog 

ofte som værende et problem indenfor hesteernæring, da der er tidspunkter på året, hvor en stigende 

mængde af sukre, særligt fruktaner, er blevet forbundet med en øget forekomst af forfangenhed hos 

heste (Longland & Byrd, 2006; Van Eps & Pollitt, 2006).  

 

Da sammenspillet mellem temperatur, solstråling og vandtilgængelighed påvirker modenhedsproces-

sen og den fotosyntetiske aktivitet i planten, vil sæson- og døgnmæssige variationer i disse faktorer 

medføre variationer i kulhydratsammensætningen i græsmarksafgrøder. Desuden vil udviklings-

tempo og andre plantemæssige faktorer bevirke, at sammensætningen af kulhydrater varierer mellem 

forskellige græsarter, men også mellem græsser og lucerne ved høst på samme tid. For at kunne sam-

mensætte optimale græsblandinger til forskellige anvendelsesforhold, kræver det viden om kulhy-

dratsammensætningen i forskellige græsmarksafgrøder samt sammenspillet mellem kulhydrater i 

planter og miljømæssige faktorer såsom temperatur, solstråling og vandtilgængelighed i løbet af 

vækstsæsonen.  
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2 Baggrund 
 

2.1 Generel karakteristik af græsser og lucerne 
 

2.1.1 Græsser 

Græsser tilhører den botaniske familie Poaceae og er enkimbladede, da de kun har et embryonalt blad 

ved spiring (Nelson & Moore, 2020). På grund af forskellige typer fotosynteser kan græsser opdeles 

i tempererede C3 græsser og tropiske C4 græsser (Volenec & Nelson, 2020). I denne afhandling vil 

begrebet græsser referere til tempererede C3 græsser. Etablerede græsser har et adventivt, fibrøst og 

meget forgrenet rodsystem, og de fleste græsrødder er lokaliseret indenfor én meters jorddybde (Nel-

son & Moore, 2020). Et græsblad består af en fri bladplade, ligula, aurikler og bladskede, som om-

kranser og vedhæfter stænglen ved knuder kaldet knæ. Et vegetativt græsskud udvikles ved bunden 

af en bladskede (Nelson & Moore, 2020). Hvert vegetativt skud kan igen producere blade og nye 

vegetative skud ved bunden af disse blade, og denne proces er teoretisk eksponentiel og defineres 

som vegetativ vækst (Peeters et al., 2019; Nelson & Moore, 2020). Stængler på vegetative skud er 

korte, men ved reproduktivt stimuli begynder stængelforlængelsen, og kun stængler på reproduktive 

skud er opdelt i stængelled og knæ (Nelson & Moore, 2020). Efter stængelforlængelsen starter ud-

viklingen af blomsterstand og dannelse af frø.  

 

2.1.2 Lucerne 

Lucerne hører til den botaniske familie Fabaceae (ærteblomster eller bælgplanter) og er tokimbladet, 

da den har to embryonale blade ved spiring. Lucerne er en flerårig og kroneformende C3 bælgplante, 

som dyrkes enten som monokultur i rotation med kornafgrøder eller i blandinger med græs (Sheaffer 

et al., 2020). Rodsystemet består af en pælerod, som kan opnå en dybde på 7-9 meter og adventive 

laterale rødder i de øverste 0,5 meter jord (Sheaffer et al., 2020). Lucerne har, som andre C3 bælg-

planter, en kvælstoffikserende symbiose med rhizobia bakterier, som gør det muligt for lucerne at 

omdanne atmosfærisk kvælstof til protein (Sheaffer et al., 2020). Kvælstoffikseringen og effekt af 

symbiosen er varierende og afhænger af miljøeffekter (jord, klima) og management (Sheaffer et al., 

2020). Kvælstofkoncentrationer er højere i blade og vegetativt materiale end i rødder, og falder, når 

planten modnes (Sheaffer et al., 2020). 
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2.2 Karakteristik af inkluderede græsarter og lucerne 

Morfologisk karakteristik og tolerance- samt dyrkningsegenskaber for inkluderede græsarter og lu-

cerne er vist i Tabel 2.1 og Tabel 2.2. Almindelig rajgræs er en dominerende græsart i Nordvesteu-

ropa (Wilkins & Humphreys, 2003), da kvalitet, udbytte og egnethed til grovfoder er bedre end i 

andre græsarter, når den dyrkes under optimale forhold (Tabel 2.2). Rajgræs har dog en forholdsvis 

lav tolerance overfor miljømæssige ændringer, specielt under tørke (Tabel 2.1). Strandsvingel og 

hundegræs er derimod mere velegnet til tørre områder, og de er begge tolerante overfor kulde (Tabel 

2.1), men hundegræs har en bedre konkurrenceevne ved etablering i forhold til strandsvingel (Tabel 

2.2). Ved sammenligning mellem strandsvingel og engsvingel, har engsvingel lavere udbyttepotenti-

ale samt lavere tolerance overfor tørke, men bedre kvalitet, som er mindre afhængig af stigende mo-

denhed (Tabel 2.2). Timoté er den dominerende græsart i Finland, Norge, Sverige samt i dele af 

Canada (Wilkins & Humphreys, 2003), da den er meget tolerant overfor kulde (Tabel 2.1). Timoté 

kan overleve lave temperaturer og kan producere forholdsvis højt udbytte på trods af en kort vækst-

sæson (Wilkins & Humphreys, 2003). Lucerne er meget tørketolerant på grund af pæleroden (Tabel 

2.1) og har mange fordelagtige egenskaber, der matcher egenskaber for almindelig rajgræs (Tabel 

2.2). Lucerne anvendes primært til slæt, da rodsystemet hos lucerne ikke egner sig til afgræsning 

(Tabel 2.2). Der er dog udviklet afgræsningstolerante sorter af lucerne, som kan anvendes i afgræs-

ningsblandinger (Smith et al., 2000; Catalano et al., 2019).  
 
Tabel 2.1 
Morfologisk karakteristik og toleranceegenskaber for forskellige græsarter og lucerne. Modificeret fra Peeters et al. (2019). 

 Græsser  Bælgplanter 

 Alm. raj-
græs Strandsvingel Engsvingel Hundegræs Timoté  Lucerne 

Botanisk navn Lolium 
perenne 

Festuca arundi-
nacea 

Festuca pra-
tensis 

Dactylis glome-
rata 

Phleum 
pra-
tense 

 Medicago sa-
tiva 

Vækstform1 1,2 1 1 1 1   
Yngste blad2 2 1 1 2 1   
Tekstur på overside af 
bladplade3 1 1 1 2 2   

Underside af bladplade4 1 1 1 0 0   
Aurikler Ja Ja Ja Nej Nej   
Ligula Ja Ja Ja Ja Ja   
Blomsterstand og småaks Top Klase Klase Top Aks   
Vegetativ reproduktion Nej Nej Nej Nej Nej  Nej 
Kuldetolerance5 + ++ +++ +++ +++  + 
Egnet til våde områder5 + – + + +  – 
Egnet til tørre områder5 – +++ – ++ –  +++ 
Jordforsuring6 4 4 4 4 3  4 

11 = tue, 2 = tæppe. 2 1 = snoet, 2 = foldet, 3 = børstet. 3 1 = flænget (ribbed), 2 = glat (smooth), 3 = rillet (tramlined). 4 0 = mat, 1 = 
skinnende. 5 –: lav eller uegnet, +: normal, ++: høj eller velegnet, +++: meget høj eller meget velegnet. 6 1 (ekstrem surt) til 5 (basisk, 
høj pH jord). 
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Tabel 2.2 
Dyrkningsegenskaber for forskellige græsarter og lucerne. Modificeret fra Peeters et al. (2019).  

 Græsser  Bælgplan-
ter 

 Alm. raj-
græs 

Strandsvin-
gel 

Engsvin-
gel 

Hunde-
græs Timoté  Lucerne 

Egenskaber1        
Konkurrenceevne ved etablering +++ – + ++ +  ++ 
Tidlighed ved opstart +++ ++ + ++ –  ++ 
Tilbøjelighed til dominans under gunstige 
forhold +++ ++ + ++ +  +++ 

Udbyttepotentiale +++ ++ + +++ +  +++ 
Grovfoderkvalitet +++ + ++ + ++  +++ 
Forringelse af grovfoderkvalitet ved stigende 
modenhed – ++ – + +  – 

Palatabilitet +++ + +++ ++ ++  ++ 
Overordnet grovfoderværdi2 8 4 8 7 8  8 
Egnet til1        
Slæt ++ ++ ++ ++ ++  ++ 
Afgræsning +++ ± + + +  – 
Slætfrekvens 2-5 3-4 2-4 1-4 1-4  2-5 
Vækstreaktion til N-input +++ ++ +++ ++ +++  – 
Tørring på mark + ++ ++ ++ ++  – 
Tørring på stald ++ ++ ++ ++ ++  ++ 
Ensilage +++ ++ +++ +++ +++  + 
Vedvarende græsmark ++ – + ++ ++  ++ 

1 –: lav eller uegnet, +: normal, ++: høj eller velegnet, +++: meget høj eller meget velegnet. 2 0 (ingen værdi) til 8 (maksimum værdi).  
 

2.3 Opbygning af planter 

 

2.3.1 Opbygning af planteceller 

Planteceller adskiller sig fra andre eukaryote celler ved at have cellevæg, grønkorn og en vakuole 

placeret centralt i cellen (Wilson, 1993). Cellevæggen har en afstivende og beskyttende funktion, og 

den forhindrer, at cellemembranen springer ved udvidelse af vakuolen i forbindelse med cellens vand-

optagelse (Cosgrove, 2005). En primær cellevæg findes i alle planteceller, og cellevæggen aflejres 

under celledeling og celleudvidelse (Wilson, 1993; Cosgrove, 2005). Nogle planteceller aflejrer en 

sekundær cellevæg inde i den primære cellevæg, når cellevæksten er slut (Wilson, 1993; Cosgrove, 

2005). Mellem cellerne findes midtlamellen, og tilsammen er den primære cellevæg og midtlamellen 

ca. 0,1-0,2 μm tyk (Wilson, 1993). Normalt er den sekundære cellevæg 1-3 μm tyk (Wilson, 1993).  

 

2.3.2 Opbygning af plantevæv 

Plantevæv opdeles i dermalt væv, vaskulært væv og grundvæv (Wilson, 1993). Dermalt væv er det 

yderste cellelag i plantevæv og fungerer som beskyttelse (Wilson, 1993). Vævet er dækket på yder-

siden af en kutikula, som består af kutin og voks, der hindrer vandtab og mikrobiel gennemtrængning 

(Wilson, 1993; Raven et al., 2005). Vaskulært væv består af xylemvæv, som er vandledende, og 
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floemvæv, som er næringsstofledende, og de har til funktion at transportere vand, mineraler og næ-

ringsstoffer mellem rødder og vækstzoner i skud (Esau, 1960). Vaskulært væv er primært lokaliseret 

i vaskulære bundter, som i blade kaldes vener. Venestrukturen er parallel i græsblade og netformet i 

bælgplanteblade (Esau, 1960). Den netformede venestruktur i bælgplanter øger mikrobiel nedbryd-

ning (Wilson & Kennedy, 1996). Cellevægge i floemceller er tynde og indeholder ikke lignin, mens 

cellevægge i xylemceller er tykke med en høj koncentration af lignin (Wilson, 1993). Grundvæv ud-

fylder mellemrummet mellem dermalt væv og vaskulære bundter og består af parenkymvæv, kollen-

kymvæv og sklerenkymvæv (Esau, 1960). Parenkymvæv udgør den største andel af grundvævet og 

findes både i stængler og i bladmesofyl (Esau, 1960; Raven et al., 2005). Mesofylceller, som findes i 

blade, er placeret løst, og da bælgplanter har mere luft mellem mesofylceller (41-51 %) end græsser 

(10-35 %) (Wilson, 1993) nedbrydes bælgplanteblade lettere end græsblade (Sanderson & Wedin, 

1989; Moore et al., 2020). Den primære cellevæg i parenkymceller er tynd hos både græsser og bælg-

planter (Wilson, 1993). En sekundær parenkymcellevæg aflejres i stængler og bladskeder i græsser, 

men i bælgplanter udvikles ingen sekundær parenkymcellevæg (Wilson, 1993). Kollenkymvæv er 

lokaliseret under dermalt væv i stængler og under hovedvener i blade (Esau, 1960). Den primære 

cellevæg i kollenkymceller er tyk, men blød og fleksibel og har til funktion at støtte stængler og blade 

i forbindelse med vækst (Esau, 1960; Raven et al., 2005). Sklerenkymvæv består af lange og smalle 

fiberceller (Esau, 1960). Fibercellerne aflejrer en tyk sekundær cellevæg, som bidrager med stivhed 

og hårdhed i plantevævet (Esau, 1960). I bælgplanter er fiberceller lokaliseret i små pletter omkring 

hovedvenerne, og cellevæggene er relativt tynde (Wilson, 1993). I græsser omgives de vaskulære 

bundter i vegetativt væv af fiberceller med tykke cellevægge (Wilson, 1993). 

 

2.4 Kulhydrater i græsmarksafgrøder 
 

2.4.1 Klassificering af kulhydrater 

Kulhydrater i græsmarksafgrøder kan opdeles i cellevægs- og celleindholdskulhydrater. Cellevægs-

kulhydrater refererer til polysakkarider, der indgår i cellevæggen hos planteceller, f.eks. cellulose, 

forskellige hemicelluloser og pektiner. På grund af forskellige bindinger til hemicelluloser i celle-

væggen beskrives lignin ofte i forbindelse med cellevægskulhydrater på trods af, at det ikke er et 

kulhydrat (Jung & Allen, 1995). Celleindholdskulhydrater refererer til opløselige sukre (inklusive 

glukose, fruktose og sukrose), samt stivelse og fruktaner. Sukre dannes under fotosyntesen ved fik-

sering af kulstof fra luften og fungerer som byggesten til dannelse af andre kulhydrater og som 
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energikilde (Hatfield & Kalscheur, 2020). Fotosynteseceller bruger selv en del af det dannede sukker 

til respiration, men overskydende sukker transporteres til plantedele med stor energiefterspørgsel 

(vækstzoner, frøudvikling) eller til oplagring til senere brug (Volenec & Nelson, 2020). Denne trans-

port er ikke direkte afhængig af sollys og foregår over hele døgnet, men især om natten (Volenec & 

Nelson, 2020). Transport af sukre rundt i planten sker primært i form af sukrose, da sukrose har en 

lukket struktur, som gør den metabolisk inaktiv (Hatfield & Kalscheur, 2020). I mange plantearter 

oplagres energi som stivelse, men i tempererede C3 græsser oplagres energi som fruktaner (Volenec 

& Nelson, 2020). Energi oplagres kun som stivelse i C3 græsser, når de sætter frø. Stivelse er ikke 

analyseret i denne afhandling og vil ikke blive beskrevet yderligere. Typiske koncentrationsinterval-

ler for kulhydrater i tempererede C3 græsser og bælgplanter er vist i Tabel 2.3.  
 
Tabel 2.3 
Typiske koncentrationsintervaller for kulhydrater i tempererede C3 græsser og bælgplanter (% af tørstof) (Moore & Hatfield, 1994).  

 Græsser Bælgplanter 
Mono- og disakkarider 3-6 2-5 
Fruktaner 3-10 - 
Stivelse 0-2 1-11 
Cellulose 15-45 20-35 
Hemicelluloser 12-27 4-17 
Pektiner 1-2 4-12 

 

2.4.2 Kemisk opbygning af kulhydrater i græsmarksafgrøder 

 

2.4.2.1 Glukose, fruktose og sukrose 

Glukose og fruktose er strukturelle isomere, hvor glukose har en aldehydgruppe, mens fruktose har 

en ketongruppe (McDonald et al., 2011). Begge monosakkarider findes i to stereoisomer, D og L, 

hvor orienteringen af OH-gruppen ved kulstofatom 5 er forskellig (McDonald et al., 2011). Under 

fysiologiske forhold vil monosakkariderne primært danne en ringstruktur, hvor glukose danner en 

pyranose-ring, og fruktose danner en furanose-ring (McDonald et al., 2011). Ringstrukturene kan 

forekomme i to isomer, 𝛼 og 𝛽 (McDonald et al., 2011). Sukrose er dannet af en 𝛼-D-glukose og en 

𝛽-D-fruktose med en oxygenbinding mellem de respektive kulstofatomer 1 og 2, hvilket giver sukrose 

en lukket struktur (Figur 2.1).  
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Figur 2.1 
Kemisk opbygning af sukrose. Modificeret fra McDonald et al. (2011).  
 

2.4.2.2 Fruktaner 

Alle kendte fruktaner består af 𝛽-D-fruktoseenheder og kan opdeles i tre grupper: (1) levan-fruktaner, 

der har 2,6 bindinger, (2) inulin-fruktaner, der har 2,1 bindinger, og (3) forgrenede fruktaner, der har 

både 2,6 og 2,1 bindinger (McDonald et al., 2011). Fruktaner har en relativ lav polymeriseringsgrad, 

og er opløselige i koldt vand (McDonald et al., 2011). Fruktaner har, foruden fruktoseenheder, en 

terminal sukroseenhed (Figur 2.2), hvilket resulterer i en lille mængde D-glukose efter hydrolyse 

(McDonald et al., 2011). Fruktaner spiller en vigtig rolle i forbindelse med genvækst af planter (Mor-

van-Bertrand et al., 2001) og har desuden en beskyttende funktion for planten mod kulde og tørke via 

øget stabilisering af cellemembranen (Suzuki, 1989; Volaire & Gandoin, 1996).  

 

 

 
Figur 2.2 
Kemisk opbygning af en græsfruktan. Modificeret fra McDonald et al. (2011).  
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2.4.2.4 Cellulose, hemicelluloser og pektiner 

 

 
Figur 2.3 
Kemisk opbygning af forskellige cellevægskulhydrater. Modificeret fra Burton et al. (2010).  
 

Cellulose er en uforgrenet polymer af 𝛽-D-glukoseenheder forbundet af 1,4 glykosidbindinger (Figur 

2.3). Polymeriseringsgraden kan variere fra hundrede til flere tusinde glukoseenheder (Cosgrove, 

2005). I planteceller bruges cellulosekæder til dannelse af mikrofibriller og fibriller i cellevæggen, 

som holdes sammen af inter- og intramolekylære hydrogenbindinger (McDonald et al., 2011). Dette 

giver en hydrofob krystalisk overflade, der tillader bindinger til andre molekyler såsom hemicellulo-

ser, cellevægsproteiner og lignin (Hatfield & Kalscheur, 2020). Cellulose udgør en primær andel af 

både den primære og sekundære cellevæg i græsser og bælgplanter (Vogel, 2008). I den sekundære 

cellevæg findes mikrofibriller i tre lag (Wilson, 1993; Cosgrove, 2005). Hemicelluloser er en fælles 

betegnelse for xyloglukaner, xylaner, mannaner, glukomannaner og 𝛽-glukaner (Burton et al., 2010). 

Hemicelluloser er komplekse forgrenede polymere, som består primært af enheder af D-glukose, D-

galaktose, D-xylose og L-arabinose forbundet i forskellige kombinationer og med forskellige 𝛽-
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glykosidbindinger, og der kan indgå uronsyre (Figur 2.3). På grund af en forgrenet struktur eller 

andre strukturelle modifikationer, danner hemicelluloser ikke mikrofibriller og fibriller, men de kan 

danne hydrogenbindinger til cellulosemikrofibriller (Cosgrove, 2005). Dette gælder for alle hemicel-

luloser med undtagelse af 𝛽-glukaner, og bindingerne giver cellevæggen styrke og stabilitet (Cos-

grove, 2005). Hemicelluloser findes både i den primære og sekundære cellevæg hos græsser og bælg-

planter, men 𝛽-glukaner er kun fundet hos græsser (Vogel, 2008; Scheller & Ulvskov, 2010). Pektiner 

er en gruppe polysakkarider, der er opløselige i varmt vand, forekommer i den primære cellevæg samt 

intercellulært i græsser og bælgplanter (McDonald et al., 2011). Pektiner er polymere af galakturon-

syre, kan indeholde rhamnose og har sidekæder af galaktose og arabinose (Figur 2.3). 

 

2.4.2.5 Lignin 

 

 
Figur 2.4 
Kemisk opbygning af lignin (Watkins et al., 2015).  
 

Lignin er en kompleks, stærkt tværbundet polyfenolforbindelse opbygget coumaryl-, coniferyl- og 

sinapylalkoholer (Figur 2.4). Cellevægges lignificeringsgrad stiger med modenhed og afhænger af 

planteart og celletype (Jung & Allen, 1995; Buxton & Redfearn, 1997). Lignificering starter i midt-

lamellen, fortsætter derefter gennem den primære cellevæg og videre til den sekundære cellevæg 

(Jung & Allen, 1995).  
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2.4.3 Definition af NDF 

NDF anvendes som et mål for cellevægskulhydrater i fodermidler (Volden, 2011). NDF er cellevægs-

kulhydrater, som er uopløselige i en neutral sæbeopløsning tilsat amylase (Van Soest, 1963). Pektiner 

og 𝛽-glukaner er opløselige, så NDF består af cellulose, nogle hemicelluloser og lignin (Van Soest, 

1963). NDF er anvendelig i fodermiddelvurdering til køer, da pektiner og 𝛽-glukaner nedbrydes let 

af mikrober (Jung & Allen, 1995). NDF nedbrydes enten langsomt eller er fuldstændig ufordøjelige 

(Mertens, 2002). NDF er den kemiske fraktion, der kan variere mest i fordøjelighed mellem plante-

dele og planter (Wilson, 1994; Allen, 1996).  

 

2.5 Faktorer, der påvirker kulhydratsammensætningen i græsmarksafgrøder 

Kulhydratsammensætning i græsmarksafgrøder er påvirket af genetiske, fysiologiske, miljømæssige 

og planteudviklingsmæssige faktorer, som er meget integrerede og ofte svære at isolere (Mitchell et 

al., 2020). Modenhed er en vigtig faktor, der påvirker sammensætning og nedbrydning af kulhydrater 

på grund af stigende akkumulering af cellevægskulhydrater og lignificering. Men vejrmæssige fak-

torer, såsom temperatur, solstråling og vandtilgængelighed, kan ændre på virkningen af modenhed på 

nedbrydningen af kulhydrater (Buxton, 1996). 

 

2.5.1 Modenhed 

Når planter modnes, sker der en ændring i den kemiske sammensætning af kulhydrater, til dels på 

grund af ændringer i blad:stængel-forhold, til dels på grund af stigende lignificering. Ved stigende 

modenhed vil stængler udgøre en større andel af planten, og stængler har en højere koncentration af 

cellevægge end blade (Wilman & Altimimi, 1984; Wilson, 1994; Wilman & Moghaddam, 1998). 

