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Der fokuseres meget på sukker
i græs i disse år. Det skyldes bl.a.,
at nyere resultater har antydet,
at den animalske produktion kan
øges ved en højere sukkerkoncen-
tration i græsset, og i forbindelse
med forædling af græs er en høj-
ere sukkerkoncentration flere ste-
der et vigtigt forædlingsmål. Da
danske laboratorier bruger vidt
forskellige metoder til bestemmel-
se af sukker, ønskede vi at belyse,
dels om sukkerets sammensætning
har en betydning for afgrødekvali-
tet og foderværdi, dels om der er
forskel på hvilken del af sukkeret,
de enkelte analysemetoder får med
i analysen. I denne Grøn Viden
redegør vi for vores konklusioner.

Sukker
Hvad er sukker?
Sukker har forskellige funktioner
i planten. Det dannes i forbindelse
med fotosyntese og transporteres
til andre dele af planten, hvor det
enten oplagres til senere brug eller
bruges til respiration og vækst.
Energi bliver i mange plantearter
oplagret som stivelse, men i græs
oplagres energien derimod som
fruktan. Kun når græsset sætter
frø, bliver energi lagret som sti-
velse. Dette gælder for tempere-
rede C-3 græsser, som vores
græsser i græsmarken hører til,
hvorimod de tropiske C-4 græsser
som majs oplagrer energien som
stivelse også i de vegetative dele.

Sukker kaldes også vandop-
løselige kulhydrater (VOK) eller
lavmolekylære kulhydrater (LMK).
Når ordet  ‘sukker’  bruges i for-
bindelse med afgrødekvalitet og
foderværdi, omfatter det mono-,
di- og oligosakkarider samt

fruktaner. Monosakkariderne er
primært glukose og fruktose, og
disakkariderne er primært suk-
rose, se figur 1. Oligosakkariderne
har en lidt længere kædelængde,
op til 9 individuelle monosakka-
rider, og fruktan er polymere med
en kædelængde på normalt 10-100
enheder, se figur 1. I alm. rajgræs
er kædelængden forholdsvis lille,
mindre end 60. Fruktan dannes
ud fra sukrose og består af en
fruktose polymer med en ende-
stillet sukrose. Fruktan forekom-
mer i 2 typer, se figur 1, som levan,
hvilket er den mest almindelige
og som inulin, der findes i f.eks.
jordskokker og cikorie. Fruktan
oplagres især i rødder, udløbere
og stængelbasis, hvilket er med
til, at koncentrationen af sukker
oftest er større i stængel end i
blade, og at koncentrationen
stiger ned gennem græsset.

Nogle typiske intervaller for
de forskellige kulhydrater er vist
i tabel 1, hvor også forskellen
mellem græs og bælgplanter er
udtrykt. I græs kan der være lidt
stivelse i bladene, da sukrose fra
fotosyntese kan oplagres i blad-
ene som stivelse, inden det trans-
porteres rundt i planten.

Hvordan påvirkes sukker
af dyrkningen?
I græs varierer koncentrationen
af sukker meget, afhængigt af
både klima og dyrkning. Gene-
relt er hurtige udsving forårsag-
et af ændringer i mængden af
mono-, di- og oligosakkarider,
mens mere langsomme ændringer
skyldes udsving i fruktanmængden.

Temperatur
Koncentrationen af sukker
falder med stigende temperatur.

I gennemsnit er der i danske
forsøg fundet et fald på 0,75
%-enhed  for hver grads (ºC)
stigning. Ændringerne er især
at finde i fruktan, som ud over
at udgøre en mindre mængde
også bliver mere langkædet.

Sæson
Sukkerkoncentrationen er højest
om foråret og lavest i sensomme-
ren. Det skyldes primært ændrin-
ger i temperaturen, da det er kol-
dest om foråret og varmest i sen-
sommeren. Men det skyldes også,
at der i sensommeren er færre
stængler, hvori der netop er en
større koncentration af fruktaner.

