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Tema 13

Grovfoderet –  
krumtappen i din 
økonomi

Stærkt lugtende majsensilager, med højt indhold af al-
koholen propanol, har tiltrukket sig betydelig opmærk-
somhed de senere år. Ensilagerne giver sig til kende ved 
deres voldsomme lugtindtryk og mange, inklusive forfat-
terne til dette bilag, har stillet sig selv spørgsmålet, hvor-
dan påvirkes køerne af højt alkoholindhold i foderet?

Flere forskellige alkoholer optræder i ensilage
De dominerede alkoholer i majsensilage er ethanol (alm. 
drikke alkohol), propanol, 2-butanol og propylenglykol, 
men sammensætningen af alkoholerne i de enkelte en-
silager er meget varierende. Der er ikke fundet nogen 
sammenhæng mellem indholdet af ethanol og propanol. 
Ensilager med ethanol-gæring er ofte præget af et sim-
pelt gæringsmønster (homofermentative ensilager). Ensi-
lager med propanol-gæring har typisk et mere komplekst 
gæringsmønster bl.a. også præget af højere eddikesy-
reindhold og en kraftigere syrlig/krydret lugt. Propanol-
gæring (heterofermentativ gæring) forventes generelt 
også at give langt mere stabil ensilage end de mere sim-
pelt gærede ensilager. Dvs. propanol-ensilage tager ikke 
varme.

Har køer, svampe og gær samme smag?
Normalt er det ikke ønskværdigt, at der sker en voldsom 
opformering af svampe eller gær i ensilagen, men det er 
bemærkelsesværdigt, at de ensilager, der normalt anses 
som mest sårbare overfor at blive ødelagt af svampe el-
ler gær, også er de ensilager, som køerne har den største 
ædelyst til. Sammenhængen imellem køernes og mikro-
organismernes respons på ensilagerne er uvis, men en 
af de hypoteser, vi har arbejdet med, er, at køerne ikke 
kan tolerere de høje niveauer af propanol i foderet.

Forsøg med multikateteriserede køer i senlaktation 
– naturlig propanol
Det har været kendt længe, at køer har en høj kapaci-
tet for omsætning af ethanol, men der er meget lidt vi-
den omkring omsætning og kapacitet for omsætning af 
propanol. I det første forsøg vi gennemførte, blev der 
indhentet forskellige problem-majsensilager fra mælke-
producenter på Fyn og i Jylland. Majsensilagerne blev 
opfordet i TMR-rationer med 53 % majsensilage (tørstof-
basis), og rationerne havde et propanol-indhold på 0,6 til 
5,6 g/kg tørstof. Gennemsnitligt set over behandlingerne 
blev der fundet en absorption af propanol til blodet, der 
var i samme størrelsesorden som optagelsen af propanol 
med foderet. Leveren omsatte alt absorberet propanol 
såvel som ethanol. Der var ingen tegn på fodervægring 
ved behandlingerne med højt indhold af propanol, og det 
eneste tegn på en biologisk effekt af propanol-ensilage 
blev fundet i vommen, hvor der tilsyneladende skete 
en reduktion af smørsyregæringen i takt med stigende 
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propanol-indtag. På denne baggrund kunne det forven-
tes, at fodring med propanol-holdig ensilage vil reducere 
mælkefedtydelsen ved dels at reducere smørsyreabsorp-
tionen fra vommen og dels gennem forsøgelse af koens 
glukogene status, men ellers blev propanol-ensilagerne 
ædt og omsat uden problemer for køerne (se artikel: J. 
Dairy Sci. 90:1364-1377).