Forskel i cellevægskoncentration mellem stængler og blade er meget større i bælgplanter end i græs-

ser (Wilson, 1994; Hatfield &Kalscheur, 2020). Cellevægge er mindre fordøjelige og indeholder 

færre næringsstoffer end celleindhold, så stigende andel af stængler sænker kvaliteten som grovfoder 

(Moore et al., 2020). Stængeludvikling varierer mellem græsarter. Eksempelvis er udviklingen meget 

udpræget i timoté, mens svingler har en mere konstant andel af stængler på trods af stigende moden-

hed (Morrison, 1980; Kuoppala et al., 2008). Ved stigende modenhed øges ligninkoncentrationen i 

plantecellevægge (Phillips et al., 1954). Lignin fungerer som en fysisk barriere, der begrænser adgang 

til cellulose og hemicellulose (Buxton & Redfearn, 1997). Da mikrober ikke kan nedbryde lignin, 

falder den mikrobielle tilgængelighed og nedbrydning af cellulose og hemicellulose ved stigende lig-

nificering i plantevæv (Wilson, 1994). Ligninkoncentrationen er højere i bælgplanter end i græsser. I 
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bælgplanter akkumuleres lignin udelukkende i xylemvæv i stængler, og koncentrationen er så høj, at 

xylemvævet er totalt ufordøjeligt, mens andre væv uden lignin har en høj nedbrydningshastighed 

(Wilson, 1993; Wilson & Kennedy, 1996). Lignin akkumuleres i alle vævstyper i græsser med und-

tagelse af mesofyl og floem (Wilson, 1993). Det vil sige, at alle disse væv i princippet er fordøjelige, 

men stigende lignificering forårsager lavere nedbrydelighed (Wilson, 1993; Wilson & Kennedy, 

1996). Ligninakkumuleringen gør, at iNDF-koncentrationen er højere i bælgplanter end i græsser, da 

iNDF udgør hele xylemvævet i bælgplanter (Wilson & Kennedy, 1996; Wilson & Hatfield, 1997). 

Sammensætning af NDF i bælgplanter, der enten er ufordøjeligt (iNDF) eller har en høj nedbryd-

ningshastighed gør, at passagehastigheden i mave-tarmkanalen er højere for bælgplantepartikler end 

for græspartikler (Dewhurst et al., 2003a; Kammes & Allen, 2012). Bælgplanter såsom lucerne mu-

liggør derfor et større tørstofindtag på grund af højere NDF-nedbrydningshastighed og høj passage-

hastighed (Steinshamn, 2010).  

 

2.5.2 Vejrmæssige faktorer 

 

2.5.2.1 Temperatur 

Den optimale væksttemperatur for tempererede C3 græsarter er omkring 20 °C (Buxton, 1996). Ved 

temperaturer herover modnes græsserne hurtigere, da stængelvækst fremmes over bladvækst, hvilket 

resulterer i lavere blad:stængel-forhold (Buxton, 1996). Desuden øges NDF-akkumuleringen (Van 

Soest et al., 1978; Ford et al., 1979; Thorvaldsson et al., 2007). Særligt lignificeringen øges ved høje 

temperaturer, men temperaturpåvirkningen er større i græsser end i bælgplanter (Wilson, 1994). Ved 

temperaturer under optimum hæmmes væksten og NDF-akkumuleringen, men fotosyntesen fortsæt-

ter, hvilket resulterer i stigende akkumulering af oplagringskulhydrater (stivelse, fruktaner) (Buxton, 

1996; Thorsteinsson et al., 2002). 

 

2.5.2.2 Solstråling 

Solstråling har en primær rolle i fotosyntese i planter, da eksponering for stråling aktiverer fikserings-

processen af kuldioxid (Volenec & Nelson, 2020). Stigende fotosyntetisk aktivitet, som følge af sti-

gende eksponering af solstråling, fremmer sukkerdannelse og akkumuleringen af oplagrings-kulhy-

drater, som resulterer i højere celleindhold: cellevæg-forhold (Buxton, 1996). Perioder med skygge 

vil reducere dannelse af fotosynteseprodukter, hvilket påvirker akkumulering af både oplagringskul-

hydrater, men også cellevægskulhydrater, da sukre fungerer som byggesten for begge typer 
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kulhydrater (Buxton, 1996). Da sukkerdannelse og akkumulering af kulhydrater påvirkes af solstrå-

leeksponering, kan sæson- og døgnvariationer i længden af fotoperioden og strålingsintensitet give 

variationer i koncentrationer af sukre, fruktaner og stivelse (Buxton, 1996). 

 

2.5.2.3 Vandtilgængelighed 

Begrænset vandtilgængelighed reducerer vækst og modenhedsprocessen (Buxton, 1996). Mildt 

vandunderskud vil reducere akkumuleringen af cellevægskulhydrater, hvilket øger fordøjeligheden 

af planten, og desuden øges blad:stængel-forholdet (Wilson, 1994; Buxton, 1996). Alvorlig vandun-

derskud kan dog føre til dvale, og nærringsstoffer translokeres til rødder og krone, hvilket sænker 

næringsværdien af de vegetative dele af planten (Buxton, 1996). 

 

2.6 Fordøjelse af kulhydrater hos køer 

Køers mave-tarmkanal adskiller sig fra andre husdyr ved at have en kompleks mave opdelt i fire 

sektioner: vommen, netmaven, bladmaven og løben. Køernes mave-tarmkanal er udviklet til at ned-

bryde fiberrigt foder ved mikrobiel fermentering i vom og netmave, som ikke er fuldstændig adskilt 

(McDonald et al., 2011). Vom og netmave er koloniseret af bakterier, protozoa og svampe og omfatter 

omkring 15 % af en koens kropsvægt (Mertens & Grant, 2020). Stor volumen af vom og netmave 

giver mulighed for en længere tilbageholdelsestid for foderpartikler (f.eks. cellevægskulhydrater), 

som nedbrydes langsomt (Mertens & Grant, 2020). Fysisk nedbrydning i forbindelse med drøvtyg-

ning er nødvendig for at ødelægge plantecellevægge og giver mikrober og fordøjelsesenzymer adgang 

til indhold i planteceller (Mertens & Grant, 2020). Vomkontraktioner fører til bevægelse af vomind-

hold horisontalt bagud i vommen, mens fordøjede små partikler lander i bunden af vommen og ufor-

døjede store partikler flyder ovenpå og føres frem i vommen, hvor det gylpes op og drøvtygges (Mer-

tens & Grant, 2020). I forbindelse med den mikrobielle fermentering sænkes pH i vommen som følge 

af fedtsyreproduktion, og pH reguleres ved udskillelse af bikarbonat og fosfat i spyttet under foder-

indtagelse og drøvtygning (McDonald et al., 2011). Store mængder af cellevægskulhydrater bidrager 

til et optimalt vommiljø, da cellevægskulhydrater øger drøvtygningssekvensen og udskillelse af buf-

fere fra spyttet (Mould et al., 1983; Mertens & Grant, 2020). Store mængder af celleindholdskulhy-

drater og en mindre andel af cellevægskulhydrater resulterer i overproduktion af fedtsyrer i vommen, 

reduceret udskillelse af buffere og dermed surt vommiljø, da celleindholdskulhydrater nedbrydes hur-

tigere end cellevægskulhydrater i vommen (Mould et al., 1983; Mertens & Grant, 2020). Dette er ofte 

forbundet med lavere fermenteringen af cellevægskulhydrater og dermed ændringer i profilen af 
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flygtige fedtsyrer dannet under mikrobiel fermentering, da cellulytiske bakterier er sensitive overfor 

surt vommiljø (Mould et al., 1983; Huhtanen et al., 2006; Mertens & Grant, 2020). Høj koncentration 

af cellevægskulhydrater øger produktionen af eddikesyre, mens høj koncentration af stivelse øger 

produktionen af propionsyre (Kristensen et al., 2003).  

 

Omkring 60 % af den totale fordøjelse af tørstof hos køer sker ved mikrobiel fermentering i vom og 

netmave, og de primære næringsstoffer, der fermenteres i vommen, er proteiner og kulhydrater (Mer-

tens & Grant, 2020). Hovedparten af celleindholdskulhydrater fermenteres i vom og netmave, og 

desuden sker mere end 90 % af den samlede fordøjelse af cellevægskulhydrater også i vommen (Mer-

tens & Grant, 2020). Slutprodukter fra fermenteringen af kulhydrater er kulstofforbindelser i mikro-

bielle celler, flygtige fedtsyrer (primært eddikesyre, propionsyre og smørsyre), kuldioxid, metan og 

varme (Mertens & Grant, 2020). Køer kan omsætte både mikrobielle celler og flygtige fedtsyrer, men 

gasserne og varmen går tabt, hvilket gør fermenteringen ineffektiv. Gasserne absorberes og respireres 

fra lungerne eller opræbes fra vommen. På trods af ineffektivitet resulterer fermenteringen i en net-

togevinst af næringsstoffer, da cellevægskulhydrater kan omdannes til mikrobielle celler og flygtige 

fedtsyrer, som koen kan omsætte til energi og vækst (Mertens & Grant, 2020).  

 
Tabel 2.4 
Fordøjelseshastigheder for forskellige typer kulhydrater fundet i køer.  

Kulhydrattype Fordøjelseshastighed (% pr. time) Reference 
Sukre 300-700 Weisbjerg et al., 1989  
Stivelse 20-40 Tothi et al., 2003 
Pektiner 20-40 Hatfield & Weimer, 1995 
NDF 2-7 Weisbjerg et al., 2003  

 

Vom og netmave fungerer som fermenteringskammer, hvor foderpartikler kontinuerligt tilføres og 

fjernes ved passage, og fermentativ fordøjelse er derfor resultatet af konkurrencen mellem fordøjel-

seshastighed og passagehastighed (Huhtanen et al., 2006). Fundne fordøjelseshastigheder for forskel-

lige typer kulhydrater er vist i Tabel 2.4. Foderpartikler fermenteres kun, mens det tilbageholdes i 

vommen (Mertens & Grant, 2020). Hvis tørstofindtagelse øges, øges passagen af foderpartikler, og 

tilbageholdelsestiden af foderpartikler i vommen falder (Okine & Mathison, 1991). Køer med høj 

tørstofindtagelse nedbryder foderet mindre fuldstændigt, da nogle foderpartikler, der kunne nedbry-

des, passerer ud af vommen, før nedbrydningen er slut. Tilbageholdelsen af foderpartikler i vommen 

er selektiv hos køer og dynamikken er illustreret i Figur 2.5. Den selektive tilbageholdelse af foder-

partikler gør, at hovedparten af cellevægskulhydrater tilbageholdes og nedbrydes i vommen (Huhta-

nen et al., 2006). 
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Figur 2.5 
Illustration af den selektive tilbageholdelse af foderpartikler i vommen hos køer (kd = fordøjelseshastighed, kr = frigivelseshastighed, 
kp = passagehastighed). Modificeret fra Huhtanen et al. (2006).  
 

Enzymatisk fordøjelse af foderpartikler begynder i løben, hvor saltsyre og enzymer udskilles og ini-

tierer hydrolyse af mikrobielle celler og foderpartikler, der er passeret ufermenteret ud af vommen 

(Mertens & Grant, 2020). Udskillelsen af saltsyre i løben initierer hydrolyse af polysakkarider (f.eks. 

stivelse og fruktaner), hvilket gør dem mere fordøjelige i tyndtarmen (Mertens & Grant, 2020). I 

tyndtarmen neutraliseres maveindhold ved udskillelse af bikarbonat, og amylase udskilles fra bug-

spytkirtlen til enzymatisk hydrolyse af stivelse (McDonald et al., 2011). I bagtarmen sker der igen 

mikrobiel fermentering, hvor producerede flygtige fedtsyrer absorberes, mens mikrobielle celler og 

ikke-nedbrudte foderpartikler udskilles med fæces (McDonald et al., 2011). 

 

2.7 Fordøjelse af kulhydrater hos heste 

Hesten betegnes som bagtarmforgærer med en forstørret bagtarm (blindtarm, tyktarm og endetarm), 

hvor mikrobiel fermentering finder sted efter den enzymatiske fordøjelse i tyndtarmen (McDonald et 

al., 2011; Mertens & Grant, 2020). Bagtarmen omfatter omkring 11 % af hestens kropsvægt (Merritt 

& Julliand, 2013). Da heste kun har en mulighed for at nedbryde foderpartikler gennem tygning, 

bruger de forholdsvis lang tid på tygning ved foderindtagelse (McDonald et al., 2011). I forbindelse 

med tygningen udskilles forskellige buffere i spyttet, som regulerer pH i den proximale del af maven 

(Merritt & Julliand, 2013). Maven udgør omkring 8 % af mave-tarmkanalen svarende til omkring 8-

15 L hos en hest på 500 kg (Merritt & Julliand, 2013). I maven udskilles saltsyre, fordøjelseshormoner 

og -enzymer svarende til den proces, der sker i løben hos køer. Saltsyre sænker pH og initierer 
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hydrolyse af kulhydrater i maven (Hoffman, 2013). Tyndtarmen har en relativ kort længde i forhold 

til hestens kropsstørrelse med omkring 25 meter hos en 500 kg fuldvoksen hest (Merritt & Julliand, 

2013). I tyndtarmen hydrolyseres kulhydrater til monosakkarider, som absorberes over tarmlumen 

(Dyer et al., 2002). Hydrolyserbare kulhydrater hos heste inkluderer disakkarider, nogle oligosakka-

rider og hydrolyserbar stivelse (Hoffman, 2013). Amylaseaktiviteten i tyndtarmen er varierende og 

lavere sammenlignet med andre monogastriske arter (Kienzle & Radicke, 1993; Kienzle et al., 1994), 

men passende til heste, der som udgangspunkt indtager fiberholdigt græs med en lav andel af stivelse 

(Roberts, 1974). På grund af den anatomiske udformning af maven og tyndtarmen, vil foderpartikler 

generelt passere hurtigt igennem disse sektioner af mave-tarmkanalen (Austbø & Volden, 2006; Ro-

senfeld et al., 2006; Merritt & Julliand, 2013). 

 

Studier af bakteriepopulationer og fermenteringsprodukter i forskellige sektioner af mave-tarmkana-

len hos heste (Julliand et al., 2001; de Fombelle et al., 2003; Al Jassim & Andrews, 2009) indikerer, 

at mikrobiel fermentering sker i hele mave-tarmkanalen, men hovedparten finder sted i bagtarmen 

(Hoffman, 2013). Fermenterbare kulhydrater hos heste inkluderer fruktaner, stivelse, der er mod-

standsdygtig over for enzymatisk hydrolyse i tyndtarmen, opløselige og uopløselige cellevægskulhy-

drater samt sukre og stivelse, der undslipper enzymatisk hydrolyse eller absorbering i tyndtarmen 

(Hoffman, 2013). På samme måde som mikrobiel fermentering i vommen hos køer resulterer bagt-

armsfermentering hos heste i kulstofforbindelser i mikrobielle celler, flygtige fedtsyrer (primært ed-

dikesyre, propionsyre og smørsyre), kuldioxid og metan (Julliand et al., 2001; de Fombelle et al., 

2003). Bagtarmsfermentering af celleindholdskulhydrater resulterer i produktion af propionsyre og 

mælkesyre (de Fombelle et al., 2001; Julliand et al., 2001). Selvom en del af cellevægskulhydrater 

fermenteres i bagtarmen er tilbageholdelsestiden for partikler meget kortere og mindre selektiv hos 

heste end hos køer, og fermenteringen af cellevægskulhydrater er derfor mindre effektiv hos heste 

(Mertens & Grant, 2020). Derudover absorberes mange næringsstoffer i tyndtarmen f.eks. kvælstof 

fra protein, der ellers ville kunne stimulere den mikrobielle fermentering i bagtarmen. Flygtige fedt-

syrer dannet fra fermenteringen kan absorberes og udnyttes af hesten, men modsat køer kan heste 

ikke udnytte kulstofforbindelser, der lagres i mikrobielle celler. Det skyldes, at bagtarmsfermenterin-

gen resulterer i mikrobielle celler, der udskilles med fæces uden mulighed for fordøjelse, hvor den 

mikrobielle fermentering i vommen hos køer giver mulighed for fordøjelse af mikrobielle celler i 

tyndtarmen (Mertens & Grant, 2020). 
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Indtagelse af store koncentrationer af stivelse eller andre hydrolyserbare kulhydrater samt den høje 

passagehastighed gennem tyndtarmen bevirker, at en del af de hydrolyserbare kulhydrater kan passere 

ufordøjet gennem tyndtarmen til bagtarmen, hvor den mikrobielle fermentering sker (Hoffmann, 

2013). For store mængder af hydrolyserbare kulhydrater, som fermenteres i bagtarmen, menes at være 

den primære årsag til en række dysfunktioner hos hesten, f.eks. bagtarmsacidose, osmotisk diarré, 

kolik og forfangenhed primært på grund af en høj koncentration af mælkesyre efter fermentering 

(Rowe et al., 1995; Van Eps & Pollitt, 2006; Shirazi-Beechey, 2008). 

 

Hovedparten af NDF-nedbrydnings- og fordøjelsesanalyser er udført på drøvtyggere (køer eller får), 

og der findes meget få studier på heste (Virkajärvi et al., 2012). Der er dog fundet korrelationer på 

estimerede fordøjeligheder mellem heste og drøvtyggere (primært sammenlignet med får), som indi-

kerer, at faktorer påvirker NDF-fordøjelighed tilsvarende hos heste og drøvtyggere (Martin-Rosset & 

Dulphy, 1987; Cymbaluk, 1990; Särkijärvi et al., 2012). 
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3 Formål 
Formålet med denne specialeafhandling var at undersøge effekt af planteart, vækstperiode og høst-

tidspunkt sent i vækstsæsonen for kulhydratsammensætningen i forskellige græsarter (almindelig raj-

græs, timoté, hundegræs, engsvingel, strandsvingel) og lucerne. Der er udtaget prøver tre gange dag-

ligt (morgen, middag og aften) på tre dage indenfor en uge efter to vækstperioder med samme længde 

i august og oktober. Alle prøver er analyseret for koncentrationer af glukose, fruktose, sukrose og 

fruktaner, som sammenlagt defineres som total sukre. Alle middagsprøver er analyseret for tørstof, 

aske, råprotein og NDF. NDF-nedbrydningsparametre og iNDF er analyseret i middagsprøver fra 

første og sidste prøvetagningsdag i august og første prøvetagningsdag i oktober.  

 

Der er opstillet følgende hypoteser: 

i) Koncentrationen af total sukre er højere i oktober, da det forventes, at sukre ikke oplagres, 

men omdannes hurtigt i august som følge af en forventet højere middeltemperatur, men 

der vil være forskel på, hvordan de forskellige arter påvirkes. 

ii) Koncentrationen af glukose, fruktose og sukrose stiger over dagen, som følge af øget ek-

sponering for solstråling, men der vil være forskel på i hvor stor udstrækning, de forskel-

lige arter påvirkes. 

iii) NDF-koncentrationen indenfor art vil være forholdsvis uændret mellem de to vækstperi-

oder, da vækstperioderne er planlagt til at have samme længde, men der vil være forskel 

på udviklingstempo og dermed NDF-koncentration mellem de forskellige arter.  

iv) Der vil generelt være en højere iNDF-koncentration i græsmarksafgrøderne i august på 

grund af øget lignificering som følge af en forventet højere middeltemperatur, men der vil 

være forskel på, hvordan de forskellige arter påvirkes. 

v) Der vil generelt være en højere iNDF-koncentration i græsmarksafgrøderne på den sidste 

prøvetagningsdag i forhold til den første prøvetagningsdag i august som følge af stigende 

modenhed og/eller eventuel temperaturpåvirkning.   
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4 Materiale og metode 
 

4.1 Udtagelse af prøver 
 
Tabel 4.1 
Oversigt over inkluderede arter og sorter.  

Parcel1 Art Sort Beskrivelse 
6* Timoté Radde Slættype, nyere sort 
112 Lucerne Cigale Ny sort 
15 Almindelig rajgræs Sherlock Ny sort, sildig, tetraploid 
17* Engsvingel Schwetra Tetraploid 
20* Hundegræs  DLF DGL-19046 Ny sort, sildig 
21 Strandsvingel  Ferguson Lav fordøjelighed af organisk stof 
23 Almindelig rajgræs Bovini Sildig, diploid 

* Eftersåning af parcel i juni. 1 Parcelnummer i græsparcelforsøget. 2 Kun slæthøst i august og oktober.  
 

 
Figur 4.1 
Skitse af parcelstørrelse. 
 

Beskrivelse af inkluderede arter og sorter er vist i Appendiks A og i Tabel 4.1. Parcellerne blev 

etableret uden dæksæd i foråret 2020 på Foulumgård, Aarhus Universitet, Tjele, Danmark. Hver par-

cel består af to delparceller (a og b) på hver 1,5 m x 9 m, som svarer til 13,5 m2 (i alt 27 m2) adskilt 

af en 9 meter bufferzone (Figur 4.1). Der blev anvendt samme udsædsmængde, som i sortsafprøv-

ningen. Udsædsmængde for hver sort fremgår af Appendiks A. Græsparcellerne blev etableret i en 

sådybde på 0,5-1 cm med en HEGE såmaskine. Gødning blev nedharvet inden såning, og derudover 

er der blevet gødet yderligere to gange i løbet af vækstsæsonen. Grundgødskning med NPKS 0-4-21-

4 er anvendt på alle parceller (både græsser og lucerne), mens supplerende NS 27-4 gødning er tildelt 

græsparcellerne. Græsparcellerne er gødet efter afgrødenorm 960 med 232 kg kvælstof pr. hektar 

(vandet sandjord, JB 1-4). Vanding er foretaget ved et nedbørsunderskud på 75-80 mm for at undgå 

vækststop ved reel tørke. Ved vanding er der givet 30-40 mm. Plantemateriale blev høstet og fjernet 

med en Haldruphøster tre gange i løbet af vækstsæsonen med undtagelse af lucerneparceller, der kun 
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blev høstet to gange. Forvaltningsoversigt med datoer for etablering, høst og prøvetagninger er vist i 

Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 
Forvaltningsoversigt i vækstsæson 2020.  

Dato Forvaltning  
24.04. Etablering af parceller 
19.06. Høst (undtagen lucerne) 
24.06. Eftersåning af nogle parceller 
06.08. Prøvetagning august, dag 1 
10.08. Prøvetagning august, dag 2 
13.08. Prøvetagning august, dag 3 
14.08. Høst 
01.10. Prøvetagning oktober, dag 1 
05.10. Prøvetagning oktober, dag 2 
08.10. Prøvetagning oktober, dag 3 
12.10. Høst 

 

Der blev udtaget prøver i hver parcel tre gange dagligt (morgen, middag og aften) på tre dage indenfor 

en uge efter to vækstperioder med samme længde i august og oktober (Tabel 4.2). Tidspunkter for 

prøvetagninger morgen og aften blev justeret i forhold til dagslængde (Tabel 4.3). Det vil sige, at 

morgenprøver blev taget kl. 06:00 og kl. 08:00 og aftenprøver blev taget kl. 18:00 og kl. 16:00 i 

henholdsvis august og oktober. Middagsprøver blev taget kl. 12:00 i både august og oktober. Der blev 

udtaget ca. 500 g frisk prøvemateriale pr. parcel (a og b blev betragtet som én parcel) ved hvert prø-

vetagningstidspunkt. Prøvemateriale blev klippet manuelt med saks ved en stubhøjde på 7 cm og 

eventuelt ukrudt blev derefter frasorteret. En underprøve af middagsprøverne på dag 2 (dag 3 for 

timoté og lucerne i august) blev sorteret i blade og stængler og tørret med henblik på beregning af 

blad:stængel-forhold. 