Døgnvariation
Koncentrationen varierer gennem
døgnet og er højest sidst på efter-
middagen. Den stiger gennem da-
gen, fordi der dannes sukker ved
fotosyntese. Derefter falder kon-
centrationen igen, fordi sukkeret
bruges til vækst og respiration
samt transporteres til stub og
rødder, dvs. væk fra den del af
planten som høstes/afgræsses.

Samtidig dannes der ikke nyt suk-
ker ved fotosyntese i de mørke ti-
mer. Svingningerne er størst i de
yngste blade, som er de mest foto-
syntese-aktive og svingningerne
ses især for de mindre sukre, dvs.
mono-, di- og oligosakkarider.
Svingningerne er også større på
solskinsdage end på overskyede
dage.

Kløverandel
Koncentrationen falder med sti-
gende kløverandel. Det skyldes
primært, at energien i kløver op-
lagres som stivelse og ikke som
fruktan, og stivelse indgår ikke
i sukkeranalysen.

N-tilførsel
Koncentrationen falder med sti-
gende N-tilførsel, hvilket sand-
synligvis skyldes den kraftigere
vækst, når kvælstof ikke er så
begrænsende for væksten. Der
oplagres derfor ikke så meget
fruktan. Desuden vil det øgede
proteinindhold betyde en fortyn-
ding af de øvrige næringsstoffer.

Græstypen
Der er generelt mere sukker i
tetraploide end i diploide sorter
af alm. rajgræs, og det skyldes
primært, at der er oplagret mere
fruktan i tetraploide. Der er imid-
lertid meget variation mellem sor-
terne. Rajgræsserne indeholder
generelt mere sukker end de
øvrige græsarter, hvilket også
primært skyldes fruktan.

Hvor effektive er fruktaner til
at sikre en vellykket ensilering?
En vellykket ensilering er afhæn-
gig af en hurtig forgæring af suk-
ker til mælkesyre. Bakterierne
omdanner mono- og disakkarider,
og det er derfor væsentligt, hvor
hurtigt de større sukre bliver ned-
brudt. Plantens egne enzymer
nedbryder sukker efter høst ved
hydrolyse. Undersøgelser har vist,
at mindre sukre nedbrydes hur-
tigst, hvorimod nedbrydningen
af fruktan først starter senere. Ved
ensileringens start er hele fruktan-
mængden derfor endnu ikke ned-
brudt og tilgængelig for bakteri-
erne, men plantens enzymer er
stadigvæk aktive endnu et stykke
tid, og det meste fruktan vil blive
nedbrudt. Forgæringen af fruktan
starter tidligere og forløber hurtig-
ere, hvis der bruges et ensilerings-
middel med mælkesyrebakterier
af en type, der kan nedbryde
fruktaner.

Omsætning af sukker i vommen
Kulhydrater, som ikke indgår i
fiberfraktionen som f.eks. sukker
og stivelse, forgæres alle hurtigt
i vommen. Monosakkarider for-
gæres således med en hastighed
op til 300-500 %/time, mens stiv-
else fra de fleste kilder nedbrydes

med hastigheder fra 10-30 %/time.
Der er kun få undersøgelser med
fruktaner, men disse tyder på, at
nedbrydningen her er lidt lang-
sommere end for mono- og
disakkarider, men hurtigere end
for stivelse. Det kan således for-
ventes, at fruktaner omsættes
næsten fuldstændigt i vommen,
og at der kun vil være en ubety-
delig overførsel til tyndtarmen.

