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Propanol er ikke gift for køer

I de seneste år har der været stort fokus på alkohol og ikke mindst propanol i ensilage. En række 
forsøg med blandt andet propanol har ikke kunnet påvise en effekt af alkohol i ensilage på køernes 
sundhed

Af NielsBastianKristensen og Birgitte M. L. Raun, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, nbk@agrsci.dk

Forekomsten af alkoholerne ethanol, propanol, 2-butanol og propylenglykol i majsensilage såvel som omsætningen af disse alkoholer hos 
malkekøer har været genstand for flere eksperimentelle undersøgelser ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet - Foulum. 

Indtil for få år siden var vi ikke opmærksomme på, at helt almindelig majsensilage, udover at indeholde alkoholen ethanol, også kan indeholde 
væsentlige mængder af de øvrige nævnte alkoholer. Der er således fundet ensilage med helt op til 26 gram propanol pr. kg tørstof. 

Der foreligger meget lidt bevis for sammenhængen mellem gæringskvalitet i majsensilage og køernes foderoptagelse af en majsensilagebaseret 
ration. I modstrid med dette får vi løbende rapporter om tilfælde, hvor enten mælkeproducenter, konsulenter, dyrlæger eller repræsentanter fra 
firmaer med interesser i ensilering har mistanke om, at ensilagen er ødelæggende for en given bedrift. 

Enten er der store huller i den generelle viden, som vi mener at være i besiddelse af, eller også er der simpelthen for meget støj på den enkelte 
bedrift til, at det er muligt med rimelighed at fastslå, om en given ensilage forvolder de problemer, den beskyldes for. 
 
 
Gæring bestemmer alkoholtype 

Ensilage med ethanol-gæring er ofte præget af et simpelt gæringsmønster ( homofermentativ gæring), og det forventes, at det er gær, der er 
hovedansvarlig for produktion af ethanol i disse ensilager. Ensilage med propanol-gæring har typisk et mere komplekst gæringsmønster bl. a. også 
præget af højere eddikesyreindhold og en kraftigere syrlig eller krydret lugt. Propanol-gæring ( heterofermentativ gæring) forventes generelt også 
at give langt mere stabil ensilage end de mere simpelt gærede ensilager. Det vil sige, at propanol-ensilage ikke på samme måde udvikler varme. 

Propanol i ensilage dannes på følgende måde: Mælkesyre propylenglykol propanol propylacetat. En af de mælkesyrekulturer, der anvendes som 
ensileringsmiddel ( Lactobacillus buchneri) er netop kendetegnet ved evnen til at omsætte mælkesyre til bl. a. 

propylenglykol. Det kan være forskelligt, hvor ovenstående omsætningsvej stopper i en naturlig ensileringsproces, og derfor vil der i praksis være 
stor forskel på, hvor store mængder af de angivne stoffer ensilagen indeholde. 
 
 
Propanol gav ikke nedsat foderoptag 

Det har været kendt længe, at køer har en høj kapacitet for omsætning af ethanol, men der har været meget lidt viden omkring omsætning og 
kapacitet for omsætning af propanol. Derfor indhentede vi partier af forskellig problem-majsensilage fra mælkeproducenter på Fyn og i Jylland. 
Majsensilagen blev udfodret i fuldfoderblandinger med 53 procent majsensilage ( tørstofbasis), og rationerne havde et propanol-indhold på 0,6 til 
5,6 gram propanol pr. kg tørstof ( Kristensen et al., 2007). 

Foderet blev udfodret til multikateteriserede køer i senlaktation. Multikateteriseret vil sige, at der indopereres katetre i køerne til opsamling af 
blodprøver både fra blodårerne mellem mavetarm-kanalen og leveren, og fra blodet der sendes videre fra leveren. Dermed kan leverens optag og 
frigivelse af stoffer måles. Køerne er desuden vomfistulerede, så der kan udtages prøver af vomindholdet. 

Køerne absorberede en betydende mængde alkohol fra foderet til blodet, men alt absorberet propanol såvel som ethanol blev omsat i leveren. Der 
var ingen tegn på fodervægring ved behandlingerne med højt indhold af propanol i foderblandingen, 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 propanol-indtag. På 
denne baggrund kunne det forventes, at fodring med propanol-holdig ensilage vil reducere mælkefedtydelsen ved dels at reducere 
smørsyreabsorptionen fra vommen og dels gennem forøgelse af koens blodsukker ( glukogene status). Men derudover observerede vi, at propanol-
ensilagen blev ædt og omsat uden problemer. 
 
 
Er nykælvere særligt sårbare? 

Lige efter kælvning er der behov for at tære på fedtdepoterne til mælkeproduktion. 

Leveren belastes derfor ekstraordinært i denne periode, idet leveren omstiller sig til at klare de metaboliske processer, der skal til for at møde 
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yverets krav om næringsstofforsyning hos en lakterende ko i negativ energibalance. Derfor er der en risiko for, at køer i tidlig laktation har en 
begrænset kapacitet til at omsætte alkohol. 

Derfor undersøgte vi evnen til at omsætte alkohol hos køer i tidlig laktation. Vi fodrede igen multikateteriserede køer med fuldfoderblandinger enten 
indeholdende ethanol ( 19 gram/ kg tørstof) eller propanol ( 16 gram/ kg tørstof). Foderet blev tildelt fra kælvningsdagen og indtil 30 dage efter 
kælvning. 