 
Tabel 4.3  
Prøvetagningstider samt solopgang og -nedgang på prøvetagningsdage. 

Prøvetagning Dag Dato Solopgang Solnedgang Prøvetagningstider 
August      
 1 06.08. 05:33 21:20 06:00, 12:00, 18:00 
 2 10.08. 05:41 21:11 06:00, 12:00, 18:00 
 3 13.08. 05:47 21:04 06:00, 12:00, 18:00 
Oktober      
 1 01.10. 07:26 18:56 08:00, 12:00, 16:00 
 2 05.10. 07:34 18:45 08:00, 12:00, 16:00 
 3 08.10. 07:40 18:37 08:00, 12:00, 16:00 

 

4.2 Tørring og formaling 

Prøverne blev tørret ved 60 °C i min. 48 timer i en lufttørreovn. Tørstofkoncentration blev bestemt 

herunder. Efter tørring blev prøverne formalet gennem en 1,5 mm sigte i en knivmølle (Fritsch 
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pulverisette 15). En delmængde af 1,5 mm prøverne blev derefter formalet gennem en 1,0 mm sigte 

i en centrifugalmølle (ZM 200 mill, Retsch GmbH, Haan, Tyskland). Til sidst blev en delmængde af 

1,0 mm prøverne formalet til 0,5 mm i en IKA-mølle (Tube Mill control, IKA®-Werke GmbH & Co. 

KG, Staufen, Tyskland). Faktorbestemmelse blev udført efter hver formaling (tørring ved 60 °C i 18-

20 timer).  
 

4.3 Kemiske analyser 

Askekoncentrationen blev bestemt på alle middagsprøver (0,5 mm formaling) ved forbrænding (525 

°C i 6 timer). Kvælstofkoncentrationen blev bestemt på alle middagsprøver (0,5 mm formaling) ved 

Dumas metoden (Hansen, 1989) ved hjælp af Vario MAX CN (Elementar Analysesysteme GmbH, 

Hanau, Tyskland). Kvælstofkoncentrationen blev anvendt til at beregne råproteinkoncentrationen 

(kvælstof x 6,25). NDF-koncentrationen blev bestemt på alle middagsprøver (1,0 mm formaling) i et 

FibertecTM M6 system (Foss Analytical, Hillerød, Danmark) ved anvendelse af varmestabilt a-

amylase og natriumsulfit (Mertens, 2002) - værdierne er korrigeret for aske ved brug af NDF askerest. 

Koncentrationer af glukose, fruktose, sukrose og fruktaner blev bestemt i alle prøver (0,5 mm forma-

ling) ved en enzymatisk kolorimetrisk metode beskrevet af Larsson & Bengtsson (1983). Prøverne 

blev ekstraheret (65 °C vandbad i 60 min.) med en 0,1 M acetatbuffer (pH 5,0). Koncentrationer af 

glukose og fruktose blev bestemt med specifikke enzymer før syrehydrolyse (80 °C vandbad i 70 

min.) med 0,074 M svovlsyre. Sukrosekoncentrationen blev bestemt ud fra den øgede glukosekon-

centration efter syrehydrolyse. Koncentrationen af fruktaner blev bestemt ud fra den øgede fruktose-

koncentration efter syrehydrolyse fratrukket fruktose bundet i sukrose. Bestemmelse af sukrose og 

fruktaner ved denne metode medfører en overestimering af sukrose samt en underestimering af frukta-

ner, da den terminale sukroseenhed i fruktanerne estimeres som sukrose og ikke som værende en del 

af fruktan. Summen af koncentrationerne af glukose, fruktose, sukrose og fruktaner er defineret som 

total sukre med undtagelse af lucerne, hvor total sukre er defineret som summen af koncentrationerne 

af glukose, fruktose og sukrose, da fruktankoncentrationen er sat til 0, da analysen gav negative vær-

dier som følge af meget lav koncentration.  

 

4.4 NDF-nedbrydning 

NDF-nedbrydning blev estimeret på tre prøvetagningsdage (datoer: 06.08., 13.08., 01.10.) for at un-

dersøge variation indenfor en uge i august og forskel mellem august og oktober. Til estimering af 

NDF-nedbrydning blev prøverne (1,5 mm formaling i polyesterposer med 38 µm porestørrelse) 
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inkuberet i 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 96 og 168 timer i vommen på tre vomfistulerede goldkøer fodret til 

vedligehold. Nedbrydningsparametre blev estimeret med Model I angivet af Ørskov & McDonald 

(1979) til estimering af proteinnedbrydning, men da NDF er uopløseligt, er modellen angivet uden 

den opløselige fraktion. Modellen blev kørt med og uden lag-tid, men da kørslen med lag-tid enten 

gav negative eller meget lave værdier, blev parametrene estimeret uden lag-tid. Anvendte værdier til 

parameterestimering er korrigeret for muligt partikeltab ved at relatere NDF-rest til NDF-rest ved 0 

timers inkubation, hvor poserne kun er vasket og ikke inkuberet (McDonald, 1981). 

 

Model I: 𝑌! = 𝑏(1 − 𝑒"#!)  

 

hvor 𝑌! = nedbrudt andel til tiden 𝑡, 𝑏 = uopløselig, men potentiel vomnedbrydelig andel, 𝑐 = den 

andel af 𝑏, der nedbrydes pr. time (= hastighedskonstant) og 𝑡 = inkubationstid i timer.  

 

Prøverne (1,5 mm formaling i polyesterposer med 12 µm porestørrelse) blev ligeledes inkuberet i 288 

timer i vommen på de samme køer, og iNDF blev bestemt som den tilbageværende NDF-rest efter 

inkubation (Åkerlind et al., 2011). NDF-rester efter inkubation blev analyseret på samme måde som 

de oprindelige prøver (se sektion 4.3). For at tage hensyn til, at en del af NDF passerer ud af vommen, 

inden maksimal nedbrydning er opnået, blev effektiv NDF-nedbrydning estimeret. Den effektive ned-

brydning er defineret som den nedbrydning, der er forventet in vivo ved en bestemt passagehastighed, 

hvor en andel af fodermidlet passerer ud af vommen før maksimal nedbrydning er opnået (Ørskov & 

McDonald, 1979). Med de estimerede parametre 𝑏 og 𝑐 blev den effektive NDF-nedbrydning esti-

meret med Model II angivet af Ørskov & McDonald (1979).  

 

Model II: 𝑌$ = 𝑏 - #
#%$

.  

 

hvor 𝑌$ er effektiv nedbrydning af NDF (%) ved passagehastighed 𝑘, 𝑏 og 𝑐 er forklaret i Model I, 

og 𝑘 er andel af vompuljen, der passerer ud af vommen (= passagehastighed, % pr. time).  

 

4.5 Indsamling af vejrdata 

Nedbør, temperatur og solstråling er registreret hver time på vejrstation Foulum, Tjele, Danmark 

(9,5709°Ø, 56,4931°N, 53 m over havoverflade) i hele vækstsæsonen 2020. Data er udleveret fra 

https://agro-web01t.uni.au.dk/klimadb/. Nedbørsum er beregnet for begge vækstperioder og for hver 
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uge indenfor vækstperiode. Middel for temperatur- og solstråling er beregnet for begge vækstperioder 

og for hver uge indenfor vækstperiode. Solstråling og temperatur på prøvetagningsdage samt to dage 

forinden er grafisk illustreret. Desuden er aktuel vejrsituation under prøvetagning observeret visuelt 

og registreret af prøvetager.  

 

4.6 Statistiske analyser 
Statistiske analyser er udført i R 4.0.4 (R Core Team, 2021). LSM (least square means) er estimeret 

ved hjælp af emmeans-pakken i R (Searle et al., 1980) på Model III-V. Når LSM er rapporteret, er 

værdierne opnået med hensyntagen til hovedeffekter og vekselvirkninger med signifikant effekt. For-

skelle mellem LSM er evalueret ved hjælp af Tukey’s metode. Rapporterede effekter er resultater fra 

en type II ANOVA på Model III-V, en p-værdi mellem 0,05 og 0,10 er betragtet som tendens og en 

p-værdi lig med eller under 0,05 er betragtet som signifikant. Tre-vejs-vekselvirkninger er kun med-

taget, hvis P < 0,01.  

 

Effekt af planteart, vækstperiode og dag på koncentration af tørstof, aske, råprotein og NDF er stati-

stisk analyseret med Model III tilpasset lm-funktionen i R.  

 

Model III: 𝑌&'$ = 𝜇 + 𝐴𝑇& + 𝑉𝑃' + 𝐷𝐺$ + (𝐴𝑇𝑉𝑃)&' + (𝐴𝑇𝐷𝐺)&$ + (𝑉𝑃𝐷𝐺)'$ + 𝑒&'$  

 

hvor 𝑌&'$ er den afhængige responsvariabel, 𝜇 er det overordnede gennemsnit, 𝐴𝑇 er den faste effekt 

af planteart (𝑖 =	timoté, tetraploid almindelig rajgræs, engsvingel, hundegræs, strandsvingel, diploid 

almindelig rajgræs, lucerne), 𝑉𝑃 er den faste effekt af vækstperiode (𝑗 = august, oktober), 𝐷𝐺 er den 

faste effekt af dag (𝑘 = 1, 2, 3), (𝐴𝑇𝑉𝑃)&' er tovejs-vekselvirkning mellem planteart og vækstperiode, 

(𝐴𝑇𝐷𝐺)&$ er tovejs-vekselvirkning mellem planteart og dag, (𝑉𝑃𝐷𝐺)'$ er tovejs-vekselvirkning 

mellem vækstperiode og dag og 𝑒&'$ er de tilfældige residualfejl antaget som værende uafhængige 

med en konstant varians og en normal fordeling.  

 

Effekt af planteart, vækstperiode, dag og tidpunkt på koncentration af glukose, fruktose, sukrose, 

fruktaner samt total sukre er analyseret med Model IV med faste og tilfældige variabler tilpasset 

REML og lmer-funktionen fra lme4-pakken i R (Bates et al., 2015).  
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Model IV: 𝑌&'$() = 𝜇 + 𝐴𝑇& + 𝑉𝑃' + 𝐷𝐺$ + 𝑇𝐷( + (𝐴𝑇𝑉𝑃)&' + (𝐴𝑇𝐷𝐺)&$ + (𝐴𝑇𝑇𝐷)&( +

(𝑉𝑃𝐷𝐺)'$ + (𝑉𝑃𝑇𝐷)'( + (𝐷𝐺𝑇𝐷)$( + (𝐴𝑇𝑉𝑃𝑇𝐷)&'( + (𝐴𝑇𝐷𝐺𝑇𝐷)&$( + (𝑉𝑃𝐷𝐺𝑇𝐷)'$( + 𝐾) +

𝑒&'$()  

 

hvor 𝑌&'$() er den afhængige responsvariabel, 𝜇 er det overordnede gennemsnit, 𝐴𝑇 er den faste effekt 

af planteart (𝑖 =	timoté, tetraploid almindelig rajgræs, engsvingel, hundegræs, strandsvingel, diploid 

almindelig rajgræs, lucerne), 𝑉𝑃 er den faste effekt af vækstperiode (𝑗 = august, oktober), 𝐷𝐺 er den 

faste effekt af dag (𝑘 = 1, 2, 3), 𝑇𝐷 er den faste effekt af tidspunkt (𝑙 = morgen, middag, aften), 

(𝐴𝑇𝑉𝑃)&' er tovejs-vekselvirkning mellem planteart og vækstperiode, (𝐴𝑇𝐷𝐺)&$ er tovejs-veksel-

virkning mellem planteart og dag, (𝐴𝑇𝑇𝐷)&( er tovejs-vekselvirkning mellem planteart og tidspunkt, 

(𝑉𝑃𝐷𝐺)'$ er tovejs-vekselvirkning mellem vækstperiode og dag, (𝑉𝑃𝑇𝐷)'( er tovejs-vekselvirkning 

mellem vækstperiode og tidspunkt, (𝐷𝐺𝑇𝐷)$( er tovejs-vekselvirkning mellem dag og tidspunkt, 

(𝐴𝑇𝑉𝑃𝑇𝐷)&'( er trevejs-vekselvirkning mellem planteart, vækstperiode og tidspunkt, (𝐴𝑇𝐷𝐺𝑇𝐷)&$( 

er trevejs-vekselvirkning mellem planteart, dag og tidspunkt, (𝑉𝑃𝐷𝐺𝑇𝐷)'$( er trevejs-vekselvirkning 

mellem vækstperiode, dag og tidspunkt, 𝐾) er den tilfældige effekt af planteart indenfor vækstperi-

ode og dag (𝑚 = 1-42) og 𝑒&'$() er de tilfældige residualfejl antaget som uafhængige med en konstant 

varians og en normal fordeling. 𝐾) er taget med i modellen for at tage højde for, at de tre prøver, der 

tages på samme parcel indenfor samme dag, er korrelerede.  

 

Effekt af planteart og dag på NDF-nedbrydningsparametrene er analyseret med Model V tilpasset 

lm-funktionen i R. 

 

Model V: 𝑌&$ = 𝜇 + 𝐴𝑇& + 𝐷𝐺$ + 𝑒&$  

 

hvor 𝑌&$ er den afhængige responsvariabel, 𝜇 er det overordnede gennemsnit, 𝐴𝑇 er den faste effekt 

af planteart (𝑖 =	timoté, tetraploid almindelig rajgræs, engsvingel, hundegræs, strandsvingel, diploid 

almindelig rajgræs, lucerne), 𝐷𝐺 er den faste effekt af dag (𝑘 = 1, 2, 3) og 𝑒&'$ er de tilfældige resi-

dualfejl antaget som værende uafhængige med en konstant varians og en normal fordeling.  

 

Følgende observationer er taget ud inden kørsel af Model V på grund af fejl i forbindelse med analy-

ser i laboratoriet: en hundegræsprøve fra dag 2 (dato: 13.08) inkuberet i 2 timer, en tetraploid 
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rajgræsprøve fra dag 2 (dato: 13.08) inkuberet i 16 timer. Følgende prøver er taget ud inden kørsel af 

Model V på grund af afvigelse fra nedbrydningsprofil udført i Excel: en lucerneprøve fra dag 1 (dato: 

06.08) inkuberet i 4 timer, en timotéprøve fra dag 2 (dato: 13.08) inkuberet i 16 timer, to lucerneprø-

ver fra dag 2 (dato: 13.08) inkuberet i henholdsvis 16 og 24 timer, fire lucerneprøver fra dag 3 (dato: 

01.10) inkuberet i henholdsvis 2, 16, 48 og 168 timer og to tetraploide rajgræsprøver fra dag 3 (dato: 

01.10) inkuberet i henholdsvis 96 og 168 timer.  
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5 Resultater 
 

5.1 Nedbør, temperatur og solstråling i vækstperioder og under prøvetagninger 
 
Tabel 5.1 
Nedbør, temperatur og solstråling i de to vækstperioder og under prøvetagninger. Prøvetagningsuger er markeret med fed.  

     Nedbør (mm)  Temperatur (°C)  Solstråling (W/m2) 
Vækstperiode Uge Startdato Slutdato  Sum  Middel Standardfejl  Middel Standardfejl 
August     109  16,0 0,93  213 11,0 
 26 19.06. 25.06.  13,1  17,8 0,28  252 22,0 
 27 26.06. 02.07.  14,6  16,7 0,32  227 18,6 
 28 03.07. 09.07.  35,3  12,8 0,18  201 17,7 
 29 10.07. 16.07.  7,60  13,6 0,19  200 15,9 
 30 17.07. 23.07.  10,4  15,0 0,25  219 18,8 
 31 24.07. 30.07.  25,8  14,7 0,19  156 13,8 
Prøvetagning 32 31.07. 06.08.  1,60  16,3 0,32  202 18,6 
 33 07.08. 13.08.  0,70  21,2 0,36  249 20,4 
Oktober     106  14,4 0,87  126 18,4 
 34 14.08. 20.08.  9,30  20,0 0,36  204 19,1 
 35 21.08. 27.08.  31,2  15,7 0,26  158 15,4 
 36 28.08. 03.09.  16,7  13,8 0,24  153 15,5 
 37 04.09. 10.09.  7,40  13,4 0,18  151 14,7 
 38 11.09. 17.09.  7,60  13,9 0,29  117 13,5 
 39 18.09. 24.09.  3,00  12,8 0,25  123 13,3 
Prøvetagning 40 25.09. 01.10.  2,70  13,5 0,13  54,6 6,84 
 41 02.10. 08.10.  27,7  12,3 0,17  52,1 6,53 

 

Nedbør, temperatur og solstråling i de to vækstperioder er vist i Tabel 5.1. Solstråling og temperatur 

på prøvetagningsdage samt to dage forinden er vist i henholdsvis Figur 5.1 og Figur 5.2. Den obser-

verede aktuelle vejrsituation på prøvetagningstidspunkter er vist i Tabel 5.2. Der var ikke stor forskel 

på den totale nedbør mellem de to vækstperioder. Der var dog en væsentlig større nedbør under prø-

vetagningen i oktober (30,4 mm) end i august (2,3 mm). Der var ikke stor forskel på middeltemperatur 

mellem de to vækstperioder (forskel på 1,6 °C). Da middeltemperaturne under de to prøvetagninger 

lå højere (16,3-21,2 °C) i august og lavere (12,2-13,5 °C) i oktober end middeltemperaturerne i de to 

vækstperioder, er der en større forskel på temperatur mellem de to prøvetagninger. Solstrålingen var 

generelt højere i august (213 W/m2) og specielt under prøvetagningen (202-249 W/m2) i forhold til i 

oktober (126 W/m2). Der var forholdsvis stor variation i solstrålingsintensitet til middag mellem prø-

vetagningsdage i både august (388-790 W/m2) og oktober (106-427 W/m2). I august adskilte dag 2 

sig fra de andre to dage ved at have lavere solstrålingsintensitet om morgenen (Figur 5.1a), hvilket 

stemmer overens med visuel observation af torden (Tabel 5.2). I oktober adskilte dag 2 sig fra de 

andre to dage ved at have højere solstråling om morgenen (Figur 5.1b), hvilket stemmer overens med 

den visuelle observation (Tabel 5.2). I august var dagstemperaturen på de to foregående dage før dag 
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1 sammenlignet med dag 2 og 3 (Figur 5.2a). I oktober var der en højere nattemperatur før dag 1 

sammenlignet med dag 2 og 3 (Figur 5.2b).  

 

  
a) August b) Oktober 
  

Figur 5.1 
Solstråling (W/m2) på prøvetagningsdage samt to dage forinden i a) august (Dag 1: 06.08., Dag 2: 10.08., Dag 3: 13.08.) og b) oktober 
(Dag 1: 01.10., Dag 2: 05.10., Dag 3: 08.10.). Prøvetagningstidspunkter er markeret med sorte lodrette linjer. 
 

 

  
a) August b) Oktober 
  

Figur 5.2 
Temperatur (°C) på prøvetagningsdage samt to dage forinden i a) august (Dag 1: 06.08., Dag 2: 10.08., Dag 3: 13.08.) og b) oktober 
(Dag 1: 01.10., Dag 2: 05.10., Dag 3: 08.10.). Prøvetagningstidspunkter er markeret med sorte lodrette linjer.  
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Tabel 5.2 
Aktuel vejrsituation på prøvetagningstidspunkter observeret visuelt af prøvetager.  

Vækstperiode Dag Dato Tidspunkt Vejrsituation 
August 1 06.08. 06:00 Solskin 
   12:00 Overskyet 
   18:00 Solskin 
 2 10.08. 06:00 Solskin/torden 
   12:00 Solskin 
   18:00 Solskin 
 3 13.08. 06:00 Solskin 
   12:00 Solskin 
   18:00 Solskin 
Oktober 1 01.10. 08:00 Overskyet 
   12:00 Overskyet 
   16:00 Overskyet 
 2 05.10. 08:00 Solskin 
   12:00 Solskin 
   16:00 Overskyet 
 3 08.10. 08:00 Solskin 
   12:00 Overskyet 
    16:00 Overskyet 

 

5.2 Blad:stængel-forhold 

Beregnet blad:stængel-forhold i de forskellige græsarter og lucerne i de to vækstperioder er vist i 

Tabel 5.3. Timoté havde en lavere bladandel (26 %) sammenlignet med de andre græsarter (67-93 

%) og lucerne (54 %) i august. I oktober havde timoté en væsentlig højere bladandel (75 %) end i 

august og ser ud til at være sammenlignelig med hundegræs (74 %). Rajgræsserne, engsvingel og 

strandsvingel havde generelt en høj bladandel (> 80 %) i begge vækstperioder. Hundegræs havde 

generelt lavere bladandel sammenlignet med rajgræsserne, engsvingel og strandsvingel. Lucerne 

havde generelt en lavere bladandel i begge vækstperioder (54-59 %) sammenlignet med græsserne 

(med undtagelse af timoté i august).  
 
Tabel 5.3 
Blad:stængel-forhold i forskellige græsarter og lucerne i august og oktober. 

   Arter1 
   Græsser  Bælgplanter 
 Vækstperiode  TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI  LUC 
Blad:stængel August  26:74 91:9 91:9 67:33 93:7 87:13  54:46 
 Oktober  75:25 81:19 94:6 74:26 92:8 89:11  59:41 

1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs, LUC = lucerne.  
 

5.3 Tørstof, aske, råprotein og NDF 

Analyserede koncentrationer af tørstof, aske, råprotein og NDF i de forskellige græsarter og lucerne 

på prøvetagningsdage i de to vækstperioder fremgår af Appendiks B. P-værdier fra variansanalyse 

af koncentrationer fra Appendiks B i Model III er vist i Tabel 5.4. Der er observeret sammenhæn-

gende effekt af planteart og vækstperiode på koncentrationerne af tørstof, aske, råprotein og NDF. 
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Estimerede koncentrationer af tørstof, aske, råprotein og NDF i de forskellige græsarter og lucerne 

på tværs af prøvetagningsdage i de to vækstperioder er vist i Tabel 5.5.  

 
Tabel 5.4 
P-værdier fra variansanalyse af koncentrationer fra Appendiks B i Model III. 

 P-værdier1 
 AT VP DG AT´VP AT´DG VP´DG 
Tørstof < 0,01 < 0,01 0,19 < 0,01 0,69 < 0,01 
Aske < 0,01 < 0,01 0,22 < 0,01 0,45 0,70 
Råprotein < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,10 0,33 
NDF < 0,01 0,18 0,70 < 0,01 0,72 0,66 

1 AT = art, VP = vækstperiode og DG = dag.  
 
Tabel 5.5 
Estimerede koncentrationer af tørstof, aske, råprotein og NDF i g/kg tørstof (medmindre andet er angivet) i forskellige græsarter og 
lucerne på tværs af prøvetagningsdage i august og oktober. 