Analysering
Metoder
Princippet i alle analysemetoder
er, at planteprøven ekstraheres
med et egnet opløsningsmiddel,
derefter fældes eventuelt inter-
fererede substanser, og koncen-
trationen af sukker i ekstraktet
bestemmes. Ekstraktionen er
altafgørende for resultatet og
vil normalt blive afstemt efter
den type prøve, der arbejdes
med samt sukkersammensæt-
ningen. F.eks. er monosakkarider
fuldstændig opløselig selv med
alkoholstyrker på op til 80% (v/v),
hvorimod oligosakkarider og
fruktan ikke vil være fuldstæn-
dig opløselig under disse forhold.
I de metoder, der er benyttet i
ringtesten, blev sukker1 ekstra-
heret med acetatbuffer, alkohol-
opløsninger på 40-85% (v/v) eller
med en 0,1 M svovlsyreopløsning.
Koncentrationen af sukre i eks-
traktet blev bestemt som reduce-
rende sukre, som er fruktose og
glukose eller ved brug af speci-
fikke enzymer.

Laboratorium 1 og 2: Sukker
blev ekstraheret med 40% (v/v)
ætanol, proteiner fældet med
Carrez opløsninger, ætanol ind-
dampet, di- og oligosakkarider
og fruktan hydrolyseret til mono-
sakkarider med 0,1 M saltsyre, og
det totale indhold af glukose og
fruktose blev bestemt som redu-
cerende sukre ved Luff-Schoorl-
metoden (EU godkendt metode
til foderblandinger, 71/250/EØF).

Laboratorium 3: Sukker blev eks-
traheret med 0,1 M svovlsyre eller
85% (v/v) ætanol. Ved ekstraktion
med 0,1 M svovlsyre er det hen-
sigten at foretage en total ekstrak-
tion af mono-, di- og oligosakka-
rider og fruktan, hvorimod ekstrak-
tion med 85% (v/v) ætanol kun
medtager monosakkarider og en
del af disakkariderne. Efterfølg-
ende bestemmes indholdet af glu-
kose og fruktose som reducerende
sukre ved oxidation af aldehyd-
gruppen med ferricyanidreagens.

Laboratorium 4: Sukker blev
ekstraheret med 0,05 M natrium-
acetatbuffer tilsat β-fructosidase,
opløselige proteiner fældet med
zinksulfat, og indholdet af glukose
og fruktose blev bestemt som re-
ducerende sukre ved oxidation
af aldehydgruppen med ferri-
cyanidreagens.

Laboratorium 5 og 6: Sukker blev
ekstraheret med 0,1 M natrium-
acetatbuffer, di- og oligosakka-
rider og fruktan blev hydrolyseret
med 0,037 M svovlsyre, og sukker
blev bestemt i en koblet enzyma-
tisk reaktion med nicotinamid-
adenin-dinucleotid-fosfat. Med
metoden er det muligt ved sekven-

tiel måling af et uhydrolyseret og
et syrehydrolyseret ekstrakt at be-
stemme indholdet af henholdsvis
glukose, fruktose, sukrose og fruk-
tan, idet sukrose og fruktan vil
være øgningen i glukose hen-
holdsvis fruktose efter syrehydro-
lyse. Laboratorium 5 har også
analyseret indholdet af glukose,
fruktose og sukrose ved gaskro-
matografi, se tabel 2. For at få en
korrekt sukkerprofil viste det sig
nødvendig at inaktivere enzym-
erne i frisk græs for at få en kor-
rekt fordeling af specielt mono-
og disakkarider, se tabel 2.

Ringanalyse
For at undersøge forskelle på
de anvendte metoder i Danmark
samt for at vurdere, hvilke meto-
der der giver det bedste resultat
mht. afgrødekvalitet, blev der lavet
en ringanalyse mellem danske
laboratorier. 6 prøver af frisk græs
og 4 prøver af græsensilage blev
udvalgt, så hele spektret fra lavt til
højt sukkerindhold var repræsen-
teret. Prøverne blev venligst stillet
til rådighed af DLF-Trifolium og
Steins Laboratorium A/S. I tabel 2
er koncentrationen af de enkelte
sukre vist. Det ses, at den største
variation i frisk græs fandtes i
fruktan, men at der også var en
stor variation i sukrose. I græs-
ensilage var koncentrationen af
fruktan derimod meget begrænset,
hvorimod koncentrationen af fruk-
tose varierede meget. I ensilage-
prøverne 9 og 10 er alt sukker så-
ledes blevet forgæret, mens en
stor del af fruktanerne i prøve 7
og 8 er blevet nedbrudt til fruk-
tose, og denne fruktose er ikke
blevet helt forgæret.