Fire dage efter kælvning blev de første prøver af blod, vomindhold, urin og gødning udtaget. Prøverne viste på det tidspunkt ingen indikationer af, 
at leverens kapacitet for omsætning af alkohol var begrænset i forhold til køer i senlaktation. Resultaterne tyder dermed heller ikke på, at der skulle 
være væsentlige ændringer af køernes tolerance over for alkohol i meget tidlig laktation. 

Forsøget viste derimod, at køer fodret med propanol-foderrationen havde en markant lavere fedtprocent, end køer fodret med ethanol-foderet 
( figur 1). 
 
 
Meget højt propanolniveau 

I de ovenfor beskrevne forsøg fandt vi ingen væsentlig negativ stofskiftemæssige konsekvenser af at fodre med propanolkoncentrationer, der 
ligger højt i forhold til normale praktiske forhold. Vi valgte derfor at undersøge køernes kapacitets for omsætning af propanol. Udover propanol 
testede vi også konsekvenserne af at fodre med propylacetat, som også har vist sig at findes i problemensilage. 

Propanol-og propylacetatkoncentrationerne i forsøgsfoderet var meget høje, og oversteg langt det, vi har set i almindelig ensilage. Vi tilsatte 50 
gram propanol eller 50 gram propanol plus 10 gram propylacetat pr. kg fodertørstof til en fuldfoderblanding bestående af 40 procent majs, 25 
procent græs, 20 procent valset hvede og 10 procent sojaskrå. De køer, der blev fodret med forsøgsfoderet, fik tildelt cirka et kg propanol om 
dagen, mens nogle af køerne oven i fik cirka 200 gram propylacetat om dagen. Til sammenligning blev kontrolkøerne fodret med samme 
foderration uden tilsat alkohol. 

Rationerne med propanol - og specielt rationen tilsat propylacetat - gjorde " opmærksom" på sig selv ved en meget kraftig lugt. 

Til trods for den kraftige lugt var køernes foderoptagelse ikke påvirket af alkoholtilsætningen. 

Propanol-indholdet i disse rationer påvirkede sammensætningen af kortkædede fedtsyrer i vommen, fordi en del propanol blev oxideret til 
propionat, og køernes næringsstofforsyning er dermed blevet påvirket. Der var ikke antydning af tegn på forgiftning af køerne, der blev fodret med 
forsøgsfoder. Den eneste produktionsrepons, vi så ved tilsætning af propanol og propanol plus propylacetat, var igen et fald i mælkefedtydelsen. 
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 ser umiddelbart w w ud til at virke mere som et glukogent næringsstof end som et giftstof. 
 
 
Praksis og forskning støder sammen 

Nogle gange støder forskningen på en mur, når vores resultater ikke passer med det, der tilsyneladende observeres i praksis. Det er klart, at 
kompleksiteten i kvægbruget gør det vanskeligt at tolke, hvor effektivt enkelte tiltag er på en given bedrift. Samtidig betyder samspillet mellem et 
hav af forskellige faktorer på kvægbrug, at forskningsbaserede løsninger til kvægbrugets problemer kan være vanskelige at generalisere til alle 
bedrifter og produktionsforhold. Netop fordi der kan forventes ikke uvæsentlige vekselvirkninger mellem et produktionssystem på den enkelte 
bedrift og den biologiske respons. Denne mangel på forudsigelighed på baggrund af systemets kompleksitet kan i mange tilfælde føre til, at en reel 
og saglig problemudredning bliver en mudret affære. 

Hvis der først er etableret en generel forståelse for, at en given faktor er et problem i kvægbruget, kan det være meget svært at bevise, at dette 
ikke er tilfældet. I hvert fald kan det være svært at bevise det med en styrke, der resulterer i, at der spildes færre managementressourcer til løsning 
af ikkeproblemer. 

Hvis vi kan flytte managementressourcer væk fra løsning af ikke-problemer, kan vi bedre sikre, at managementressourcerne anvendes til at løse 
reelle problemer med betydning for produktionen på den enkelte bedrift. Denne problemstilling er naturligvis ikke knyttet specifikt til kvægbruget, 
men vi tangerer her et langt større erkendelsesteoretisk problem omkring, hvad vi reelt ved om den verden vi er en del. 

En ting, vi er ret sikre på, er dog, at propanol i naturligt forekommende mængder i ensilage ikke er gift for malkekøer. 
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Billedtekst: Multikateteriserede køer i forsøgsstalden på Faoulum.Figur 2. Inholdet af propanol i ensilage varierer betydeligt mellem 
forskellige besætninger.Figur 1. Fedtindhold i mælken fra køer fodret med fuldfoderrationer tilsat enten et højt indhold af ethanol ( 19 gram/ kg TS) 
eller propanol ( 16 gram/ kg TS). Der blev fundet en vekselvirkning af alkoholtypen i foderet og tiden efter kælvning ( Raun og Kristensen , ikke 
publiceret).Blodprøver fra forsøgskøerne viste at køerne absorberede en stor mængde propanol og ethanol til blodet, men alt absorberet alkohol 
blev omsat i leveren.Forsøgene viser, at propanol i naturligt forekommende mængder ikke er gift for køer, men der er naturligvis en kompleksitet 
på et kvægbrug, som kan være svært at gengive med mening i forsøg.
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Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet 
 
Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale med Infomedia. Overført 
(downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informationsgenfindingssystemer, som for eksempel elektroniske postsystemer, 
databaser, fælles netværk eller lignende. 
 
  
 
Videreformidling 
 
Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i databaser, på netværk eller 
lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales 
skriftligt med Infomedia. 
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