   Arter1 
   Græsser  Bælgplanter 
 Vækstperiode  TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI  LUC 
Tørstof August  321d, x 200a, x 215ab, x 225abc, x 237bc, x 223abc, x  242c, x 
(g/kg frisk materiale) Oktober  170ab, y 147a, y 146a, y 165ab, y 187b, y 167ab, y  189b, y 
Aske August  51,0a, x 82,7bc, x 79,4bc, x 72,1b, x 75,2b, x 79,6bc, x  89,5c, x 
 Oktober  88,9ab, y 99,5bc, y 111c, y 83,0a, y 87,2a, y 92,5ab, y  95,0ab, x 
Råprotein August  87,7a, x 119b, x 116b, x 128bc, x 140c, x 125bc, x  190b, x 
 Oktober  178b, y 151a, y 160a, y 146a, y 160a, y 154a, y  259c, y 
NDF August  596de, x 470ab, x 523bc, x 630e, x 550cd, x 482b, x  417a, x 
 Oktober  577cd, x 502b, x 539bc, x 611d, x 535bc, x 516b, y  322a, y 

1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs, LUC = lucerne. a-e Værdier indenfor samme række med forskellige bogstaver er signifikant forskellige (P < 0,05). 
x-y Værdier indenfor samme kolonne med forskellige bogstaver er signifikant forskellige (P < 0,05).  

 

Tørstofkoncentrationen varierede fra 200 til 321 g/kg frisk materiale i august med følgende rangering: 

tetraploid almindelig rajgræs, engsvingel, diploid almindelig rajgræs, hundegræs, strandsvingel, lu-

cerne, timoté. I oktober varierede tørstofkoncentrationen fra 146 til 189 g/kg frisk materiale med 

følgende rangering: engsvingel, tetraploid almindelig rajgræs, hundegræs, diploid almindelig rajgræs, 

timoté, strandsvingel, lucerne. Alle græsarterne havde en lavere tørstofkoncentration i oktober end i 

august. Lucerne havde en numerisk høj tørstofkoncentration i forhold til med græsserne. Lucerne 

havde, som græsserne, en lavere tørstofkoncentration i oktober end i august.  

 

Askekoncentrationen varierede fra 51,0 til 89,5 g/kg tørstof i august med følgende rangering: timoté, 

hundegræs, strandsvingel, engsvingel, diploid almindelig rajgræs, tetraploid almindelig rajgræs, lu-

cerne. I oktober varierede askekoncentrationen fra 83,0 til 111 g/kg tørstof med følgende rangering: 

hundegræs, strandsvingel, timoté, diploid almindelig rajgræs, lucerne tetraploid almindelig rajgræs, 

engsvingel. Alle græsarterne havde en højere askekoncentration i oktober end i august. Lucerne havde 
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en numerisk høj askekoncentration i forhold til græsserne, men der var ikke forskel på askekoncen-

trationen mellem vækstperioderne.  

 

Råproteinkoncentrationen varierede fra 87,7 til 190 g/kg tørstof i august med følgende rangering: 

timoté, engsvingel, tetraploid almindelig rajgræs, diploid almindelig rajgræs, hundegræs, strandsvin-

gel, lucerne. I oktober varierede råproteinkoncentrationen fra 146 til 259 g/kg tørstof med følgende 

rangering: hundegræs, tetraploid almindelig rajgræs, diploid rajgræs, engsvingel/strandsvingel, ti-

moté, lucerne. Alle græsarterne havde en højere råproteinkoncentration i oktober end i august. Strand-

svingel afveg fra tetraploid almindelig rajgræs og engsvingel ved at have en højere råproteinkoncen-

tration i august. Timoté afveg fra de andre græsarter ved at have en lavere råproteinkoncentration i 

august og en højere råproteinkoncentration i oktober. Lucerne afveg fra græsserne ved at have en 

højere råproteinkoncentration i begge vækstperioder. Lucerne havde, som græsserne, en højere rå-

proteinkoncentration i oktober end i august.  

 

NDF-koncentrationen varierede fra 417 til 630 g/kg tørstof i august med følgende rangering: lucerne, 

tetraploid almindelig rajgræs, diploid almindelig rajgræs, engsvingel, strandsvingel, timoté, hunde-

græs. I oktober varierede NDF-koncentrationen fra 322 til 611 g/kg tørstof med følgende rangering: 

lucerne, tetraploid almindelig rajgræs, diploid almindelig rajgræs, strandsvingel, engsvingel, timoté, 

hundegræs. Der var ikke forskel på NDF-koncentrationerne mellem vækstperioderne med undtagelse 

af diploid almindelig rajgræs og lucerne. Diploid almindelig rajgræs havde en højere NDF-koncen-

tration i oktober end i august, mens lucerne havde en lavere NDF-koncentration i oktober end i august. 

Hundegræs afveg fra rajgræsserne, engsvingel og strandsvingel ved at have en højere NDF-koncen-

tration i begge vækstperioder. Lucerne afveg fra græsserne ved at have en lavere NDF-koncentration 

i begge vækstperioder med undtagelse af tetraploid almindelig rajgræs i august.  

 

5.4 Glukose, fruktose, sukrose, fruktaner og total sukre 

Analyserede koncentrationer af glukose, fruktose, sukrose, fruktaner og total sukre i de forskellige 

græsarter og lucerne på prøvetagningstidspunkter på prøvetagningsdage i de to vækstperioder frem-

går af Appendiks C. P-værdier fra variansanalyse af koncentrationer fra Appendiks C i Model IV 

er vist i Tabel 5.6. Der er observeret sammenhængende effekt af planteart og vækstperiode på kon-

centrationerne af glukose, sukrose, fruktaner samt total sukre. Estimerede koncentrationer af glukose, 

sukrose, fruktaner samt total sukre i de forskellige græsarter og lucerne på tværs af prøvetagningsdage 
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og -tidspunkter i de to vækstperioder er vist i Tabel 5.7. Der er observeret sammenhængende effekt 

og tendens til sammenhængende effekt af planteart og tidspunkt på koncentrationerne af henholdsvis 

sukrose og glukose. Estimerede koncentrationer af sukrose og glukose i de forskellige græsarter og 

lucerne på tværs af vækstperioder og prøvetagningsdage på de tre tidspunkter er vist i Tabel 5.8. Der 

er observeret effekt af planteart på fruktosekoncentrationen. Der er observeret sammenhængende ef-

fekt af dag og tidspunkt på koncentrationerne af alle sukrene. Desuden er der observeret sammen-

hængende effekt af vækstperiode, dag og tidspunkt på sukrosekoncentration. Udvikling i koncentra-

tioner af de forskellige sukre over dagen på de forskellige dage i begge vækstperioder på tværs af 

arter er vist i Figur 5.3. 
 

Tabel 5.6 
P-værdier fra variansanalyse af koncentrationer fra Appendiks C i Model IV. 

 P-værdier1 
 AT VP DG TD AT´VP AT´DG AT´TD VP´DG VP´TD DG´TD VP´DG´TD 
Glukose < 0,01 < 0,01 0,04 < 0,01 < 0,01 0,59 0,10 0,89 0,07 < 0,01 0,23 
Fruktose < 0,01 < 0,01 0,29 < 0,01 0,35 0,86 0,39 0,88 < 0,01 < 0,01 0,27 
Sukrose < 0,01 < 0,01 0,06 < 0,01 < 0,01 0,50 < 0,01 0,02 0,05 < 0,01 < 0,01 
Fruktaner < 0,01 < 0,01 0,03 0,38 < 0,01 0,13 0,37 0,03 0,03 0,03 0,07 
Total 
sukre2 < 0,01 < 0,01 0,16 < 0,01 < 0,01 0,21 0,57 0,27 0,02 < 0,01 0,01 

1 AT = art, VP = vækstperiode, DG = dag og TD = tidspunkt. De resterende 3-vejsvekselvirkninger var ikke signifikante. 2 Total sukre 
= glukose + fruktose + sukrose + fruktaner. 
 

Tabel 5.7 
Estimerede koncentrationer af glukose, sukrose, fruktaner samt total sukre i g/kg tørstof i forskellige græsarter og lucerne på tværs af 
prøvetagningsdage og -tidspunkter i august og oktober. OBS: overestimering af sukrose og underestimering af fruktaner.    

Arter1    
Græsser 

 
Bælgplanter  

Vækstperiode 
 

TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI 
 

LUC 
Glukose August 

 
27,4d, x 18,5c, x 15,1bc, x 12,6b, x 14,6bc, x 17,4c, x 

 
5,66a, x  

Oktober 
 

9,22b, y 11,5b, y 8,00ab, y 8,00ab, y 9,24b, y 12,3b, y 
 

4,19a, x 
Sukrose August 

 
35,6ab, x 54,7d, x 44,6bc, x 25,8a, x 49,9cd, x 43,3bc, x 

 
28,1a, x  

Oktober 
 

25,9abc, y 28,5bc, y 25,4ab, y 17,4a, y 35,7c, y 24,9ab, y 
 

27,7bc, x 
Fruktaner August 

 
65,2c, x 73,5c, x 73,2c, x 7,14a, x 44,8b, x 71,5c, x 

 
-2,38a, x  

Oktober 
 

19,1b, y 56,7d, y 18,1b, y 4,73ab, x 40,2c, x 52,6cd, y 
 

-2,31a, x 
Total sukre2 August 

 
141bc, x 170d, x 149bcd, x 61,3a, x 126b, x 153cd, x 

 
39,7a, x  

Oktober 
 

62,4b, y 114c, y 62,2b, y 41,1ab, y 98,2c, y 106c, y 
 

36,0a, x 
1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs, LUC = lucerne. 2 Total sukre = glukose + fruktose + sukrose + fruktaner. a-dVærdier indenfor samme række med 
forskellige bogstaver er signifikant forskellige (P < 0,05). x-y Værdier indenfor samme kolonne med forskellige bogstaver er signifikant 
forskellige (P < 0,05).  
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Tabel 5.8 
Estimerede koncentrationer af glukose og sukrose i g/kg tørstof i forskellige græsarter og lucerne på tværs af vækstperioder og prøve-
tagningsdage på tre prøvetagningstidspunkter. OBS: overestimering af sukrose.    

Arter1    
Græsser 

 
Bælgplanter  

Tidspunkt 
 

TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI 
 

LUC 
Glukose Morgen 

 
16,0e, x 13,5de, x 8,97b, x 9,15bc, x 11,1bcd, x 13,0cde, x 

 
3,87a, x  

Middag 
 

17,9d, x 15,4cd, xy 13,4bc, y 11,0b, x 12,2bc, x 15,2cd, xy 
 

5,07a, x  
Aften 

 
21,0e, y 16,1cd, y 12,3b, y 10,8b, x 12,5bc, x 16,4d, y 

 
5,83a, x 

Sukrose Morgen 
 

22,8abc, x 34,1d, x 26,2bcd, x 16,5a, x 31,3d, x 27,6cd, x 
 

18,9ab, x  
Middag 

 
27,6ab, y 38,0cd, x 33,1bc, y 21,2a, y 41,7d, y 32,9bc, y 

 
26,1ab, y  

Aften 
 

41,9b, z 52,6cd, y 45,7bc, z 27,2a, z 55,5d, z 41,8b, z 
 

38,6b, z 
1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs, LUC = lucerne. a-eVærdier indenfor samme række med forskellige bogstaver er signifikant forskellige (P < 0,05). 
x-z Værdier indenfor samme kolonne med forskellige bogstaver er signifikant forskellige (P < 0,05).  
 

Glukosekoncentrationen på tværs af arter mest til middag, mindre om morgenen og mindst om afte-

nen mellem de forskellige dage i de to vækstperioder, hvor glukosekoncentrationen om aftenen på de 

forskellige dage i hver vækstperiode ligger omkring samme niveau (Figur 5.3a). Der samme gør sig 

gældende for fruktosekoncentrationen, men der er dog væsentlig mindre variation til middag i august 

sammenlignet med oktober (Figur 5.3b). Sukrosekoncentration på tværs af arter lå meget stabilt på 

om morgenen og til middag mellem de forskellige dage i de to vækstperioder, mens koncentrationen 

varierede om aftenen, hvor den første dag i august og den midterste dag i oktober havde den højeste 

sukrosekoncentration (Figur 5.3c). Der var stor variation i fruktaner om morgenen og til middag 

mellem de forskellige dage i august, mens der ligeledes var variation om morgenen mellem de for-

skellige dage i oktober (Figur 5.3d). I begge vækstperioder var der meget lidt variation i koncentra-

tionen af fruktaner om aftenen mellem de forskellige dage. Den første dag i august og den midterste 

dag i oktober havde den laveste koncentration af fruktaner.  

 

Fruktosekoncentrationen var på tværs af vækstperioder, dage og tidspunkter 5,02 g/kg tørstof i lu-

cerne, 10,6 g/kg tørstof i timoté, 13,3 g/kg tørstof i hundegræs, 13,3 g/kg tørstof i engsvingel, 14,7 

g/kg tørstof i strandsvingel, 18,6 g/kg tørstof i diploid almindelig rajgræs og 20,2 g/kg tørstof i te-

traploid almindelig rajgræs. Rajgræsser afveg fra de andre græsarter ved at have højere fruktosekon-

centrationer. Strandsvingel afveg fra timoté ved at have en højere fruktosekoncentration. Lucerne 

afveg fra græsserne ved at have en lavere fruktosekoncentration. 
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a) Glukose b) Fruktose 
  

  
c) Sukrose d) Fruktaner 
  

 
e) Total sukre 
 

Figur 5.3 
Estimeret koncentrationer af a) glukose, b) fruktose, c) sukrose, d) fruktaner og e) total sukre i g/kg tørstof på tværs af arter på tre 
prøvetagningstidspunkter på prøvetagningsdage i august og oktober (stiplede linjer) og på tværs af arter og prøvetagningsdage i august 
(blå linje) og oktober (rød linje). 

 

Glukosekoncentrationen varierede fra 5,66 til 27,4 g/kg tørstof i august med følgende rangering: lu-

cerne, hundegræs, strandsvingel, engsvingel, diploid almindelig rajgræs, tetraploid almindelig raj-

græs, timoté. I oktober varierede glukosekoncentrationen fra 4,19 til 12,3 g/kg tørstof med følgende 

rangering: lucerne, engsvingel/hundegræs, timoté, strandsvingel, tetraploid almindelig rajgræs, 

diploid almindelig rajgræs. Alle græsarterne havde en lavere glukosekoncentration i oktober 
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sammenlignet med august. Timoté afveg fra de andre græsarter ved at have en højere glukosekon-

centration i august. Lucerne afveg fra græsserne ved at have en lavere glukosekoncentration i begge 

vækstperioder med undtagelse af engsvingel og hundegræs i oktober. Der var ikke forskel på gluko-

sekoncentrationen i lucerne mellem vækstperioderne. 

 

Glukosekoncentrationen varierede om morgenen fra 3,87 til 16,0 g/kg tørstof med følgende range-

ring: lucerne, engsvingel, hundegræs, strandsvingel, diploid almindelig rajgræs, tetraploid almindelig 

rajgræs, timoté. Glukosekoncentrationen varierede til middag fra 5,07 til 17,9 g/kg tørstof med føl-

gende rangering: lucerne, hundegræs, strandsvingel, engsvingel, diploid almindelig rajgræs, te-

traploid almindelig rajgræs, timoté. Glukosekoncentrationen varierede om aftenen fra 5,83 til 21,0 

g/kg tørstof med følgende rangering: lucerne, hundegræs, engsvingel, strandsvingel, tetraploid almin-

delig rajgræs, diploid almindelig rajgræs, timoté. Glukosekoncentrationen stiger om formiddagen i 

engsvingel og om eftermiddagen i timoté. Glukosekoncentrationen stiger generelt fra morgen til aften 

i rajgræsserne. Der var ikke stigning i glukosekoncentration over dagen i hundegræs, strandsvingel 

og lucerne. Timoté afveg fra engsvingel, strandsvingel og hundegræs ved at have en højere glukose-

koncentration om morgenen og til middag, og fra alle de andre græsarter ved at have en højere glu-

kosekoncentration om aftenen. Rajgræsserne afveg fra engsvingel ved at have en højere glukosekon-

centration om morgenen og fra hundegræs ved at have en højere glukosekoncentration til middag. 

Diploid almindelig rajgræs afveg fra engsvingel, strandsvingel og hundegræs ved at have en højere 

glukosekoncentration om aftenen. Lucerne afveg fra græsserne ved at have lavere glukosekoncentra-

tion på alle tre tidspunkter.  

 

Sukrosekoncentrationen varierede fra 25,8 til 54,7 g/kg tørstof i august med følgende rangering: hun-

degræs, lucerne, timoté, diploid almindelig rajgræs, engsvingel, strandsvingel, tetraploid almindelig 

rajgræs. I oktober varierede sukrosekoncentrationen fra 17,4 til 35,7 g/kg tørstof med følgende ran-

gering: hundegræs, diploid almindelig rajgræs, engsvingel, timoté, lucerne, tetraploid almindelig raj-

græs, strandsvingel. Alle græsarterne havde en lavere sukrosekoncentration i oktober sammenlignet 

med august. Hundegræs afveg fra rajgræsserne, engsvingel og strandsvingel ved at have en lavere 

sukrosekoncentration i august, og fra tetraploid almindelig rajgræs og strandsvingel ved at have en 

lavere sukrosekoncentration i oktober. Tetraploid almindelig rajgræs afveg fra de andre græsarter 

med undtagelse af strandsvingel ved at have en højere sukrosekoncentration i august. Strandsvingel 

afveg fra engsvingel, hundegræs og diploid almindelig rajgræs ved at have en højere 
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sukrosekoncentration i oktober. Lucerne afveg fra engsvingel, strandsvingel og rajgræsserne ved at 

have en lavere sukrosekoncentration i august, og fra hundegræs ved at have en højere sukrosekon-

centration i oktober. Der var ikke forskel på sukrosekoncentrationen i lucerne mellem de to vækstpe-

rioder. 

 

Sukrosekoncentrationen varierede om morgenen fra 16,5 til 34,3 g/kg tørstof med følgende rangering: 

hundegræs, lucerne, timoté, engsvingel, diploid almindelig rajgræs, strandsvingel, tetraploid almin-

delig rajgræs. Sukrosekoncentrationen varierede til middag fra 21,2 til 41,7 g/kg tørstof med følgende 

rangering: hundegræs, lucerne, timoté, diploid almindelig rajgræs, engsvingel, tetraploid almindelig 

rajgræs, strandsvingel. Sukrosekoncentrationen varierede om aftenen fra 27,2 til 55,5 g/kg tørstof 

med følgende rangering: hundegræs, lucerne, diploid almindelig rajgræs, timoté, engsvingel, te-

traploid almindelig rajgræs, strandsvingel. Sukrosekoncentrationen om eftermiddagen i tetraploid al-

mindelig rajgræs, mens sukrosekoncentrationen stiger både om formiddagen og om eftermiddagen i 

alle de andre græsarter og lucerne. Hundegræs afveg fra de andre græsarter med undtagelse af timoté 

ved at have en lavere sukrosekoncentration om morgenen og til middag, og fra alle de andre græsarter 

ved at have en lavere sukrosekoncentration om aftenen. Strandsvingel afveg fra engsvingel, diploid 

almindelig rajgræs og timoté ved at have en højere sukrosekoncentration til middag, og fra de andre 

græsarter med undtagelse af tetraploid almindelig rajgræs ved at have en højere sukrosekoncentration 

om aftenen. Lucerne havde en sammenlignelig sukrosekoncentration med græsarterne med undta-

gelse af strandsvingel, tetraploid almindelig rajgræs samt diploid almindelig rajgræs om morgenen.  

 

Koncentrationen af fruktaner varierede i græsserne fra 7,14 til 73,5 g/kg tørstof i august med følgende 

rangering: hundegræs, strandsvingel, timoté, diploid almindelig rajgræs, engsvingel, tetraploid almin-

delig rajgræs. I oktober varierede koncentrationen af fruktaner i græsserne fra 4,73 til 56,7 g/kg tørstof 

med følgende rangering: hundegræs, engsvingel, timoté, strandsvingel, diploid almindelig rajgræs, 

tetraploid almindelig rajgræs. Rajgræsserne, engsvingel samt timoté havde en lavere koncentration af 

fruktaner i oktober end i august. Der var ikke forskel på koncentrationen af fruktaner i hundegræs og 

strandsvingel mellem de to vækstperioder. Hundegræs afveg fra de andre græsarter ved at have en 

lavere koncentration af fruktaner i august. Tetraploid almindelig rajgræs afveg fra de andre græsarter 

ved at have en højere koncentration af fruktaner i oktober. Koncentrationen af fruktaner i lucerne blev 

analyseret til værende negativ, hvilket tyder på, at koncentration af fruktaner enten var meget lav eller 

lig med 0.  
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Koncentrationen af total sukre varierede fra 39,7 til 170 g/kg tørstof i august med følgende rangering: 

lucerne, hundegræs, strandsvingel, timoté, engsvingel, diploid almindelig rajgræs, tetraploid almin-

delig rajgræs. I oktober varierede koncentrationen af total sukre fra 36,0 til 114 g/kg tørstof med 

følgende rangering: lucerne, hundegræs, engsvingel, timoté, strandsvingel, diploid almindelig raj-

græs, tetraploid almindelig rajgræs. Alle græsarterne havde en lavere koncentration af total sukre i 

oktober end i august. Hundegræs afveg fra de andre græsarter ved at have en lavere koncentration af 

total sukre i august. Tetraploid almindelig rajgræs fra timoté, hundegræs og strandsvingel ved at have 

en højere koncentration af total sukre i august. Rajgræsserne og strandsvingel afveg fra timoté, engs-

vingel og hundegræs ved at have højere koncentrationer af total sukre i oktober. Lucerne afveg fra 

græsarterne med undtagelse af hundegræs ved at have en lavere koncentration af total sukre i begge 

vækstperioder. Der var ikke forskel i koncentrationen af total sukre i lucerne mellem vækstperioder-

ne.  

 

5.5 NDF-nedbrydning 

Analyserede NDF-nedbrydningsparametre i forskellige græsarter og lucerne samt resultater af vari-

ansanalyse af nedbrydningsparametre med Model V er vist i Tabel 5.9. Der er observeret effekt af 

planteart på alle nedbrydningsparametre. Estimerede NDF-nedbrydningsparametre for de forskellige 

græsarter og lucerne på tværs af prøvetagningsdage er vist i Tabel 5.10. Der er desuden observeret 

en tendens (P = 0,07) til effekt af dag på koncentration af pdNDF på tværs af arter. 