Figur 1. Den kemiske sammensætning af mono- og disakkarider samt fruktan
(levan-typen)

Tabel 1. Typiske koncentrationsintervaller i tempererede bælgplanter og græsser
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Kilde: Moore K. J. & Hatfield R. D. Carbohydrates and Forage Quality. 1994
I: Forage Quality, Evaluation and Utilization, 229-280

1 Sukker er defineret som mono-, di-,
oligosakkarider og fruktan
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Indhold og analysemetoder

Der deltog 6 laboratorier
i ringanalysen:
Dansk Planteforædling, DLF
Trifolium; A/S AnalyCen; Steins
Laboratorium A/S; Afdeling for
Plantebiologi, DJF-Flakkebjerg;
Afdeling for Husdyrernæring og
Fysiologi, DJF-Foulum; Afdeling
for Analytisk Kemi, DJF-Foulum.
Efter 1. august 2002 er sidst-
nævnte integreret i forsknings-
afdelingerne ved DJF.

Resultaterne er vist i tabel 3,
hvor ekstraktionsmediet også er
angivet. Overordnet blev resulta-
terne fra laboratorium 6, som var
Afdeling for Husdyrernæring og
Fysiologi, vurderet til at være de
mest korrekte, og resultaterne fra
de øvrige laboratorier er derfor
sammenlignet hermed. Som det
fremgår af tabellen har de forskel-
lige analysemetoder givet meget
forskellige resultater først og
fremmest som følge af, at den

Tabel 3. Gennemsnitsresultater fra de enkelte laboratorier (% sukker af afgrødetørstof). Resultaterne fra laboratorium
6 blev vurderet til at være de mest korrekte

hænger sammen med delvis hy-
drolyse af opløselige cellevægs-
kulhydrater, der under målingen
er blevet bestemt som reducerende
sukre. Laboratorium 5 og 6 brugte
principielt samme procedure, men
i laboratorium 6 blev enzymerne
inaktiveret inden ekstraktionen.
Dette er den sandsynlige årsag til
det højere indhold af sukker i for-
hold til laboratorium 5. Laborato-
rium 1 og 2 benyttede den samme
metode, og der var for de fleste
prøver en god overensstemmelse
med resultaterne i laboratorium 6.
Indholdet i ensilageprøverne 7 og
8 er dog konsekvent højere end
fundet i laboratorium 6. Dette
skyldes sandsynligvis, at nogle af
de organiske forbindelser, der fin-
des i ensilageprøverne, er blevet
bestemt som reducerende sukre.
Laboratorium 4 underestimerede
konsekvent indholdet af sukre for
prøver med et højt fruktanindhold
og overestimerede indholdet af
sukre i ensilage. For frisk græs
skyldes dette formodentlig, at
fruktan kun delvis bliver bestemt
som følge af, at β-fructosidase kun
vil fraspalte den endestillede suk-
rose i fruktan. Overestimeringen
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Glukosea

2,2
2,5
1,5

2,2
1,6
1,5

0,8
0,4
0,0
0,0

Fruktosea

2,3
2,3
1,7

5,0

4,1
2,7

10,2
4,0
0,1

0,1

Sukroseb

7,4
6,9
5,6

0,1
0,1
0,1

0,1
0,0
0,0

0,0

Fruktana

14,9
9,1
3,4

4,7
2,4
1,1

1,7
0,7
0,2

0,1

Total

26,9
20,9
12,1

12,0
8,3
5,3

12,9
5,1
0,3
0,2

a Bestemt enzymatisk-kolorimetrisk   b Bestemt ved gaskromatografi

7 (1)
8 (3)

9 (1)
10 (3)

Tabel 2. Prøvernes indhold (% af afgrødetørstof) af de forskellige sukre. Slæt-
nummer er angivet i parentes. Resultater fra Afdeling for Husdyrernæring og
Fysiologi, DJF-Foulum

af sukre i ensilage skyldes sand-
synligvis, at ensilagens organiske
forbindelser bliver bestemt som
reducerende sukre.