Forsøg med multikateteriserde køer ved overgang 
til ny laktation
Man kunne måske vente, at et velgennemført forsøg med 
”rigtige” propanol-ensilager kunne mane alt tvivl i jorden 
omkring faren ved propanol. Sådan har det ikke været, 
og en af grundene til det, er at der til stadighed kommer 
beretninger fra praksis omkring problemer, der måske 
skyldes majsensilage. Nogle af disse historier er mere 
underbyggede end andre, men det har med de forelig-
gende data ikke været muligt, hverken at sandsynliggøre 
at propanol-ensilagerne var skyldige eller uskyldige i 
problemerne. En af de problemstillinger, vi ikke har kun-
net afvise, er, at køerne i perioden lige efter kælvning 
kunne være særligt sårbare overfor indtagelse af alkohol 
pga. ændring af det kemiske redoxpotentiale i leveren. 
Leveren kunne dermed formodes at have en nedsat evne 
til ekstraktion af alkohol fra blodet i denne periode. Der-
for gennemførte vi endnu et forsøg med multikateterise-
rede køer, hvor TMR-rationer enten indeholdende etha-
nol (15 g/kg tørstof) eller propanol (11 g/kg tørstof), blev 
tildelt fra kælvningsdagen og indtil 30 dage i laktationen. 
Første dag med udtagning af prøver af blodkatetre, vom, 
urin, gødning og mælk var dag 4 i laktationen. På dag 4 
var der ingen indikationer på, at leverens kapacitet for 
omsætning af alkoholer var begrænset i forhold til kø-
erne i senlaktation og dermed ingen indikation for væ-
sentlig ændring af køernes stofskiftemæssige tolerance 
overfor alkohol i meget tidlig laktation (forsøget er ikke 
endeligt opgjort, abstrakt foreligger: J. Dairy Sci. 91 [E.-
Suppl. 1], 89).

Forsøg med multikateteriserede køer i midtlaktation 
– meget højt niveau af propanol
Da der efter flere forsøg, med rationer der efter praksis-
forhold har et højt indhold af propanol, ikke har vist sig 
stofskiftemæssige konsekvenser for køerne, valgte vi at 
teste den hypotese, at køers kapacitet for omsætning af 
propanol (samt en af de til propanolensilager tilhørende 
estre – propylacetat) langt overstiger, hvad vi finder i 
naturlige ensilager og almindelige foderrationer til mal-
kekøer. Vi tilsatte 50 g propanol eller 50 g propanol + 10 
g propylacetat / kg fodertørstof til en TMR (40 % majs, 
25 % græs, 20 % valset hvede, 10 % sojaskrå) i et 3 x 3 
romerkvadrat forsøg hvor kontrolrationen var grundra-
tion uden tilsætning af alkohol eller ester. Køerne er med 
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disse rationer blevet tildelt ca. 1 kg propanol om dagen, 
på den ene behandling hertil ca. 200 g propylacetat. Ra-
tionerne med propanol og specielt rationen tilsat propyl-
acetat gjorde ”opmærksom” på sig selv. Til trods herfor 
var køernes foderoptagelse ikke påvirket af behand-
lingerne. Propanol-indholdet i disse rationer påvirkede 
sammensætningen af kortkædede fedtsyrer i vommen, 
fordi en del propanol er blevet oxideret til propionat, og 
køernes næringsstof forsyning er dermed blevet påvirket. 
Der var ikke antydning af tegn på forgiftning af køerne 
og det eneste produktionsrepons vi kunne detektere ved 
tilsætning af propanol og propanol + propylacetat, var 
et fald i mælkefedtydelsen (forsøget er ikke endeligt op-
gjort). Derfor kan det konkluderes at køers metaboliske 
kapacitet for omsætning af propanol er langt højere end 
det indtag, der kan forventes ved fodring med ensilage. 

Propanol virker som et glukogent næringsstof og ikke 
som et giftstof.

Konklusion
Alkohol er naturligt forekommende i ensilage. Indtil for få 
år siden var vi ikke opmærksomme på at helt almindelige 
majsensilager, udover at indeholde alkoholen ethanol, 
også kan indeholde væsentlige mængder propanol. Vi 
har undersøgt omsætningen af propanol hos malkekøer 
og konkluderer, at malkekøers stofskifte kan håndtere 
langt mere propanol end vi hidtil har fundet i ensilage. 
Propanol er et næringsstof, der udover at bidrage til en-
silagens lugt og stabilitet, omsættes af koen og har en 
glukogen virkning (samme virkning som søges opnået 
ved bypass stivelse og propylenglykol).