 

NDF-koncentrationen varierede på tværs af dage fra 361 til 630 g/kg tørstof med følgende range-

ring: lucerne, tetraploid almindelig rajgræs, diploid almindelig rajgræs, engsvingel, strandsvingel, 

timoté og hundegræs. Hundegræs afveg fra rajgræsserne, engsvingel og strandsvingel ved at have 

en højere NDF-koncentration. Timoté afveg fra rajgræsserne og engsvingel ved at have en højere 

NDF-koncentration. Lucerne afveg fra græsserne ved at have en lavere NDF-koncentration. iNDF-

koncentrationen varierede på tværs af de tre dage fra 69,6 til 486 g/kg NDF med følgende range-

ring: tetraploid almindelig rajgræs, engsvingel, diploid almindelig rajgræs, strandsvingel, timoté, 

hundegræs, lucerne. Der var ikke forskel mellem græsarterne. Lucerne afveg fra græsserne med 

undtagelse af timoté og hundegræs ved at have en højere iNDF-koncentration.   
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Tabel 5.9 
Analyserede NDF-nedbrydningsparametre i forskellige græsarter og lucerne samt resultater af variansanalyse af nedbrydningspara-
metre med Model V. 
    Arter1  

P-værdier2     Græsser  Bælgplanter  
 Dag Dato  TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI  LUC  AT DG 
NDF, g/kg tørstof Aug., dag 1 06.08  630 461 520 630 560 484  398  < 0,01 0,41 
 Aug., dag 3 13.08  586 477 529 635 545 480  385    
 Okt., dag 1 01.10  582 490 534 626 533 495  301    
iNDF3               
g/kg NDF Aug., dag 1 06.08  190 66,4 80,2 134 99,8 77,7  479  < 0,01 0,22 
 Aug., dag 3 13.08  252 75,1 71,8 158 105 96,4  547    
 Okt., dag 1 01.10  69,4 67,2 71,0 221 71,0 75,5  433    
g/kg tørstof Aug., dag 1 06.08  120 30,6 41,7 84,6 55,9 37,6  191  < 0,01 0,25 
 Aug., dag 3 13.08  147 35,8 38,0 100 57,4 46,3  211    
 Okt., dag 1 01.10  40,4 32,9 38,0 138 37,8 37,4  130    
pdNDF4               
g/kg NDF Aug., dag 1 06.08  759 918 901 840 890 910  485  < 0,01 0,07 
 Aug., dag 3 13.08  688 910 904 806 871 885  410    
 Okt., dag 1 01.10  911 914 920 803 915 901  542    
g/kg tørstof Aug., dag 1 06.08  478 423 469 530 498 441  193  < 0,01 0,16 
 Aug., dag 3 13.08  403 434 479 512 474 426  158    
 Okt., dag 1 01.10  530 448 492 503 487 446  163    
c5, %/time Aug., dag 1 06.08  5,43 7,41 6,85 4,88 4,92 6,49  7,53  0,01 0,52 
 Aug., dag 3 13.08  5,93 7,51 6,39 6,03 5,53 7,14  8,13    
 Okt., dag 1 01.10  7,34 6,24 5,23 4,86 6,30 7,40  7,58    

1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs, LUC = lucerne. 2 AT = art, DG = dag. 3 Ufordøjeligt NDF. 4 Uopløselig, men potentiel vomnedbrydelig NDF. 5 
Nedbrydningshastighed af pdNDF. 
 
Tabel 5.10 
Estimerede NDF-nedbrydningsparametre for forskellige græsarter og lucerne på tværs af prøvetagningsdage. 

  Arter1 
  Græsser  Bælgplanter 
  TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI  LUC 
NDF, g/kg tørstof  599de 476b 528bc 630e 546cd 487bc  361a 
iNDF2          
g/kg NDF  170a 69,6a 74,3a 171a 92,1a 83,2a  486b 
g/kg tørstof  102ab 33,1a 39,2a 108ab 50,4a 40,4a  177b 
pdNDF3          
g/kg NDF  786b 914c 908bc 816bc 892bc 899bc  479a 
g/kg tørstof  470bc 435b 480bc 515c 487bc 437b  172a 
c4, %/time  6,23ab 7,06ab 6,16ab 5,26a 5,58a 7,01ab  7,75b 

1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs, LUC = lucerne. 2 Ufordøjeligt NDF. 3 Uopløselig, men potentiel vomnedbrydelig NDF. 4 Nedbrydningshastighed 
af pdNDF. a-eVærdier indenfor samme række med forskellige bogstaver er signifikant forskellige (P < 0,05).  

 

pdNDF-koncentrationen varierede på tværs af dage fra 486 til 914 g/kg NDF med følgende rangering: 

lucerne, timoté, hundegræs, strandsvingel, diploid almindelig rajgræs, engsvingel, tetraploid almin-

delig rajgræs. Hundegræs afveg fra rajgræsserne ved at have en højere pdNDF-koncentration, men 

derudover var der ikke forskelle mellem græsarterne. Lucerne afveg fra græsserne ved at have en 

lavere pdNDF-koncentration. Nedbrydningshastigheden af pdNDF varierede fra 5,26 til 7,75 % pr. 

time med følgende rangering: hundegræs, strandsvingel, engsvingel, timoté, diploid almindelig raj-

græs, tetraploid almindelig rajgræs, lucerne. Der var ikke forskel mellem græsarterne. Lucerne afveg 

fra hundegræs og strandsvingel ved at have en højere nedbrydningshastighed af pdNDF. 
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5.5.1 Effektiv NDF-nedbrydning 

 

 
Figur 5.4 
Effektiv NDF-nedbrydning ved en stigende passagehastighed i forskellige græsarter og lucerne (TIM = timoté, LUC = lucerne, RAJTE 

= tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid almindelig rajgræs). 

Beregnet ud fra estimater i Tabel 5.10 ved hjælp af Model II. 
 

Effektiv NDF-nedbrydning ved forskellige passagehastigheder er vist i Figur 5.4. Koncentrationer af 

pdNDF i de forskellige græsarter og lucerne svarer til den potentielle nedbrydning af NDF (ved en 

passagehastighed på 0 % pr. time) og har derfor samme rangering. Ved en stigende passagehastighed 

falder den effektive NDF-nedbrydning i græsserne fra 78,6-91,4 % (786-914 g/kg NDF) til 32,4-42,8 

% (324-428 g/kg NDF). Ved en stigende passagehastighed ændres rangeringen mellem hundegræs 

og timoté, da hundegræs falder mere end timoté (Figur 5.4). Rangeringen mellem engsvingel og 

diploid almindelig rajgræs ændres også, da engsvingel falder mere end diploid almindelig rajgræs. 

Ved en stigende passagehastighed falder den effektive NDF-nedbrydning i lucerne fra 47,9 % (479 

g/kg NDF) til 23,6 % (236 g/kg NDF). Da den effektive NDF-nedbrydning i lucerne ikke falder så 

meget, som den gør i græsserne ved en stigende passagehastighed bliver forskellen mellem lucerne 

og græsserne mindre ved en passagehastighed på 8 % pr. time.  
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6 Diskussion 
 

6.1 Sæsonvariation i græsarter 
Modsat forventet var koncentrationen af total sukre i græsarterne lavere i oktober end i august. Dette 

skyldes formodentligt en lavere middeltemperatur i august end forventet, og dermed ikke så stor for-

skel i middeltemperatur mellem de to vækstperioder. Middeltemperaturen var i august kun over 20 

°C i uge 33. Lang dagslængde, høj solstrålingsintensitet og forholdsvis lave temperaturer vil give et 

optimalt miljø for høj fotosyntetisk aktivitet og akkumulering af sukre i form af fruktaner (Buxton, 

1996). Dette kan være forklarende til den højere koncentration af total sukre i græsarterne i august 

end i oktober. Der var ikke forskel på NDF-koncentrationen i græsarterne mellem de to vækstperio-

der. Dette var forventeligt, da begge vækstperioder har samme længde (7-8 uger). Derfor vil hver 

græsart have nogenlunde samme udviklingstrin ved prøvetagningen i begge vækstperioder, men der 

vil være forskel på, hvor langt de forskellige græsarter er i udviklingen i forhold til hinanden. Dette 

afspejles også i forholdsvis sammenlignelige blad:stængel-forholdet indenfor græsart mellem de to 

vækstperioder (dog med undtagelse af timoté). Akkumulering af NDF påvirkes primært af udvik-

lingstrin og mindre af temperatur, mens lignificering særligt øges ved stigende temperatur (Mitchell 

et al., 2020). På grund af uventet lav middeltemperatur i august var der ikke forskel i iNDF-koncen-

trationen på tværs af arter mellem de to vækstperioder (Tabel 5.9), som det ellers var forventet. Pe-

rioden mellem den første og sidste prøvetagningsdag i august (uge 33) havde en væsentlig højere 

middeltemperatur end perioden før den første dag i august (uge 32) (Tabel 5.1), hvilket burde have 

resulteret i en højere iNDF-koncentration blandt græsarterne den sidste dag i forhold til den første 

dag i august. Selvom der ikke var signifikant forskel var der en numerisk stigning i iNDF-koncentra-

tionen i NDF i alle græsarterne med undtagelse af engsvingel.  

 

6.1.1 Hundegræs 

Hundegræs havde generelt en lavere koncentration af total sukre i forhold til de andre græsarter. Den 

havde især en meget lav fruktankoncentration. Jensen et al. (2014) fandt ligeledes en lavere koncen-

tration af vandopløselige kulhydrater i hundegræs i forhold til almindelig rajgræs, timoté og strand-

svingel samt andre græsarter i et toårigt amerikansk parcelforsøg. Hundegræs havde dog kun en la-

vere fruktankoncentration end timoté i Jensen et al. (2014). Hundegræs modnes generelt hurtigt i 

forhold til andre græsarter, hvilket ofte giver lavere indhold af sukre og råprotein i hundegræs end i 

andre græsarter ved høst på samme tid (Casler et al., 2020). En hurtig modning vil resultere i en større 
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stængelandel, hvilket resultaterne også afspejlede. Hundegræs havde en større stængelandel i begge 

vækstperioder ved sammenligning med de andre græsarter, dog med undtagelse af timoté i august 

(Tabel 5.3). Stængelandelen i hundegræs varierede fra 26 til 33 %. Da stængler har en højere kon-

centration af cellevægge, vil en øget andel af stængler give en højere NDF-koncentration, hvilket 

ligeledes stemmer overens med resultaterne. Hundegræs havde den højeste NDF-koncentration sam-

menlignet med de andre græsarter i begge vækstperioder (Tabel 5.5). Stigende modenhed vil give 

øget lignificering, og derfor bør koncentrationen af iNDF være højere i hundegræs end i de andre 

græsarter, hvilket resultaterne også afspejlede (Tabel 5.10). Hurtig vækst og modenhed vil formo-

dentligt resultere i, at det sukker, der dannes under fotosyntetisk aktivitet, hurtigt vil forbruges ved 

dannelse af f.eks. cellevægskulhydrater. Dette kan være en årsag til, at sukkerkoncentrationen i hun-

degræs generelt er lavere end i de andre græsarter samtidig med, at akkumulering af sukker i form af 

fruktan er meget lav, da planten har forbrugt meget energi i forbindelse med vækst. Hundegræs havde 

i oktober den laveste koncentration af råprotein sammenlignet med de andre græsarter. Men i august 

havde hundegræs den højeste råproteinkoncentration blandt græsarter med undtagelse af strandsvin-

gel. Samtidig var koncentrationen af total sukre i hundegræs højere i august end i oktober. Andelen 

af stængler i hundegræs var ligeledes lidt højere i august end i oktober. En længere fotoperiode i 

august sammenlignet med oktober kan formodentligt være resulteret i så høj fotosyntetisk aktivitet, 

at omsættelseskapaciteten ikke havde kunnet følge med, hvilket har resulteret et lidt højere akkumu-

lering af fruktaner, som vist i Tabel 5.7.  

 

6.1.2 Almindelig rajgræs 

De to sorter af almindelig rajgræs havde generelt en højere koncentration total sukre end de andre 

græsarter. De havde især generelt høje fruktankoncentrationer. Jensen et al. (2014) fandt ligeledes en 

højere koncentration af vandopløselige kulhydrater i almindelig rajgræs ved sammenligning med ti-

moté, hundegræs og strandsvingel samt andre græsarter. Almindelig rajgræs har generelt en højere 

kvalitet i forhold til andre græsarter, hvis de dyrkes under optimale forhold (Casler et al., 2020). 

Derfor forventes det, at almindelig rajgræs har et højt indhold af sukker og råprotein, samt en for-

holdsvis lav ligninkoncentration. Begge sorter af almindelig rajgræs havde forventeligt lave koncen-

trationer af iNDF samt høje koncentrationer af total sukre i begge vækstperioder (Tabel 5.10, Tabel 

5.7). De to sorter af almindelig rajgræs havde en større stængelandel end engsvingel og strandsvingel, 

men en lavere stængelandel end hundegræs og timoté. Stængelandelen i rajgræsserne varierede fra 9 

til 19 %. Det var forventeligt, at rajgræsserne havde en højere koncentration af sukker og råprotein 
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samt en lavere koncentration af NDF og iNDF end eksempelvis hundegræs, da stængelandelen i raj-

græsserne var lavere end i hundegræs. Der var dog ikke forskel på råproteinkoncentrationer mellem 

de to rajgræssorter og hundegræs i de to vækstperioder (Tabel 5.5). Det kan dog formodes, at den 

høje koncentration af total sukre kan have påvirket råproteinkoncentrationen i rajgræsserne.  

 

På grund af forskellen i ploiditet mellem de to rajgræssorter forventes det, at den tetraploide sort har 

en højere koncentration af sukker samt en lavere koncentration af NDF og iNDF end den diploide 

sort, da den tetraploide sort vil have en større andel af celleindhold i forhold til cellevægge (Anonym). 

Dette stemmer overens, at den tetraploid sort havde en numerisk højere sukkerkoncentration samt en 

numerisk lavere koncentration af NDF og iNDF i forhold til den diploide sort i begge vækstperioder 

(Tabel 5.7, Tabel 5.5, Tabel 5.10). Det ville dog være forventeligt, at der var en større forskel mellem 

de to rajgræssorter. Den større andel af cellevægge og højere ligninkoncentration vil formodentligt 

gøre, at den diploide sort vil være mere robust i forhold til miljømæssige udfordringer.  

 

Der blev observeret 10 % højere stængelandel i oktober end i august i den tetraploide sort, hvilken 

bør resultere i højere NDF-koncentration i rajgræsssorten i oktober sammenlignet med august. Det 

stemmer overens med, at tetraploid almindelig rajgræs numerisk havde en højere NDF-koncentration 

i oktober, men der blev dog ikke observeret en signifikant forskel mellem de to vækstperioder (Tabel 

5.5). Desuden er der ikke observeret forskel i iNDF-koncentrationen i tetraploid almindelig rajgræs 

mellem de to vækstperioder til trods for indikation af øget modenhed og lignificering i oktober som 

følge af en øget stængelandel.  

 

Der blev kun observeret 2 % forskel i stængelandelen i diploid almindelig rajgræs mellem de to 

vækstperioder. Til trods herfor blev der observeret en væsentlig højere koncentration af NDF i okto-

ber sammenlignet med august, hvilket ikke umiddelbart kan forklares ud fra resultaterne.  

 

6.1.3 Timoté 

Timoté havde store forskelle i koncentrationerne af sukre og råprotein mellem de to vækstperioder. 

Desuden var der en væsentlig forskel i blad:stængel-forholdet mellem de to vækstperioder. Koncen-

trationen af total sukre i timoté var omkring 2,2 gange højere i august end i oktober, og der var særligt 

en stor forskel i glukosekoncentrationen mellem de to vækstperioder. En formodentlig årsag til de 

store forskelle mellem de to vækstperioder kan være, at timoté, som følge af reetablering i juni, var i 
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primær vækst i august. Timoté kræver forholdsvis lange dage for at kunne blomstre og modnes ge-

nerelt senere end andre græsarter (Casler et al., 2020). Figur 6.1 viser parcellen under hver prøvetag-

ning, og det er tydeligt, at timoté var noget længere i udviklingen i august end i oktober, da der ses 

mange blomsterstande i parcellen i august, men der ikke ses blomsterstande i parcellen i oktober. Der 

var en væsentlig højere stængelandel i timoté i august (74 % stængler) end i oktober (25 % stængler), 

hvilket primært vil være som følge af blomstringen. Forskel i stængelandel i timoté mellem primær 

vækst og genvækst stemmer overens med Kuoppala et al. (2008). Til trods for en stor forskel i stæn-

gelandelen var der kun en numerisk højere NDF-koncentration i timoté i august (Tabel 5.5). Derimod 

var der en væsentlig numerisk højere koncentration af iNDF i NDF i timoté den første dag i august i 

forhold til den første dag i oktober (120,6 g/kg NDF til forskel), og iNDF-koncentrationen steg nu-

merisk i løbet af prøvetagningsugen i august fra den første til den sidste dag med 62 g/kg NDF. Det 

vil sige, at der i august var akkumulering væsentligt mere lignin som følge af, at timoté har været 

længere i sin udvikling, og derfor havde en højere modenhed. 

 

  
a) August b) Oktober 
  

Figur 6.1 
Foto af timoté-parcellen i a) august og b) oktober.  
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I oktober havde timoté en lavere koncentration af total sukre end begge rajgræsser og strandsvingel. 

Samtidig havde timoté den højeste proteinkoncentration blandt græsarterne. Chatterton et al. (1989) 

fandt ligeledes lavere koncentration af vandopløselige kulhydrater i timoté i forhold til engsvingel, 

strandsvingel og almindelig rajgræs i et kontrolleret forsøg i væksthus med en dag/nattemperatur på 

10°C/5°C. Pelletier et al. (2010) fandt også en lavere koncentration af vandopløselige kulhydrater i 

timoté i forhold til strandsvingel i et toårigt canadisk parcelforsøg. Modsat fandt Jensen et al. (2014) 

en højere koncentration af vandopløselige kulhydrater i timoté i forhold til strandsvingel, men lavere 

koncentration i forhold til almindelig rajgræs. Råproteinkoncentrationen i oktober i timoté var i over-

ensstemmelse med råproteinniveauer i timoté i Bertrand et al. (2008) (kontrolleret forsøg i væksthus), 

Ragnarsson & Lindberg (2008) (islandsk markforsøg), Pelletier et al. (2008) (canadisk parcelforsøg) 

og Allen et al. (2013) (amerikansk markforsøg). Den meget lave råproteinkoncentration i timoté i 

august kan skyldes en fortynding af koncentrationen som følge af den høje koncentration af total 

sukre.  

 

6.1.4 Engsvingel 

Engsvingel havde store forskelle i koncentrationen af total sukre og råprotein mellem de to vækstpe-

rioder. Der var især en stor forskel i fruktankoncentrationen mellem de to vækstperioder, hvor 

fruktankoncentrationen var omkring 4 gange højere i august end i oktober. Koncentrationen af total 

sukre i engsvingel var omkring 2,4 gange højere i august end i oktober. Der var ikke væsentlig forskel 

på stængelandelen i engsvingel mellem de to vækstperioder (6-9 % stængler), hvilket indikerer, at 

udviklingstrinnet for engsvingel var nogenlunde sammenlignelig mellem de to vækstperioder. Derfor 

bør koncentrationerne af NDF og iNDF i engsvingel være lave, hvilket resultaterne også afspejlede. 

NDF- og iNDF-koncentrationen i engsvingel var generelt sammenlignelig med rajgræsserne. Allen 

et al. (2013) fandt sammenlignelige koncentrationer af NDF mellem engsvingel og almindelig rajgræs 

om sommeren og efteråret i et toårigt amerikansk parcelforsøg.  

 

Den anvendte engsvingelsort var tetraploid (Tabel 4.1), hvilket vil give en højere andel af celleind-

hold i forhold til cellevægge end, hvis det var en diploid sort, hvilket stemmer overens med den lave 

koncentration af NDF. Engsvingel havde i august en sammenlignelig koncentration af total sukre med 

rajgræsserne, men i oktober var koncentrationen væsentlig lavere i engsvingel sammenlignet med 

rajgræsserne. Der var især lavere koncentration af fruktaner i engsvingel i oktober sammenlignet med 

rajgræsserne. Selvom der ikke var en egentlig forskel i NDF-koncentrationen mellem de to 
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vækstperioder i engsvingel, var der dog en numerisk højere koncentration i oktober end i august. Det 

er dog svært at fastlægge om den øgede akkumuleringen af cellevægge i oktober kan være en med-

virkende årsag til den lavere koncentration af fruktaner. 

 

6.1.5 Strandsvingel 

Der var meget lidt forskel i koncentrationen af total sukre og råprotein samt ingen forskel i koncen-

trationen af fruktaner i strandsvingel mellem de to vækstperioder. Jensen et al. (2010) fandt heller 

ikke forskel i fruktankoncentrationen i strandsvingel over vækstsæsonen. Sukrosekoncentrationen i 

strandsvingel var generelt høj i forhold til de andre græsarter, og dette stemmer overens med Chat-

terton et al. (1989). Der var ikke væsentlig forskel på stængelandelen i strandsvingel mellem de to 

vækstperioder (7-8 % stængler), hvilket indikerer, at udviklingstrinnet for strandsvingel var nogen-

lunde sammenlignelig mellem de to vækstperioder. Der var dog en numerisk lavere NDF- og iNDF-

koncentration i strandsvingel i oktober end i august. NDF-koncentrationen i strandsvingel ligger nu-

merisk højere end rajgræsserne og numerisk lavere end timoté og hundegræs. Strandsvingel har en 

evne til forholdsvis stor vækst i efteråret og til at forblive grøn ind i den tidlige vinterperiode på grund 

af en forholdsvis tyk kutikula (Casler et al., 2020). Øget vækst i efteråret i strandsvingel i forhold til 

andre græsarter kan være med til at forklare den højere koncentration af sukrose og fruktaner i strand-

svingel sammenlignet med de andre græsarter i oktober.  

 

For omkring 35 år siden blev man i USA opmærksom på, at fodring med endofyt-inficeret strand-

svingel kunne være forbundet med nedsat husdyrproduktion (Hemken et al., 1984). Den endofytiske 

svamp Neotyphodium coenophialum, der kan være til stede i strandsvingel, kan producere toksiske 

ergot-alkaloider, som forårsager forskellige symptomer hos køer f.eks. nedsat tørstofindtagelse og 

mælkeproduktion (Kim et al., 2007; Aiken & Strickland, 2013). Der findes dog sorter af strandsvin-

gel, som ikke er endofyt-inficeret, eller som er inficeret med endofytter, der ikke producerer toksiner 

(Casler et al., 2020). Disse sorter er mindre tolerante over for tørke (Read & Camp, 1986; Aracheva-

leta et al., 1989), men da der ikke er så ekstreme vejrforhold i de nordlige Europa, hvor Danmark er 

beliggende, i forhold til USA, formodes det ikke, at dyrkning af disse sorter er udfordrende.  

 

6.2 Døgnvariation i græsarter 

Som forventet var der en generel stigning i koncentrationen af total sukre i græsserne over dagen. 