Konklusioner
Kvalitetsmål
I forbindelse med bestemmelse
af afgrødekvalitet og foderværdi er
en bestemmelse af total sukker til-
strækkelig. Eftersom fruktan hur-
tigt nedbrydes under ensilering og
i vommen, er der ingen væsentlige
argumenter for at analysere de en-
kelte fraktioner, som f.eks. fruktan
og de mindre sukre (mono-, di-
og oligosakkarider). Det er dog
væsentligt, at der opnås en større
generel viden om sammensætnin-
gen af sukrene under danske for-
hold for at forbedre grundlaget
for rådgivningen i fremtiden ved-
rørende betydningen af sortsvalg
og andre forhold ved dyrkning,
ensilering og fodring.

Analysemetode
De forskellige metoder giver for-
skellige resultater afhængig af
ekstraktionsmedie, ligesom måle-
metoden i visse situationer kan

natrium-
acetat

Lab. nr. 3 6

Ekstraktion
40%

ætanol

1

40%
ætanol

2

svovl-
syre

85%
ætanol

natrium-
acetat

4

natrium-
acetat

5

26,926,4 26,9 33,4 9,7 18,2 24,6
20,920,9 16,2 27,9 10,6 17,0 17,8
12,112,3 11,9 19,9 8,2 11,6 10,1
12,011,9 12,2 20,6 5,9 10,8 10,1

8,38,9 8,1 16,8 5,1 8,8 7,0
5,35,9 5,5 13,7 4,3 6,8 4,5

12,915,1 15,4 24,5 11,6 18,9 10,7
5,07,4 7,2 15,9 7,2 9,9 4,0

0,20,5 0,1 6,7 1,6 2,4 0,3

0,20,6 0,1 7,2 1,7 2,9 0,0

11,0 10,3 18,7 6,6 10,7 8,9 10,4Gennemsnit

1
2
3
4

5
6

7
8

9
10

Frisk
græs

Græs-
ensilage

have en (mindre) indflydelse.
Resultaterne tyder på, at ekstrak-
tion med 40% (v/v) ætanol giver
en kvantitativ ekstraktion af
mono-, di-, oligosakkarider og
fruktan, ekstraktion med 85%
(v/v) ætanol resulterer i en ufuld-
stændig ekstraktion af specielt
fruktan, hvorimod ekstraktion
med 0,1 M svovlsyre ekstraherer
andre komponenter end sukker.
Det mest korrekte mål for ekstrak-
tets indhold af sukker fås ved brug
af specifikke enzymer eller gas-
henholdsvis væskekromatografi
som anvendt af laboratorium
5 og 6.

Den godkendte EU metode,
baseret på måling af reducerende
sukre, anvendt af laboratorium 1
og 2 var imidlertid i god overens-
stemmelse med summen af de
enkelte sukre bestemt af laborato-
rium 6. Kun i de meget sukkerrige
ensilageprøver giver metoden en
lille overvurdering af sukkerind-
holdet. Denne metode er derfor
velegnet til bestemmelse af af-
grødekvalitet og foderværdi, når
der ikke er behov for at bestemme
de enkelte sukkerarter.

ekstraherede mængde fruktan
varierer afhængig af ekstraktions-
mediet. Dette ses meget tydelig
ved ekstraktion med 85% (v/v)
ætanol, hvor indholdet af sukker
forventeligt var meget lavere end
for de øvrige metoder. Denne slut-

ning understøttes af, at det specielt
var i prøver med et højt indhold af
fruktan (prøve 1 og 2), hvor de
største forskelle ses. Modsat har
ekstraktionen med svovlsyre i alle
prøver givet den største koncen-
tration af sukker, hvilket utvivlsom