Stigningen i total sukre skyldes primært stor stigning i sukrosekoncentration, som var omkring 1,5 
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gange højere om aftenen end om morgenen i begge vækstperioder på tværs af arter, som vist i Figur 

5.3c. Stigninger i sukrosekoncentration over dagen er i overensstemmelse med Bertrand et al. (2008) 

og Kagan et al. (2011). Bertrand et al. (2008) fandt ligeledes omkring 1,5 gange højere sukrosekon-

centration i timoté om eftermiddagen end om formiddagen i et kontrolleret forsøg i væksthus. Kagan 

et al. (2011) fandt omkring 1,2 gange højere sukrosekoncentration i hundegræs om eftermiddagen 

end om formiddagen i et amerikansk parcelforsøg. Der var dog forskel på stigningen i sukrosekon-

centration mellem de forskellige græsarter. Sukrosekoncentration var omkring 1,8 gange højere om 

aftenen end om morgenen i timoté, hundegræs, engsvingel og strandsvingel, hvorimod den var om-

kring 1,5 gange højere i de to sorter af almindelig rajgræs. Der var også stigning på tværs af arter i 

glukose- og fruktosekoncentrationen over dagen, og der var tendens til forskel i glukosestigningen 

over dagen mellem arter. Forskelle mellem græsarter i stigning af sukrose og glukose over dagen 

stemmer overens med Pelletier et al. (2010). 

 

En stigning i glukose, fruktose og sukrose over dagen er forventeligt, da de er de primære slutpro-

dukter fra fotosyntesen. Da fotosyntesen igangsættes og drives af sollys (Volenec & Nelson, 2020), 

vil flere timers eksponering for sollys resultere i større fotosyntetisk aktivitet og dermed højere kon-

centration af sukre. De høje mængder af sukre i planterne sidst på dagen vil om natten transporteres 

til forskellige plantedele og anvendes som energikilde til vedligeholdsrespiration og vækstrespiration 

(Volenec & Nelson, 2020). Vedligeholdsrespiration kan bidrage med ATP til re-syntese af protein, 

mens vækstrespiration kan bidrage med ATP til syntese af mange organiske forbindelser som f.eks. 

stivelse i frø, cellevægskulhydrater, fruktaner og protein (Volenec & Nelson, 2020). Dette vil medføre 

et fald i sukkerkoncentrationen, da sukkeret omdannes til energi, hvilket forårsager en lavere sukker-

koncentration om morgenen end om aftenen.  

 

Ud fra Figur 5.3d er der stor variation mellem forskellige dage i udviklingen af fruktaner over dagen. 

Syntese af fruktaner begynder, når den fotosyntetiske aktivitet overstiger behovet for energi (Pollock, 

1984). På første og sidste prøvedag i august faldt koncentrationen af fruktaner fra morgen til middag, 

hvorefter den steg fra middag til aften, men tendensen var modsat for den midterste prøvedag. Den 

midterste prøvedags afvigende tendens kan ikke umiddelbart forklares med afvigelser i temperatur 

og solstråling (Figur 5.1, Figur 5.2). Der blev dog observeret torden om morgenen på den midterste 

dag, hvilket kan have en betydning for aktuelle temperatur og fugtighed, der muligvis kan påvirke 

syntesen af fruktaner. Lave temperaturer vil resultere i større koncentration af fruktaner som følge af 
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øget akkumulering (Suzuki, 1989; Thorsteinsson et al., 2002). Dette stemmer overens med, at græs-

serne generelt havde en lavere fruktankoncentration den første dag i oktober ved sammenlignet med 

den sidste dag i oktober (Figur 5.3d) som følge af en højere nattemperatur (Figur 5.2b). Selvom den 

midterste dag i oktober havde en lavere nattemperatur end den første dag blev der målt lavere fruktan-

koncentration ved morgenprøvetagningen. Nattemperaturen dagen inden den midterste dag var for-

holdsvis høj sammenlignet med de to andre prøvetagningsdage, hvilket kan være årsag til den meget 

lave koncentration af fruktaner om morgenen på den midterste dag, da fruktankoncentrationen gene-

relt har været lavere. I august var temperaturen i dagene op til den første prøvetagningsdag generelt 

lavere, hvilket burde resultere i højere fruktan-akkumulering i græsserne, men der blev målt væsentlig 

lavere fruktankoncentration om morgenen på den første prøvetagningsdag ved sammenligning med 

de to andre prøvetagningsdage i august (Figur 5.3d). Intensiteten af solstråling på dagen før den 

første prøvetagningsdag var dog væsentlig lavere end de to andre prøvetagningsdage (Figur 5.1a), 

hvilket kan give lavere fotosyntetisk aktivitet og derved mindre substrat til syntese af fruktaner.  

 

6.3 Variation i NDF-nedbrydning mellem græsarter 

Der var ikke forskel mellem græsarterne i iNDF- og pdNDF-koncentration i tørstof, men der var 

forskel på pdNDF-koncentrationen i NDF mellem timoté og tetraploid almindelig rajgræs, hvor 

pdNDF-koncentrationen i NDF var lavere i timoté. Den lave pdNDF-koncentration i timoté kan skyl-

des, at timoté som følge af primær vækst og blomstring havde en væsentlig højere iNDF-koncentra-

tion i august, hvilket giver en meget stor forskel i iNDF og dermed pdNDF mellem de to vækstperi-

oder. De lave pdNDF-koncentrationer i timoté på den første og sidste prøvetagningsdag i august vil 

trække middelværdien væsentlig ned, hvilket kan grunden til den signifikante forskel mellem timoté 

og tetraploid almindelig rajgræs. Hvis timoté havde været i genvækst i begge vækstperioder som de 

andre græsarter vil der sandsynligvis ikke være forskel i pdNDF-koncentrationen mellem græsar-

terne.  

 

En høj koncentration af iNDF i NDF vil føre til, at den potentielle effektive NDF-nedbrydning vil 

være lav, da lignin begrænser den mikrobielle adgang til cellulose og hemicelluloser. Hundegræs og 

timoté har begge en høj koncentration af iNDF i NDF, hvilket gør, at den potentielle effektive NDF-

nedbrydning vil være lavere end for de andre græsarter, som vist i Figur 5.4. Selvom der ikke var 

signifikante forskelle på nedbrydningshastigheder af pdNDF, havde hundegræs og strandsvingel nu-

merisk lave nedbrydningshastigheder af pdNDF blandt græsarterne. En lav nedbrydningshastighed af 
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pdNDF bevirker, at den effektive NDF-nedbrydning påvirkes mere af en stigende passagehastighed. 

Derfor falder nedbrydnings-kurverne for hundegræs og strandsvingel hurtigere end for de andre græs-

arter (Figur 5.4).  

 

6.4 Forskelle mellem græsser og lucerne 

Lucerne havde generelt en lav sukkerkoncentration i forhold til græsserne. Koncentrationen af total 

sukre i lucerne var ifølge resultaterne sammenlignelige med hundegræs i begge vækstperioder, men 

der var ikke forskel på koncentration i lucerne mellem vækstperioderne. Total sukker i lucerne bestod 

primært af sukrose, mens der var mindre koncentrationer af glukose og fruktose. Lucerne oplagrer 

energi som stivelse (Volenec & Nelson, 2020). Den anvendte metode til analyse af prøverne giver 

koncentrationer af glukose, fruktose, sukrose og fruktaner, men ikke stivelse, og derfor er det forven-

teligt, at lucerne har en lav koncentration af total sukre, da lucerne ikke indeholder fruktaner. Sukro-

sekoncentrationen i lucerne var sammenlignelig med græsserne, hvilket er i overensstemmelse med 

Pelletier et al. (2010). Sukrose fungerer som den primære donor til syntese af både stivelse, fruktaner 

og cellulose (Hatfield & Kalscheur, 2020), og da niveauer af stivelse i bælgplanter er nogenlunde 

sammenlignelige med niveauer af fruktaner i græsser (Tabel 2.3), er en tilstrækkeligt produktion af 

sukrose fra fotosyntesen vigtigt i både bælgplanter og græsser.  

 

Der var en stor stigning i sukrosekoncentrationen i lucerne over dagen i forhold til græsserne, da 

koncentrationen var omkring dobbelt så høj om aftenen sammenlignet med om morgenen. Stigning i 

sukrosekoncentrationen over dagen i lucerne er i overensstemmelse med lucernehø høstet i september 

i Burns et al. (2007), men forskellen mellem morgen og aften var væsentlig større i denne afhandling. 

 

Som forventet havde lucerne en væsentlig højere råproteinkoncentration end græsserne. Den høje 

råproteinkoncentration i lucerne er forventeligt ud fra den viden, at bælgplanter har en kvælstoffikse-

rende symbiose med bakterier i rødderne. Højere råproteinkoncentration i lucerne ved sammenligning 

med græsser er i overensstemmelse med Pelletier et al. (2010), Weisbjerg et al. (2007) og Weisbjerg 

et al. (2010). 

 

Lucerne havde en væsentlig større andel af stængler (41-46 %) end græsserne (6-33 %, med undta-

gelse af timoté i august), og dette skyldes væsentlige forskelle i anatomisk opbygning mellem lucerne 

og græsser. På trods af større andel af stængler, havde lucerne en lavere NDF-koncentration end 
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græsserne, hvilket er i overensstemmelse med Weisbjerg et al. (2010). Den lave NDF-koncentration 

i lucerne er forventeligt ud fra den viden, at bælgplanter adskiller sig fra græsser ved manglende 

sekundær cellevæg i parenkymceller samt relativt tynde cellevægge i fiberceller i sklerenkymvæv. 

Til trods for lav NDF-koncentration havde lucerne som forventet en væsentlig højere iNDF-koncen-

tration i NDF end græsser. iNDF-koncentrationen i NDF var dobbelt så høj i lucerne som i hundegræs, 

der havde den højeste iNDF-koncentration blandt græsarterne. Da akkumulering af lignin i bælgplan-

ter udelukkende sker i xylemvæv og koncentrationen af lignin er så høj, at xylemvævet er totalt ufor-

døjeligt, er det forventeligt, at lucerne har en højere iNDF-koncentration i NDF sammenlignet med 

græsser. Den høje iNDF-koncentration i NDF, samt den generelt lave NDF-koncentration bevirker, 

at lucerne har en lavere pdNDF-koncentration end græsserne, som resultaterne også afspejlede. Den 

høje iNDF-koncentration i NDF bevirker desuden, at den potentielle effektive NDF-nedbrydning er 

lavere i lucerne end i græsser (Figur 5.4). 

 

Der var ikke væsentlig forskel på nedbrydningshastigheden af pdNDF mellem lucerne og græsserne, 

men lucerne havde dog en numerisk højere nedbrydningshastighed end græsserne (0,69 % mere pr. 

time end tetraploid almindelig rajgræs, som havde den højeste nedbrydningshastighed blandt græsar-

terne). Højere nedbrydningshastighed af pdNDF i lucerne end i græsser er i overensstemmelse med 

Weisbjerg et al. (2010). Da lignin kun akkumuleres i xylemvæv i bælgplanter, hvorimod lignin ak-

kumuleres i mange vævstyper i græsser, er det forventeligt, at lucerne har en højere nedbrydningsha-

stighed af pdNDF end græsser, da ligninakkumulering i mange væv hæmmer nedbrydningshastighe-

den i græsserne. En signifikant forskel mellem græsserne og lucerne var dog forventet. Den højere 

nedbrydningshastighed af pdNDF i lucerne bevirker, at den effektive NDF-nedbrydning påvirkes 

mindre af en stigende passagehastighed end græsserne. Dette gør, at forskel i effektiv NDF-nedbryd-

ning mellem lucerne og græsser bliver mindre ved en stigende passagehastighed (Figur 5.4).  

 

6.5 Passagehastighed og NDF-nedbrydning 

Fordøjelseshastigheden af NDF er forholdsvis langsom sammenlignet med andre kulhydrater (Tabel 

2.4). Som nævnt i baggrunden er fermentativ fordøjelse et resultat af konkurrencen mellem fordøjel-

seshastighed og passagehastighed. Fordøjelse af NDF kræver derfor, at partiklerne tilbageholdes i 

enten vommen hos køer eller i bagtarmen hos både køer og heste så længe som muligt. Passageha-

stigheden kan påvirkes af tørstofindtag og rationens sammensætning (Huhtanen et al., 2006; Clauss 

et al., 2014), men der er dog også fundet forskelle mellem forskellige dyrearter (Müller et al., 2011). 



 49 

En meta-analyse af forskellige studier på tilbageholdelse af flydende og ikke-flydende markører i 

forskellige dyrearter indikerer, at køer har en bedre evne til selektivt at tilbageholde foderpartikler 

sammenlignet med heste (Müller et al., 2011). Selektiv tilbageholdelse af partikler vil give mulighed 

for øget nedbrydning af NDF og dermed en bedre udnyttelse af græsmarksafgrøder. Da heste både 

har en lavere selektiv tilbageholdelse end køer og en manglende udnyttelse af mikrobielle celler, som 

går tabt med fæces, vil der formodentligt være stor effekt af kvalitet på hestes udnyttelse af græs-

marksafgrøderne.  

 

Baseret på Figur 2.5 vil græsmarksafgrøder med højt iNDF-NDF-forhold eller med høj pdNDF-ned-

brydningshastighed passerer hurtigere ud af vommen hos køer sammenlignet med græsmarksafgrøder 

med lavt iNDF-NDF-forhold eller med lav pdNDF-nedbrydningshastighed. Under antagelse af, at 

faktorer påvirker fordøjelighed tilsvarende hos drøvtyggere og heste, formodes det, at tilsvarende til 

en vis grad vil ske hos heste. Da der ikke er fundet signifikant forskel på iNDF-koncentrationen i 

NDF eller på nedbrydningshastigheden af pdNDF blandt græsserne vil der ikke være væsentlig for-

skel på, hvordan de forskellige græsarter påvirker passagehastigheden. Derimod var der signifikant 

forskel på iNDF-koncentrationen i NDF mellem lucerne og græsserne samtidig med, at lucerne havde 

den numerisk højeste nedbrydningshastighed af pdNDF. En kombination af højt iNDF:NDF-forhold 

og høj NDF-nedbrydningshastighed vil give øget passagehastighed for lucerne (Dewhurst et al., 

2003a; Kammes & Allen, 2012). En høj pdNDF-nedbrydningshastighed samt en høj passageha-

stighed vil muliggøre større indtagelse af lucerne, hvilket særligt vil gøre sig gældende hos køer, da 

den selektive tilbageholdelse af cellevægge i vommen vil hæmme tørstofindtagelsen (Jung & Allen, 

1995).  

 

6.6 Konservering af græsmarksafgrøder 

Græsmarksafgrøder kan konserveres som hø (>85 % tørstof), wrap (> 70 % tørstof) eller ensilage 

(30-40 % tørstof), som det kan opbevares og udfodres over vinteren. Hø og wrap er anvendte grov-

fodermidler til heste, mens græsensilage med en andel af bælgplanter er blandt de mest anvendte 

grovfodertyper til køer (Kristensen et al., 2015). Under høproduktion tørres plantematerialet for at 

reducere vandindholdet fra mellem 70 og 80 % til mindre end 15 %. Denne proces gør høet lagerfast, 

hvilket betyder, at mikrobiel respiration og nedbrydning af organisk stof stopper. Hurtig tørring re-

ducerer oxidation af plantesukker og nedbrydning af protein til aminosyrer, da planterespiration næ-

sten stoppes ved et vandindhold på 30 % eller mindre (Peratoner et al., 2019). Under 
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ensilageproduktion reduceres respirationstab ved at skabe et så vidt muligt iltfrit miljø, hvilket skaber 

gode vilkår for anaerobe mikroorganismer. Mælkesyrebakterier fermenterer sukker og fruktaner til 

mælkesyre og andre organiske syrer, som fører til pH-fald og konservering (Muck et al., 2020). Hvis 

pH ikke sænkes tilstrækkeligt (< 4,0), på grund af en for lav sukkerkoncentration eller vandindhold i 

græsmarksafgrøderne, vil andre anaerobe bakterier, primært Clostridia, forårsage smørsyrefermente-

ring, hvor de omdanner mælkesyre til eddikesyre og smørsyre, og protein til ammoniak, som giver 

dårlig kvalitet og palabilitet af ensilagen (Borreani et al., 2018; Muck et al., 2020). Ensilage af god 

kvalitet har et lavt indhold af smørsyre, eddikesyre og ammoniak, og et højt indhold af mælkesyre og 

sukker (Peratoner et al., 2019), men for høje sukkerkoncentrationer i græsmarksafgrøder kan føre til 

for høje restsukkerkoncentrationer i ensilage. Høje restsukkerkoncentrationer øger risikoen for var-

medannelse på grund af gærsvampevækst, hvis miljøet ikke er fuldstændig iltfrit (Thøgersen, 2008).  

 

Som en tommelfingerregel skal frisk materiale indeholde mere end 2,0-2,5 % sukker for, at der er 

tilstrækkelig substrat for mælkesyrebakterierne (Pauly, 2019). Hvis denne tommelfingerregel anven-

des på resultaterne fra denne afhandling, vil alle græsmarksafgrøderne i oktober ikke have en tilstræk-

kelig mængde af sukker, mens det samme gør sig gældende for hundegræs og lucerne i august (Tabel 

6.1). For at opnå den størst mulige sukkerkoncentration, specielt i oktober, bør græsmarksafgrøderne 

høstes om aftenen, da resultaterne viste en stigning i sukkerniveauet over dagen blandt græsmarksaf-

grøderne i både august og oktober (Figur 5.3e). Desuden indikerer resultaterne, at slæt af græsarter 

(med undtagelse af hundegræs) i august efter en forholdsvis kold og solrig vækstperiode vil give en 

tilstrækkelig mængde sukkersubstrat til mælkesyrebakterierne for at opnå en god ensilering. Det ge-

nerelt lave sukkerindhold i lucerne indikerer dårlig ensilerbarhed, men der findes dog studier med 

tilfredsstillende ensilering af lucerne (Dewhurst et al., 2003b; Weisbjerg et al., 2010). 

 
Tabel 6.1 
Koncentrationer af total sukre i % af frisk materiale i forskellige græsarter og lucerne i august og oktober ud fra estimerede koncentra-
tioner af total sukre i Tabel 5.7. 

   Arter1 
   Græsser  Bælgplanter 
 Vækstperiode  TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI  LUC 
Total sukre August  4,5 3,4 3,2 1,4 3,0 3,4  1,0 
 Oktober  1,1 1,7 0,9 0,7 1,8 1,8  0,7 

1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs, LUC = lucerne.  
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6.7 Sukker i græs og forfangenhed hos heste 

Hestes indtagelse af friske græsmarksafgrøder er rapporteret til at variere mellem 1,5 og 2,5 % af 

deres kropsvægt pr. dag, men der er rapporteret ekstrem indtagelse på 5,2 % af kropsvægt pr. dag 

(Longland & Byrd, 2006). Det vil sige, at en fuldvoksen hest på 500 kg typisk indtager mellem 7,5 

og 12,5 kg tørstof pr. dag, men kan indtage op til 26,0 kg tørstof pr. dag. Da heste er dårlige til at 

fordøje fruktaner og store mængder af stivelse på grund af høj passagehastighed og relativt lav 

amylaseaktivitet, vil store mængder af fruktaner og stivelse øge risikoen for forfangenhed og andre 

dysfunktioner i bagtarmen som beskrevet i baggrunden.  

 

Græsmarksafgrøder med mere end 100 g simple sukre (glukose, fruktose, sukrose) pr. kg tørstof kan 

inducere begyndende insulinresistens hos heste (Longland & Byrd, 2006). Græsmarksafgrøderne i 

denne afhandling indeholder under 100 g simple sukre pr. kg tørstof i begge vækstperioder (Tabel 

6.2), hvilket indikerer, at der ikke er risiko for begyndende insulinresistens hos heste ved fodring af 

græsmarksafgrøderne på dette tidspunkt af vækstsæsonen. Lucerne indeholder ikke fruktaner, men 

kan indeholde op til 11 % stivelse (Tabel 2.3). Da der ikke er analyseret stivelse i lucerne, kan det 

ikke konkluderes, hvorvidt stivelsesniveauet i lucerne på dette tidspunkt af vækstsæsonen kan udgøre 

en risikofaktor for dysfunktioner hos heste. Ud fra studier af Meyer et al. (1995) og Potter et al. (1992) 

anbefales en maksimal stivelsesmængde i en foderration til heste på 2-4 g pr. kg kropsvægt (cf. Long-

land & Byrd (2006)). Hvis lucerne udgør en større mængde af foderrationen, bør kraftfodertilskuddet 

reguleres og tilpasses, så den anbefalede maksimale indtagelse af stivelse ikke overskrides.  
 

Tabel 6.2 
Koncentrationer af simple sukre (glukose + fruktose + sukrose) i g/kg tørstof i forskellige græsarter i august og oktober ud fra koncen-
trationer af total sukre fratrukket fruktankoncentrationer i Tabel 5.7. OBS: overstimering af sukrose.  

   Arter1 
   Græsser  Bælgplanter 
 Vækstperiode  TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI  LUC 
 Simple sukre August  75,8 96,5 75,8 54,2 81,2 81,5  39,7 
 Oktober  43,3 57,3 44,1 36,4 58,0 53,4  36,0 

1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs, LUC = lucerne.  
 

Potentiel indtagelse af fruktaner for en 500 kg fuldvoksen hest ved forskellige indtagelsesniveauer 

(afgræsning) af de forskellige græsarter beregnet ud fra den analyserede fruktankoncentration er vist 

i Tabel 6.3. Pollitt et al. (2003) fandt frem til, at 3,5 kg fruktaner i en dosis eksperimentelt kunne 

inducere forfangenhed hos heste. Potentiel indtagelse af fruktaner fra de forskellige græsarter i Tabel 

6.3 i begge vækstperioder er væsentlig lavere end de 3,5 kg fruktaner fra Pollitt et al. (2003) selv ved 
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ekstrem høj indtagelsesmængde, og til trods for underestimering af fruktaner formodes det ikke at 

overstige 3,5 kg fruktaner pr. dag på denne tid af vækstsæsonen.  
 

Tabel 6.3 
Potentiel indtagelse af fruktaner for en 500 kg fuldvoksen hest ved afgræsning ud fra analyserede koncentrationer af fruktaner fra Tabel 
5.7 i forskellige græsarter i august og oktober. OBS: underestimering af fruktaner.  

Indtag (kg pr. dag) 
   Græsser1 

% KV2 (tørstofbasis) Tørstof Vækstperiode  TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI 
1,5 7,5 August  0,49 0,55 0,55 0,054 0,34 0,54 
  Oktober  0,14 0,43 0,14 0,036 0,30 0,40 
2,5 12,5 August  0,82 0,92 0,92 0,089 0,56 0,89 
  Oktober  0,24 0,71 0,23 0,059 0,50 0,66 
5,2 26,0 August  1,70 1,91 1,90 0,19 1,17 1,86 
  Oktober  0,50 1,47 0,47 0,12 1,05 1,37 

1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs. 2KV = kropsvægt. 
 

Baseret på resultaterne fra denne afhandling vil græsmarksarter som hundegræs, timoté, engsvingel, 

strandsvingel samt lucerne egne sig til græsblandinger til heste. Lucerne kan være meget velegnet til 

græsblandinger til heste, da det ikke indeholder fruktaner og bidrager med råprotein, men man bør 

dog være opmærksom på stivelsesindholdet i lucerne og eventuelt tilpasse kraftfoderrationen efter 

det. Hundegræs ser generelt ud til at have et lavt sukkerindhold. Hundegræs og strandsvingel ser ud 

til variere mindre end de andre græsarter i løbet af sæsonen, hvilket vil gøre, at lave temperaturer og 

lang fotoperiode ikke resulterer i så høje koncentrationer af sukre. Engsvingel ser ud til at variere 

meget sæsonmæssigt, hvilket kan resultere i høje koncentrationer af sukre ved lave temperaturer og 

lang fotoperiode. Timoté ser ud til at have forholdsvis lave koncentrationer af sukre samt et højt 

indhold af råprotein og fibre, hvilket vil egne sig til græsblandinger til heste. Ved valg af græsmarks-

afgrøder til græsblandinger til heste bør man dog også overveje hestens præferencer og selektive evne 

til at vælge græsmarksafgrøder med forholdsvis høje sukkerkoncentrationer, da de smager bedre og 

derfor kan have en lav præference for eksempelvis hundegræs (Longland & Byrd, 2006; Allen et al., 

2013).  
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7 Konklusion 
Formålet med denne specialeafhandling er at undersøge betydningen af art, vækstperiode og høsttids-

punkt sent i vækstsæsonen for kulhydratsammensætningen i forskellige græsarter (almindelig raj-

græs, timoté, hundegræs, engsvingel, strandsvingel) og lucerne. Modsat forventet var koncentratio-

nen af total sukre på tværs af græsarterne lavere i oktober end i august, hvilket formodentligt skyldes 

en lavere middeltemperatur i august end forventet og dermed en forholdsvis lille temperaturforskel 

mellem de to vækstperioder. Lang dagslængde, høj solstrålingsintensitet og forholdsvis lave tempe-

raturer vil give et optimalt miljø for høj fotosyntetisk aktivitet og dermed højere koncentration af total 

sukre. Det blev påvist, at koncentrationen af de forskellige sukre er varierende mellem græsmarksaf-

grøder, men koncentrationerne af glukose, sukrose, fruktaner og total sukre i de forskellige græs-

marksafgrøder afhænger af vækstperioden. Der var forholdsvis stor forskel mellem de to vækstperi-

oder i timoté og engsvingel, mens der var mindre forskel i strandsvingel og hundegræs. I lucerne var 

koncentrationen af total sukre uændret mellem de to vækstperioder og generelt lav i forhold til græs-

serne, hvilket formodentligt skyldes, at lucerne akkumulerer sukker i stivelse, som ikke er blevet 

analyseret i denne afhandling. Som følge af en højere koncentration af total sukre på tværs af græs-

arter i august, var råproteinkoncentrationen modsat forventet lavere i august end i oktober. Som for-

ventet adskilte lucerne sig fra græsarterne ved at have en væsentlig højere råproteinkoncentration i 

begge vækstperioder. Koncentrationen af total sukre på tværs af græsmarksafgrøder var stigende i 

løbet af dagen, men der var ikke effekt af høsttidspunkt på koncentrationen af fruktaner. Stigningen 

i total sukre skyldes primært en stor stigning i sukrose, hvor koncentrationen på tværs af græsmarks-

afgrøder var 1,5 gange højere om aftenen end om morgenen i begge vækstperioder. Der var desuden 

forskel på sukrosestigningen mellem de forskellige græsmarksafgrøder. Sukrosekoncentrationen blev 

estimeret til at være 1,8 gange højere om aftenen end om morgenen i timoté, hundegræs, engsvingel 

og strandsvingel. I begge sorter af almindelig rajgræs blev sukrosekoncentrationen estimeret til kun 

at være 1,5 gange højere om aftenen end om morgenen. Der var en stor stigning i sukrosekoncentra-

tionen i lucerne over dagen, da koncentrationen var omkring dobbelt så høj om aftenen sammenlignet 

med om morgenen. Som forventet var der ikke forskel indenfor græsart på NDF-koncentration mel-

lem de to vækstperioder. Der var dog højere NDF-koncentration i lucerne i august end i oktober. Der 

var desuden variation i NDF-koncentration mellem græsarter, hvor hundegræs adskilte sig fra de an-

dre græsarter ved at have en højere koncentration af NDF. Det blev påvist, at iNDF-koncentrationen 

og nedbrydningspotentialet af NDF varierede mellem græsmarksafgrøder, hvor især lucerne afviger 

fra græsarterne ved at have en høj iNDF-koncentration i NDF. Der blev ikke fundet effekt af 
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vækstperiode eller høsttidspunkt på iNDF-koncentrationen eller nedbrydningsparametrene, men der 

var dog numeriske forskelle mellem de to vækstperioder samt mellem de to dage indenfor den tidlige 

vækstperiode. Sammenligning mellem analyseresultater og vejrforholdsresultater indikerer, at tem-

peratur og dagslængde kan påvirke kulhydratsammensætningen i de forskellige græsmarksafgrøder. 

Resultaterne fra denne specialeafhandling kan anvendes ved udvælgelse af græsmarksafgrøder til 

græsblandinger til henholdsvis køer og heste samt i forbindelse med slætmanagement og bestemmelse 

af høsttidspunkt. 

 

8 Perspektivering 
Denne specialeafhandling er udført som et selvstændigt studie, hvor kulhydratsammensætningen i 

fem græsarter og lucerne er undersøgt i to på hinanden følgende vækstperioder med samme længde 

sent i vækstsæsonen i 2020. Det vil være relevant at gentage forsøget over flere dyrkningsår for at 

inddrage årsvariationer i undersøgelsen. Undersøgelse ved forskellige udviklingstrin indenfor art og 

vækstperiode vil være relevant i forhold til koncentration og nedbrydning af NDF, da dette påvirkes 

både af miljømæssige faktorer og plantens udviklingstrin. Dette er en del af formålet med projektet 

”Foderværdi og optimalt høsttidspunkt af forskellige græsarter - kvaliGRÆS” finansieret af Promil-

leafgiftsfonden. Undersøgelserne viste, at der sker en udvikling i indholdet af sukker i græsser og 

lucerne i løbet af dagen også selvom det er sent på vækstsæsonen. Derfor vil det ligeledes være rele-

vant at gentage forsøget for at validere resultaterne fra denne specialeafhandling. Desuden kunne det 

være interessant at undersøge råproteinniveauet i løbet af dagen, da undersøgelserne i afhandlingen 

indikerede, at stigende sukkerkoncentration vil resultere i lavere råproteinkoncentration. Undersøgel-

sen viste, at der var forskelle i kulhydratsammensætningen mellem græsser og lucerne. Det vil være 

relevant at inddrage andre bælgplantearter såsom hvid- og rødkløver eller kællingetand til undersø-

gelsen for sammenligning mellem forskellige bælgplanter, hvilket ligeledes er en del af formålet med 

kvaliGRÆS-projektet, hvor både lucerne, hvid- og rødkløver er med i parcelforsøget. Resultaterne 

fra dette speciale vil generelt kunne styrkes ved at have flere gentagelser (flere parceller med samme 

sort) pr. prøvetagning, hvilket der i kvaliGRÆS-projektet er taget højde for ved at etablere to parceller 

af hver sort.   



 55 

Referencer 
Aiken, G. E. & Strickland, J. R., 2013. Forages and pastures symposium: managing the tall fescue-

fungal endophyte symbiosis for optimum forage-animal production. Journal of Animal Science 

91, 2369-2378. 

 

Al Jassim, R. A. M. & Andrews, F. M., 2009. The bacterial community of the horse gastrointestinal 

tract and its relation to fermentative acidosis, laminitis, colic, and stomach ulcers. Veterinary 

Clinics of North America Equine Practice 25, 199-215.  

 

Allen, E., Sheaffer, C. & Martinson, K., 2013. Forage nutritive value and preference of cool-season 

grasses under horse grazing. Agronomy Journal 105, 679-684.  

 

Allen, M. S., 1996. Relationship between forage quality and dairy cattle production. Animal Feed 

Science and Technology 59, 51-60.  

 

Anonym. Diploid & tetraploid ryegrass [Online]. Dairy Australia, Victoria, Australien. Tilgængelig: 

https://www.dairyaustralia.com.au/feed-and-nutrition/growing-feed-for-the-herd/growing-

pastures/diploid-and-tetraploid-ryegrass#.YMMieZMzaCc [Tilgået Juni 2021]. 

 

Arachevaleta, M., Bacon, C. W., Hoveland, C. S. & Radcliffe, D. E., 1989. Effect of the tall fescue 

endophyte on plant response to environmental stress. Agronomy Journal 81, 83-90.  

 

Austbø, D. & Volden, H., 2006. Influence of passage model and caecal cannulation on estimated 

passage kinetics of roughage and concentrate in the gastrointestinal tract of horses. Livestock 

Science 100, 33-43.  

 

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B. & Walker, S., 2015. Fitting linear mixed-effects models using 

lme4. Journal of Statistical Software 67, 1-48. 

 

Bertrand, A., Tremblay, G. F., Pelletier, S., Castonguay, Y. & Bélanger, G., 2008. Yield and nutritive 

value of timothy as affected by temperature, photoperiod and time of harvest. Grass and Forage 

Science 63, 421-432.  



 56 

 

Borreani, G., Tabacco, E., Schmidt, R. J., Holmes, B. J. & Muck, R. E., 2018. Silage review: factors 

affecting dry matter and quality losses in silages. Journal of Dairy Science 101, 3952-3979.  

 

Burns, J. C., Fisher, D. S. & Mayland, H. F., 2007. Diurnal shifts in nutritive value of alfalfa harvested 

as hay and evaluated by animal intake and digestion. Crop Science 47, 2190-2197. 

 

Burton, R. A., Gidley, M. J. & Fincher, G. B., 2010. Heterogeneity in the chemistry, structure and 

function of plant cell walls. Nature Chemical Biology 6, 724-732.  

 

Buxton, D. R., 1996. Quality-related characteristics of forages as influenced by plant environment 

and agronomic factors. Animal Feed Science and Technology 59, 37-49. 

 

Buxton, D. R. & Fales, S. L., 1994. Plant environment and quality. Side 155-199 i Fahey, G. C. (eds.), 

Forage Quality, Evaluation, and Utilization. American Society of Agronomy.  

 

Buxton, D. R. & Redfearn, D. D., 1997. Plant limitations to fiber digestion and utilization. Journal of 

Nutrition 127, S814-S818.  

 

Casler, M. D., Kallenbach, R. L. & Brink, G. E., 2020. Cool-season grasses for humid areas. Side 

297-311 i Moore, K. J., Collins, M., Nelson, C. J. & Redfearn D. D. (eds.), Forages, Volume 

II, The Science of Grassland Agriculture, 7th edition. John Wiley & Sons, West Sussex, Stor-

britannien. 

 

Catalano, D. N., Sheaffer, C. C., Grev, A. M., DeBoer, M. L. & Martinson, K. L., 2019. Yield, forage 

nutritive value, and preference of legumes under horse grazing. Agronomy Journal 111, 1312-

1322. 

 

Chatterton, N. J., Harrison, P. A., Bennett, J. H. & Asay, K. H., 1989. Carbohydrate partitioning in 

185 accessions of gramineae grown under warm and cold temperatures. Journal of Plant Phys-

iology 134, 169-179.  

 



 57 

Clauss, M., Schiele, K., Ortmann, S., Fritz, J., Codron, D., Hummel, J. & Kienzle, E., 2014. The 

effect of very low food intake on digestive physiology and forage digestibility in horses. Journal 

of Animal Physiology and Animal Nutrition 98, 107-118. 

 

Cosgrove, D. J., 2005. Growth of the plant cell wall. Nature Reviews Molecular Cell Biology 6, 850-

861.  

 

Cymbaluk, N. F., 1990. Comparison of forage digestion by cattle and horses. Canadian Journal of 

Animal Science 70, 601-610. 

 

de Fombelle, A., Julliand, V., Drogoul, C. & Jacotot, E., 2001. Feeding and microbial disorders in 

horses: 1-effects of an abrupt incorporation of two levels of barley in a hay diet on microbial 

profile and activities. Journal of Equine Veterinary Science 21, 439-445. 

 

de Fombelle, A., Varloud, M., Goachet, A. G., Jacotot, E., Philippeau, C., Drogoul, C. & Julliand, 

V., 2003. Characterization of the microbial and biochemical profile of the different sefments of 

the digestive tract in horses given two distinct diets. Animal Science 77, 293-304.  

 

Dewhurst, R. J., Evans, R. T., Scollan, N. D., Moorby, J. M., Merry, R. J. & Wilkins, R. J., 2003a. 

Comparison of grass and legume silages for milk production. 2. In vivo and in sacco evaluations 

of rumen function. Journal of Dairy Science 86, 2612-2621.  

 

Dewhurst, R. J., Fisher, W. J., Tweed, J. K. S. & Wilkins, R. J., 2003b. Comparison of grass and 

legume silages for milk production. 1. Production responses with different levels of concentrate. 

Journal of Dairy Science 86, 2598-2611.  

 

Dyer, J., Merediz, E. F. C., Salmon, K. S. H., Proudman, C. J., Edwards, G. B. & Shirazi-Beechey, 

S. P., 2002. Molecular characterisation of carbohydrate digestion and absorption in equine small 

intestine. Equine Veterinary Journal 34, 349-358.  

 

Esau, K., 1960. Anatomy of Seed Plants. John Wiley & Sons, Inc., New York, USA. 

 



 58 

Ford, C. W., Morrison, I. M. & Wilson, J. R., 1979. Temperature effects on lignin, hemicellulose and 

cellulose in tropical and temperate grasses. Australian Journal of Agricultural Research 30, 621-

633. 

 

Hansen, B., 1989. Determination of nitrogen as elementary N, an alternative to Kjeldahl. Acta Agri-

culturae Scandinavica 39, 113-118.  

 

Hatfield, R. D. & Kalscheur, K. F., 2020. Carbohydrate and protein nutritional chemistry of forages. 

Side 595-607 i Moore, K. J., Collins, M., Nelson, C. J. & Redfearn D. D. (eds.), Forages, Vol-

ume II, The Science of Grassland Agriculture, 7th edition. John Wiley & Sons, West Sussex, 

Storbritannien. 

 

Hatfield, R. D. & Weimer, P. J., 1995. Degradation characteristics of isolated and in situ cell wall 

lucerne pectiv polysaccharides by mixed ruminal microbes. Journal of the Science of Food and 

Agriculture 69, 185-196.  

 

Hemken, R. W., Jackson, J. A. & Boling, J. A., 1984. Toxic factors in tall fescue. Journal of Animal 

Science 58, 1011-1016.  

 

Hoffman, R. M., 2013. Carbohydrates. Side 156-167 i Geor, R. J., Harris, P. A. & Coenen, M. (eds.), 

Equine Applied and Clinical Nutrition, Health, Welfare and Performance. Saunders, Elsevier.  

 

Huhtanen, P., Ahvenjärvi, S., Weisbjerg, M. R. & Nørgaard, P., 2006. Digestion and passage of fibre 

in ruminants. Side 87-135 i Sejrsen, K., Hvelplund, T., Nielsen, M. O. (eds.), Ruminants Phys-

iology: Digestion, Metabolism and Impact of Nutrition on Gene Expression Immunology and 

Stress. Wageningen Academic Publishers. 

 

Jensen, K. B., Harrison, P., Chatterton, N. J., Bushman, B. S. & Creech, J. E., 2014. Seasonal trends 

in nonstructural carbohydrates in cool- and warm-season grasses. Crop Science 54, 2328-2340.  

 



 59 

Julliand, V., de Fombelle, A., Drogoul, C. & Jacotot, E., 2001. Feeding and microbial disorders in 

horses: part 3-effects of three hay:grain ratios on microbial profile and activities. Journal of 

Equine Veterinary Science 21, 543-546. 

 

Jung, H. G. & Allen, M. S., 1995. Characteristics of plant cell walls affecting intake and digestibility 

of forages by ruminants. Journal of Animal Science 73, 2774-2790.  

 

Kagan, I. A., Kirch, B. H., Thatcher, C. D., Strickland, J. R., Teutsch, C. D., Elvinger, F. & Pleasant, 

R. S., 2011. Seasonal and diurnal variation in simple sugar and fructan composition of or-

chardgrass pasture and hay in the Piedmont region of the United States. Journal of Equine Vet-

erinary Science 31, 488-497.  

 

Kammes, K. L. & Allen, M. S., 2012. Rates of particle size reduction and passage are faster for 

legume compared with cool-season grass, resulting in lower rumen fill and less effective fiber. 

Journal of Dairy Science 95, 3288-3297.  

 

Kienzle, E. & Radicke, S., 1993. Effect of diet on maltase, sucrase and lactase in the small-intestinal 

mucosa of the horse. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 70, 97-103. 

 

Kienzle, E., Radicke, S., Landes, E., Kleffken, D., Illenseer, M. & Meyer, H., 1994. Activity of am-

ylase in the gastrointestinal-tract of the horse. Journal of Animal Physiology and Animal Nu-

trition 72, 234-241.  

 

Kim, J. H., Kim, C. W., Ahn, G. C., Park, E. K., Kim, C. M. & Park, K. K., 2007. Ergovaline levels 

in tall fescue and its effect on performance of lactating cows. Animal Feed Science and Tech-

nology 136, 330-337. 

 

Kristensen, N. B., Hvelplund, T., Weisbjerg, M. R. & Nørgaard, P., 2003. Mikrobiel omsætning i 

formaverne. Side 211-237 i Hvelplund, T. & Nørgaard, P. (eds.), Kvægets Ernæring og Fysio-

logi. Bind 1 - Næringsstofomsætning og Fodervurdering, DJF rapport, Husdyrbrug nr. 53, Dan-

marks Jordbrugsforskning, Foulum, Danmark.  

 



 60 

Kristensen, T., Jensen, C., Østergaard, S., Weisbjerg, M. R., Aaes O. & Nielsen, N. I., 2015. Feeding, 

production, and efficiency of Holstein-Friesian, Jersey, and mixed-breed lactating dairy cows 

in commercial Danish herds. Journal of Dairy Science 98, 263-274.  

 

Kuoppala, K., Rinne, M., Nousiainen, J. & Huhtanen, P., 2008. The effect of cutting time of grass 

silage in primary growth and regrowth and the interactions between silage quality and concen-

trate level on milk production of dairy cows. Livestock Science 116, 171-182.  

 

Larsson, K. & Bengtsson, S., 1983. Bestämning av lättilgängeliga kolhydrater i växtmaterial (Deter-

mination of readily available carbohydrates in plant material). Methods report No. 22, National 

Laboratory of Agricultural Chemistry, Uppsala.  

 

Longland, A. C. & Byrd, B. M., 2006. Pasture nonstructural carbohydrates and equine laminitis. Jour-

nal of Nutrition 136, S2099-S2102.  

 

Martin-Rosset, W. & Dulphy, J. P., 1987. Digestibility interactions between forages and concentrates 

in horses: influence of feeding level - comparistion with sheep. Livestock Production Science 

17, 263-276.  

 

McDonald, I., 1981. A revised model for the estimation of protein degradability in the rumen. Journal 

of Agricultural Science 96, 251-252.  

 

McDonald, P., Edwards, R. A., Greenhalgh, J. F. D., Morgan, C. A., Sinclair, L. A. & Wilkinson, R. 

G., 2011. Animal Nutrition, 7th edition. Pearson.  

 

Merritt, A. M. & Julliand, V., 2013. Gastrointestinal physiology. Side 3-32 i Geor, R. J., Harris, P. 

A. & Coenen, M. (eds.), Equine Applied and Clinical Nutrition, Health, Welfare and Perfor-

mance. Saunders, Elsevier. 

 

Mertens, D. R., 2002. Gravimetric determination of amylase-treated neutral detergent fiber in feeds 

with refluxing in beakers or crucible: collaborative study. Journal of AOAC International 85, 

1217-1240.  



 61 

 

Mertens, D. R. & Grant, R. J., 2020. Digestibility and intake. Side 609-631 i Moore, K. J., Collins, 

M., Nelson, C. J. & Redfearn D. D. (eds.), Forages, Volume II, The Science of Grassland Ag-

riculture, 7th edition. John Wiley & Sons, West Sussex, Storbritannien. 

 

Meyer, H., Radicke, S., Kienzle, E., Wilke, S., Kleffken, D., Illenseer, M., 1995. Investigations on 

preileal digestion of starch from grain, potato and manioc in horses. Zentralbl. Veterinarmed 

A. 42, 371-381.  

 

Mitchell, R. B., Redfearn, D. D. & Moore, K. J., 2020. Growth and development. Side 127-148 i 

Moore, K. J., Collins, M., Nelson, C. J. & Redfearn D. D. (eds.), Forages, Volume II, The 

Science of Grassland Agriculture, 7th edition. John Wiley & Sons, West Sussex, Storbritannien. 

 

Moore, K. J. & Hatfield, R. D., 1994. Carbohydrates and forage quality. Side 229-280 i Fahey, G. C. 

(eds.), Forage Quality, Evaluation, and Utilization. American Society of Agronomy. 

 

Moore K. J., Lenssen, A. W. & Fales, S. L., 2020. Factors affecting forage quality. Side 701-717 i 

Moore, K. J., Collins, M., Nelson, C. J. & Redfearn D. D. (eds.), Forages, Volume II, The 

Science of Grassland Agriculture, 7th edition. John Wiley & Sons, West Sussex, Storbritannien. 

 

Morrison, I. M., 1980. Changes in the lignin and hemicellulose concentrations of ten varieties of 

temperate grasses with increasing maturity. Grass and Forage Science 35, 287- 293.  

 

Morvan-Bertrand, A., Boucaud, J., Le Saos, J. & Prud’homme, M. P., 2001. Roles of the fructans 

from leaf sheaths and from the elongating leaf bases in the regrowth following defoliation of 

Lolium perenne L. Planta 213, 109-120.  

 

Mould, F. L., Ørskov, E. R. & Mann, S. O., 1983. Associative effects of mixed feeds. I. Effects of 

type and level of supplementation and the influence of the rumen fluid pH on cellulolysis in 

vivo and dry matter digestion of various roughages. Animal Feed Science and Technology 10, 

15-30.  

 



 62 

Muck, R. E., Kung Jr., L. & Collins M., 2020. Silage production. Side 767-787 i Moore, K. J., Collins, 

M., Nelson, C. J. & Redfearn D. D. (eds.), Forages, Volume II, The Science of Grassland Ag-

riculture, 7th edition. John Wiley & Sons, West Sussex, Storbritannien. 

 

Müller, D. W., Caton, J., Codron, D., Schwarm, A., Lentle, R., Streich, W. J., Hummel, J. & Clauss, 

M., 2011. Phylogenetic constraints on digesta separation: Variation in fluid throughput in the 

digestive tract in mammalian hebivores. Comparative Biochemistry and Physiology, Series A 

160, 207-220.  

 

Nelson, C. J. & Moore, K. J., 2020. Grass morphology. Side 23-49 i Moore, K. J., Collins, M., Nelson, 

C. J. & Redfearn D. D. (eds.), Forages, Volume II, The Science of Grassland Agriculture, 7th 

edition. John Wiley & Sons, West Sussex, Storbritannien. 

 

Okine, E. K. & Mathison, G. W., 1991. Effect of feed intake on particle distribution, passage of 

digesta, and extent of digestion in the gastrointestinal tract of cattle. Journal of Animal Science 

69, 3435-3445.  

 

Pauly, T., 2019, Silage making. Undervisningsslides præsenteret ved NOVA MSc/PhD kursus ”Feed 

ration planning in dairy cattle herds”, Aarhus, Danmark, 7. august 2019. Thomas Pauly, Sveri-

ges lantbruksuniversitet, Institut for Husdyrernæring & Management, Uppsala, Sverige.  

 

Peeters, A., Nilsdotter-Linde, N., Peratoner, G., Komainda, M. & Isselstein, J., 2019. Grassland pro-

duction. Side 17-40 i van den Pol-van Dasselaard, A., Bastiaansen-Aantjes, L., Bogue, F., 

O’Donovan, M. & Huyghe, C. (eds.), Grassland Use in Europe, A syllabus for young farmers. 

Éditions Quæ.  

 

Pelletier, S., Tremblay, G. F., Belanger, G., Bertrand, A., Castonguay, Y., Pageau, D. & Drapeau, R., 

2010. Forage nonstructural carbohydrates and nutritive value as affected by time of cutting and 

species. Agronomy Journal 102, 1388-1398.  

 



 63 

Peratoner, G., Peeters, A. & Negrini, R., 2019. Hay and silage making. Side 73-88 i van den Pol-van 

Dasselaard, A., Bastiaansen-Aantjes, L., Bogue, F., O’Donovan, M. & Huyghe, C. (eds.), 

Grassland Use in Europe, A syllabus for young farmers. Éditions Quæ. 

 

Phillips, T. G., Sullivan, J. T., Loughlin, M. E. & Sprague, V. G., 1954. Chemical composition of 

some forage grasses I. Changes with plant maturity. Agronomy Journal 46, 361-369.  

 

Pollitt, C. C., Kyaw-Tanner, M., French, K. R., Van Eps, A. W., Hendrikz, J. K., Daradka, M., 2003. 

Equine laminitis. 49th Annual convention of the American Association of Equine Practioners, 

New Orleans, Louisiana, USA.  

 

Pollock, C. J., 1984. Sucrose accumulation and the initiation of fructan biosynthesis in Lolium temu-

lentum L. New Phytologist 96, 527-534.  

 

Potter, G. D., Arnold, F. F., Householder, D. D., Hansen, D. H. & Brown, K. M., 1992. Digestion of 

starch in the small or large intestine of the equine. Pferdeheilkunde 1, 107-111.  

 

R Core Team, 2021. R: A Language and Environment for Statistical Computing R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria.  

 

Ragnarsson, S. & Lindberg, J. E., 2008. Nutritional value of timothy haylage in Icelandic horses. 

Livestock Science 113, 202-208.  

 

Raven, P. H., Evert, R. F. & Eichhorn, S. E., 2005. Biology of Plants, 7th edition. W. H. Freeman and 

Company, New York, USA.  

 

Read, J. C. & Camp, B. J., 1986. The effect of the fungal endophyte Acremonium coenophialum in 

tall fescue on animal performance, toxicity, and stand maintenance. Agronomy Journal 78, 848-

850.  

 

Roberts, M. C., 1974. Amylase activity in the small intestine of the horse. Research in Veterinary 

Science 17, 400-401.  



 64 

 

Rosenfeld, I., Austbø, D. & Volden, H., 2006. Models for estimating digesta passage kinetics in the 

gastrointestinal tract of the horse. Journal of Animal Science 84, 3321-3328.  

 

Rowe, J., Lees, M. & Pethick, D., 1995. Prevention of acidosis and laminitis associated with grain 

feeding in horses. Journal of Nutrition 124, S2742-S2744.  

 

Sanderson, M. A. & Wedin, W. F., 1989. Phenological stage and herbage quality relationships in 

temperature grasses and legumes. Agronomy Journal 81, 864-869.  

 

Scheller, H. V. & Ulvskov, P., 2010. Hemicelluloses. Side 263-289 i Merchant, S., Briggs, W. R. & 

Ort, D. (eds.), Annual Review of Plant Biology, Annual Reviews, Palo Alto.  

 

Searle, S. R., Speed, F. M. & Milliken, G. A., 1980. Population marginal means in the linear model: 

an alternative to least squares means. The American Statistician 34, 216-221.  

 

Sheaffer, C. C., Evers, G. W. & Jungers, J. M., 2020. Cool-season legumes for humid areas. Side 

263-275 i Moore, K. J., Collins, M., Nelson, C. J. & Redfearn D. D. (eds.), Forages, Volume 

II, The Science of Grassland Agriculture, 7th edition. John Wiley & Sons, West Sussex, Stor-

britannien. 

 

Shirazi-Beechey, S. P., 2008. Molecular insights into dietary induced colic in the horse. Equine Vet-

erinary Journal 40, 414-421.  

 

Smith, S. R., Bouton, J. H., Singh, A. & McCaughey, W. P., 2000. Development and evaluation of 

grazing-tolerant alfalfa cultivars: a review. Canadian Journal of Plant Science 80, 503-512. 

 

Steinshamn, H., 2010. Effect of forage legumes on feed intake, milk production and milk quality - a 

review. Animal Science Papers and Reports 28, 195-206.  

 

Suzuki, M., 1989. Fructans in forages grasses with varying degrees of coldhardness. Journal of Plant 

Physiology 134, 224-231.  



 65 

 

Särkijärvi, S., Sormunen-Cristian, R., Heikkilä, T., Rinne, M. & Saatamoinen, M., 2012. Effect of 

grass species and cutting time on in vivo digestibility of silage by horses and sheep. Livestock 

Science 144, 230-239.  

 

Thorsteinsson, B., Harrison, P. A. & Chatterton, N. J., 2002. Fructan and total carbohydrate accumu-

lation in leaves of two cultivars of timothy (Phleum pratense Vega and Climax) as affected by 

temperature. Journal of Plant Physiology 159, 999-1003.  

 

Thorvaldsson, G., Tremblay, G. F. & Kunelius, H. T., 2007. The effects of growth temperature on 

digestibility and fibre concentration of seven temperate grass species. Acta Agriculturae Scan-

dinavica Section B - Soil and Plant Science 57, 322-328.  

 

Thøgersen, R., 2008. Sød græsensilage giver problemer med varmedannelse [Online]. Landbrugsinfo, 

SEGES. Tilgængelig: https://www.landbrugsinfo.dk/public/c/4/0/grovfoder_soed_graesen-

silage_giver_problemer_med_varmedannelse [Tilgået Juni 2021]. 

 

Tothi, R., Lund, P., Weisbjerg, M. R. & Hvelplund, T., 2003. Effect of expander processing on frac-

tional rate of maize and barley starch degradation in the rumen of dairy cows estimated using 

rumen evacuation and in situ techniques. Animal Feed Science and Technology 104, 71-94.  

 

Van Eps, A. W. & Pollitt, C. C., 2006. Equine laminitis induced with oligofructose. Equine Veterinary 

Journal 38, 203-208.  

 

Van Soest, P. J., 1963. Use of detergents in the analysis of fibrous feeds. Journal of AOAC Interna-

tional 46, 825-835.  

 

Van Soest, P. J., Mertens, D. R. & Deinum, B., 1978. Preharvest factors influencing quality of con-

served forage. Journal of Animal Science 47, 712-720.  

 

Virkajärvi, P., Saarijärvi, K., Rinne, M. & Saastamoinen, M., 2012. Grass physiology and its relation 

to nutritive value in feeding horses. Side 17-43 i Saastamoinen, M., Fradinho, M. J., Santos, A. 



 66 

S. & Miraglia, N. (eds.), Forages and grazing in horse nutrition, EAAP publication No. 132. 

Wageningen Academic Publishers. 

 

Vogel, J., 2008. Unique aspects of the grass cell wall. Current Opinion in Plant Biology 11, 301-307.  

 

Volaire, F. & Gandoin, J. M., 1996. The effect of age of the sward on the relationship between water-

soluble carbohydrate accumulation and drought survival in two contrasted populations of 

cocksfoot (Dactylis glomerata L.). Grass and Forages Science 51, 190-198.  

 

Volden, H., 2011. Feed fraction characteristics. Side 33-40 i Volden, H. (eds.), NorFor - The Nordic 

Feed Evaluation System. Wageningen Academic Publishers. 

 

Volenec, J. J. & Nelson, C. J., 2020. Carbon metabolism in forage plants. Side 65-84 i Moore, K. J., 

Collins, M., Nelson, C. J. & Redfearn D. D. (eds.), Forages, Volume II, The Science of Grass-

land Agriculture, 7th edition. John Wiley & Sons, West Sussex, Storbritannien. 

 

Watkins, D., Hosur, M. N. M., Tcherbi-Narteh, A. & Jeelani, S., 2015. Extraction and characterization 

of lignin from different biomass resources. Journal of Materials Research and Technology 4, 

26-32.  

 

Weisbjerg, M. R., Hvelplund, T. & Bibby, B. M., 1998. Hydrolysis and fermentation rate of glucose, 

sucrose and lactose in the rumen. Acta Agriculturae Scandinavica Section A - Animal Sciences 

48, 12-18.  

 

Weisbjerg, M. R., Kristensen, N. B., Søegaard, K. & Thøgersen, R., 2010. Ensilering og foderværdi 

af nye græsmarksafgrøder. Side 47-59 i Kristensen, N. B (eds.), Ensilering af Majs og Græs. 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.  

 

Weisbjerg, M. R., Lund, P. & Hvelplund, T., 2003. Kulhydratomsætningen i mave-tarmkanalen. Side 

239-280 i Hvelplund, T. & Nørgaard, P. (eds.), Kvægets Ernæring og Fysiologi. Bind 1 - Næ-

ringsstofomsætning og Fodervurdering, DJF rapport, Husdyrbrug nr. 53, Danmarks Jordbrugs-

forskning, Foulum, Danmark.  



 67 

 

Weisbjerg, M. R., Søegaard, K., Thøgersen, R., Mikkelsen, M. & Brunsgaard, G., 2007. Bestemmelse 

af organisk stof fordøjelighed af grovfoder ved brug af in vitro metoder baseret på vomvæske 

eller enzymer. DJF rapport, Husdyrbrug nr. 76, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus 

Universitet.  

 

Wilkins, P. W. & Humphreys, M. O., 2003. Progress in breeding perennial forage grasses for tem-

perate agriculture. Journal of Agricultural Science 140, 129-150.  

 

Wilman, D. & Altimimi, M. A. K., 1984. The in-vitro digestibility and chemical composition of plant 

parts in white clover, red clover and lucerne during primary growth. Journal of the Scienve of 

Food and Agriculture 35, 133-138.  

 

Wilman, D. & Moghaddam, P. R., 1998. In vitro digestibility and neutral detergent fibre and lignin 

contents of plant parts of nine forage species. Journal of Agricultural Science 131, 51-58.  

 

Wilson, J. R., 1993. Organization of forage plant tissues. Side 1-32 i Jung, H. G., Buxton, D. R., 

Hatfield, R. D. & Ralph, J. (eds.), Forage Cell Wall Structure and Digestibility. American So-

ciety of Agronomy.  

 

Wilson, J. R., 1994. Cell wall characteristics in relation to forages digestion by ruminants. Journal of 

Agricultural Science 122, 173-182.  

 

Wilson, J. R. & Hatfield, R. D., 1997. Structural and chemical changes of cell wall types during stem 

development: consequences for fibre degradation by rumen microflora. Australian Journal of 

Agricultural Research 48, 165-180.  

 

Wilson, J. R. & Kennedy, P. M., 1996. Plant and animal constraints to voluntary feed intake associ-

ated with fibre charactertistics and particle breakdown and passage in ruminants. Australian 

Journal of Agricultural Research 47, 199-225.  

 



 68 

Ørskov, E. R. & McDonald, I., 1979. Estimation of protein degradability in the rumen from inkuba-

tion measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Science 92, 

499-503.  

 

Åkerlind, M., Weisbjerg, M. R., Eriksson, T., Thøgersen, R., Udén, P., Ólafsson, B. L., Harstad, O. 

M. & Volden, H., 2011. Feed analyses and digestion methods. Side 41-54 i Volden, H. (eds.), 

NorFor - The Nordic Feed Evaluation System. Wageningen Academic Publishers.  

  



 69 

 

 

  



 70 

Appendiks A 
Oversigt over forædler, tusindkornsvægt (TKV), udsædsmængde i sortsafprøvningen og frømængde til 35 m2 for forskellige arter og 
sorter udvalgt til specialeforsøg.  

Parcel Art Sort Forædler1 TKV Udsædsmængde  
i sortsafprøvning, kg/ha 

Frømængde  
til 35 m2, gram 

6 Timoté Radde DSV 0,4 20 70 
11 Lucerne Cigale DLF 2 30 105 
15 Alm. rajgræs Sherlock DSV 3,6 30 105 
17 Engsvingel Schwetra DSV 3 30 105 
20 Hundegræs  DLF DGL-19046 DLF 1,1 20 70 
21 Strandsvingel  Ferguson DSV 2,5 30 105 
23 Alm. rajgræs Bovini DLF 2 22 77 

1 DSV = DSV Frø Danmark A/S, Holstebro, https://www.dsv-froe.dk/. DLF = DLF Frø A/S, Roskilde, https://www.dlf.dk/.  
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Appendiks B 
Analyserede koncentrationer af tørstof, aske, råprotein og NDF i g/kg tørstof (medmindre andet er angivet) i forskellige græsarter og 
lucerne på prøvetagningsdage i august og oktober. 

    Arter1 
 Prøvetagning  Græsser  Bælgplanter 
 Måned Dag  TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI  LUC 
Tørstof August 1  287 184 197 206 222 199  218 
(g/kg frisk materiale)  2  324 216 214 220 239 227  241 
  3  353 201 234 248 249 244  266 
 Oktober 1  183 163 160 194 199 186  207 
  2  174 149 148 174 198 168  196 
  3  151 128 130 126 163 147  163 
Aske August 1  51,5 86,2 81,6 71,5 76,8 80,1  92,4 
  2  55,9 72,1 86,7 70,6 73,7 77,4  87,9 
  3  45,5 89,7 70,0 74,3 75,2 81,4  88,3 
 Oktober 1  95,4 102 113 83,2 84,5 94,3  96,1 
  2  86,7 99,0 112 86,0 88,0 94,0  95,6 
  3  84,5 97,7 108 79,7 89,0 89,3  93,1 
Råprotein August 1  93,8 125 131 136 157 139  210 
  2  78,3 111 112 121 130 121  176 
  3  91,1 121 105 128 134 114  185 
 Oktober 1  185 159 161 142 175 168  274 
  2  166 146 164 147 144 143  261 
  3  183 148 155 148 159 150  241 
NDF August 1  630 461 520 630 560 484  398 
  2  571 472 520 625 544 480  467 
  3  586 477 529 635 545 480  385 
 Oktober 1  582 490 534 626 533 495  301 
  2  590 522 547 605 538 526  316 
  3  559 496 535 602 535 526  349 

1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs, LUC = lucerne.  
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Appendiks C 
Analyserede koncentrationer af glukose, fruktose, sukrose, fruktaner og total sukre i g/kg tørstof i forskellige græsarter og lucerne på 
prøvetagningstidspunkter på prøvetagningsdage i august og oktober. OBS: overestimering af sukrose og underestimering af fruktaner.  
     Arter1 
 Prøvetagning  Græsser  Bælgplanter 
 Måned Dag Tidspunkt  TIM RAJTE ENG HUN STR RAJDI  LUC 
Glukose August 1 Morgen  25,0 17,3 13,1 9,70 13,6 15,5  4,10 
   Middag  28,0 19,1 16,6 12,0 12,2 18,0  4,70 
   Aften  31,7 18,6 13,4 12,6 14,4 18,5  5,80 
  2 Morgen  16,5 15,4 10,8 13,7 14,0 15,3  4,70 
   Middag  18,5 21,0 16,1 14,0 14,8 18,7  6,00 
   Aften  30,1 20,5 13,8 14,7 15,7 18,6  6,00 
  3 Morgen  32,2 20,6 12,0 14,1 15,9 16,4  5,50 
   Middag  33,0 17,5 23,5 11,6 16,7 18,3  7,60 
   Aften  31,7 16,5 16,2 11,3 14,3 16,9  6,50 
 Oktober 1 Morgen  7,90 9,50 7,30 6,00 8,00 9,80  2,90 
   Middag  7,20 10,8 6,30 6,80 7,90 10,4  3,40 
   Aften  9,10 13,2 9,90 8,70 10,8 15,2  5,90 
  2 Morgen  6,90 8,60 4,40 4,60 6,60 9,20  2,60 
   Middag  9,10 9,60 7,60 9,00 10,6 11,9  3,40 
   Aften  11,2 13,8 10,9 9,00 10,7 14,5  5,10 
  3 Morgen  7,50 9,60 6,20 6,80 8,60 11,5  3,40 
   Middag  11,8 14,3 10,2 12,6 10,9 13,8  5,30 
   Aften  12,3 13,9 9,30 8,60 9,10 14,6  5,70 
Fruktose August 1 Morgen  11,8 23,1 16,8 14,7 16,0 20,1  4,40 
   Middag  12,8 24,0 18,7 14,9 14,5 22,5  5,30 
   Aften  14,9 22,2 14,9 16,2 15,9 21,0  6,30 
  2 Morgen  10,7 21,3 10,9 18,5 14,8 18,0  5,00 
   Middag  11,0 24,9 15,9 16,5 15,6 21,2  5,60 
   Aften  11,6 24,4 14,7 17,1 16,4 22,1  6,50 
  3 Morgen  16,2 23,6 12,2 16,8 18,9 20,0  5,50 
   Middag  16,0 20,1 22,4 13,1 18,5 21,6  8,10 
   Aften  12,4 21,6 17,5 13,1 16,6 19,5  6,90 
 Oktober 1 Morgen  6,00 15,9 10,0 8,00 14,1 13,8  2,70 
   Middag  6,10 16,6 8,70 9,00 13,2 14,2  3,10 
   Aften  7,70 20,3 14,3 13,4 14,2 19,7  5,40 
  2 Morgen  7,40 14,1 6,00 6,10 10,9 14,4  3,00 
   Middag  7,60 16,7 9,70 12,5 15,3 17,0  4,00 
   Aften  10,0 20,1 14,3 11,7 13,9 18,5  5,30 
  3 Morgen  7,80 14,8 9,60 10,4 10,7 14,7  3,40 
   Middag  9,90 20,2 12,3 17,1 13,7 17,5  5,00 
   Aften  11,0 19,4 11,1 10,6 11,5 18,7  4,90 
Sukrose August 1 Morgen  29,2 48,9 33,8 19,2 35,0 40,1  18,0 
   Middag  30,7 56,9 48,4 31,7 41,6 42,6  24,4 
   Aften  49,8 79,8 61,8 33,5 76,9 65,7  40,5 
  2 Morgen  26,7 46,8 36,2 21,8 40,7 35,5  21,2 
   Middag  40,0 57,2 42,8 26,1 54,4 47,8  27,6 
   Aften  41,3 62,2 52,8 31,0 62,7 51,7  36,1 
  3 Morgen  29,3 39,9 31,8 22,0 33,1 29,3  22,3 
   Middag  30,6 41,0 44,5 19,2 51,7 38,4  29,1 
   Aften  42,8 59,3 49,7 27,9 53,3 38,1  33,4 
 Oktober 1 Morgen  11,2 20,9 16,0 11,7 27,8 17,1  18,5 
   Middag  11,8 23,8 18,2 15,2 27,1 21,2  21,0 
   Aften  30,9 39,9 37,3 22,7 49,8 30,8  41,8 
  2 Morgen  16,0 20,4 12,5 10,9 28,3 24,8  18,9 
   Middag  24,1 22,9 20,4 19,7 36,8 20,6  33,2 
   Aften  43,9 37,4 43,1 26,8 54,3 34,3  50,9 
  3 Morgen  24,6 27,7 26,8 13,5 23,1 18,5  14,6 
   Middag  28,3 26,0 24,5 15,2 38,4 26,7  21,5 
   Aften  42,5 37,1 29,6 21,0 35,8 29,9  29,1 
Fruktaner August 1 Morgen  59,5 77,2 43,9 5,30 50,0 68,0  -2,40 
   Middag  48,2 76,4 46,8 8,80 31,9 59,6  -2,20 
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   Aften  37,5 72,5 79,4 8,60 39,7 65,8  -3,10 
  2 Morgen  86,8 71,9 98,5 7,90 48,6 68,2  -1,90 
   Middag  95,3 89,5 71,6 6,70 46,5 93,3  -2,20 
   Aften  52,7 74,6 69,3 8,20 38,5 75,5  -3,00 
  3 Morgen  73,2 73,3 108 12,4 41,5 89,1  -2,30 
   Middag  67,3 55,2 61,5 2,40 42,8 74,0  -2,00 
   Aften  66,2 70,9 79,7 4,00 63,4 49,7  -2,30 
 Oktober 1 Morgen  5,70 61,0 15,2 1,10 48,7 41,9  -2,40 
   Middag  7,10 54,0 17,1 3,50 42,5 50,9  -2,20 
   Aften  6,90 63,3 27,2 3,60 43,3 55,9  -2,80 
  2 Morgen  22,1 39,5 7,80 2,10 33,8 38,0  -1,40 
   Middag  17,0 48,1 11,0 2,60 45,1 53,0  -2,60 
   Aften  22,5 65,5 20,1 2,00 32,1 62,6  -3,00 
  3 Morgen  27,7 61,7 27,9 20,2 33,6 60,2  -2,30 
   Middag  22,0 60,7 23,0 3,70 53,5 52,7  -1,90 
   Aften  40,9 56,2 13,6 3,80 29,0 58,0  -2,20 
Total sukre2 August 1 Morgen  126 167 108 48,9 115 144  26,5 
   Middag  120 176 131 67,4 100 143  34,4 
   Aften  134 193 170 70,9 147 171  52,6 
  2 Morgen  141 155 156 61,9 118 137  30,9 
   Middag  165 193 146 63,3 131 181  39,2 
   Aften  136 182 151 71,0 133 168  48,6 
  3 Morgen  151 157 164 65,3 109 155  33,3 
   Middag  147 134 152 46,3 130 152  44,8 
   Aften  153 168 163 56,3 148 124  46,8 
 Oktober 1 Morgen  30,8 107 48,5 26,8 98,6 82,6  24,1 
   Middag  32,2 105 50,3 34,5 90,7 96,7  27,5 
   Aften  54,6 137 88,7 48,4 118 122  53,1 
  2 Morgen  52,4 82,6 30,7 23,7 79,6 86,4  24,5 
   Middag  57,8 97,3 48,7 43,8 108 103  40,6 
   Aften  87,6 137 88,4 49,5 111 130  61,3 
  3 Morgen  67,6 114 70,5 50,9 76,0 105  21,4 
   Middag  72,0 121 70,0 48,6 117 111  31,8 
   Aften  107 127 63,6 44,0 85,4 121  39,7 

1 TIM = timoté, RAJTE = tetraploid almindelig rajgræs, ENG = engsvingel, HUN = hundegræs, STR = strandsvingel, RAJDI = diploid 
almindelig rajgræs, LUC = lucerne. 2 Total sukre = glukose + fruktose + sukrose + fruktaner. 
 


