
Stop sporerne - bryd kceden
 
Hvor kommer sporerne fra, og hvordan undgar man, at de kommer i mcelken 

Bryd kiEden {ra jard til bard
 
Sporerne er ikke til at undga, men man kan holde antallet nede 
pa et niveau, som ikke giver mejerierne problemer. I denne pjece 
kan du se, hvordan sporernes ka=de fra jord til bord skal brydes. 

Sporerne er i jorden og i det omgivende Man skal undga, at der kommer godning pa 
miljo. Derior kan de komme i ensilagen, algroder, som skal ensileres, og undga jord i 
hvor de endda kan oplormere sig, hvis ensilagen. Man skal sa vidt muligt lorsoge 
ensileringen ikke er vellykket. Bliver de at ensilere pa det rigtige tidspunkt og vcere 
malkende koer lodret med darlig ensilage, meget omhyggelig med at dcekke ensilage 
vii der vcere en stor koncentration al sporer al. Nar koerne lodres, skal man sortere 
i godningen i stalden. Hvis ikke man er darlig ensilage Ira, koerne skal hoi des 
meget papasselig med malkningen, havner rene, og de skal torres meget omhygge
mange sporer i mcelken. ligt al inden malkningen. Man kan ikke 

For at undga sporernes vej Ira jord til nojes med at scette ind over lor sporer et 
bord skal man scette ind i aile kcedens led. sted. Aile kcedens led skal brydes. 

Sporer lager ingen skade af al passere gennem koens 
fordoje/seskanal. og de kan over/eve bade i en gylie
tank og i en medding. De lager heller ingen skade af 
at Wrre ud, hvis husdyrgodningen bringes ud p en 
mark. Derfor skal aile kcedens led brydes, sa sporerne 
ikke havner i ma=/ken 

Malkning er det sidste led 
Det ga=lder om at holde sporerne ude af stalden. 
Derna=st at holde kfJerne rene. Sidste chance for 
at undga sporer i ma=lken har du under malkningen. 

Af Laust Jepsen 
Sporernes skal gor, at de passerer upavirket Uanset foderkvalitet og stald- og base
gennem koen. Da godningen indeholder de hygiejne vii man altid finde nogle sporer pa 
ufordojede stoffer, er der op till 0 gange pattehuden. Sidder de pa den nederste del 
sa mange sporer pr. gram i godning som i al patten og pattespidsen, overfores de 
foder. Derior er det sa vigtigt, at foderets ind under malkningen meget let til mcelken. En 
hold af sporer er sa lavt som muligt. korrekt og omhyggelig patteaftorring -

Fakta om sporer 

Sporerne er ikke i sig selv skadelige, men er et problem, fordi de ikke er sadan at sla ihjel, 
og fordi de, nar de er aktive, udvikler luftarter, som 'puster' ostene op, sa de bliver 0delagt. 

Sporer er bakterier, der har den specielle egenskab, at de, hvis deres livsbetingelser er 
dMge, kan inds iIIe deres aktivitet og danne en beskyttende skal omkring sig. Skallen er 
meget modstandsdygtig og kan fx tale opvarmning til 120°C uden at blive odelagt. 
Sporerne kan, nar livsbetingelserne igen er gode (som fx i en ost med den rigtige energi
kilde, pH, iltindhold og fugtighed), komme ud af deres skal og formere sig. Under sporens 
livsudfoldelse dannes bl.a. de for osten uheldige stoffer som luft, der far osten til at 
puste, og smorsyre, der resulterer i en meget darlig smag. 

En ost med den karakteristik far man ikke forbrugerne til at kobe. Mcelken, der er 
brugt, og arbejdskraften pi! mejeriet er spildt. I den sidste ende bliver der fcerre penge til 

at betale landmanden 
med. 

Ferste bi/lede viser en ost, 
der er pustet pga sporer. 
Det andet en god 05t. 

Sporeme er - i sterre e/ler mindre mcengder - i foderel. 
Bryd ka=den, og udga at de kommer i mcelken. 

hvor man husker pattespidsen - er den 
sldste mulighed for at bryde kceden. 

En ren, hardt opvredet bomuldsklud pr. 
ko giver det bedste resultat. Er basehygi
ejnen ikke i orden, kan det vcere nodvendigt 
at anvende 2 klude pro ko. Hvis man ikke har 
mulighed for at vaske kludene grundigt, 
kan vadt og tort papir kombineres. 

Uanset om man anvender bomuldsklud 
eller papir, skal man huske, at pattespidsen 
og patterne skal vcere torre, nih maskinen 
scettes pa. 

Sporernes skal beskytter utroligt godt. 
Ogsa mod stcerkere kemikalier end patte
huden kan tale Det er den fysiske fjernelse 
af skid!, snavs og godningsrester, der lorer 
til et lavt indhold al sporer i mcelken. 

Snavs pa pattehuden bliver lettere fjer
net, nar hudens overflade ikke er ru og rev
net. Et godt pattedypningsmiddel med 
store mcengder hudplejemidler kan gore 
huden mere afvisende over for snavs. 

Bliver malkescettet beskidt under malk
ning, skal det gores rent inden nceste ko. 

Stop sporerne - bryd kæden
Hvor kommer sporerne fra, og hvordan undgår man, at de kommer i mælken

Bryd kæden fra jord til bord
Sporerne er ikke til at undgå, men man kan holde antallet nede
på et niveau, som ikke giver mejerierne problemer. I denne pjece
kan du se, hvordan sporernes kæde fra jord til bord skal brydes.

Sporerne er i jorden og i det omgivende
miljø. Derfor kan de komme i ensilagen,
hvor de endda kan opformere sig, hvis
ensileringen ikke er vellykket. Bliver de
malkende køer fodret med dårlig ensilage,
vil der være en stor koncentration af sporer
i gødningen i stalden. Hvis ikke man er
meget påpasselig med malkningen, havner
mange sporer i mælken.

For at undgå sporernes vej fra jord til
bord skal man sætte ind i alle kædens led.

Man skal undgå, at der kommer gødning på
afgrøder, som skal ensileres, og undgå jord i
ensilagen. Man skal så vidt muligt forsøge
at ensilere på det rigtige tidspunkt og være
meget omhyggelig med at dække ensilage
af. Når køerne fodres, skal man sortere
dårlig ensilage fra, køerne skal holdes
rene, og de skal tørres meget omhygge
ligt af inden malkningen. Man kan ikke
nøjes med at sætte ind over for sporer et
sted. Alle kædens led skal brydes.

Sporer tager ingen skade af at passere gennem koens
fordøjelseskanal, og de kan overleve både i en gylle
tank og i en mødding. De tager heller ingen skade af
at tørre ud, hvis husdyrgodningen bringes ud p en
mark. Derfor s al alle kædens led brydes, sa sporerne
ikke havner i mælken.

Malkning er det sidste led
Det gælder om at holde sporerne ude af stalden.
Dernæst at holde køerne rene. Sidste chance for
at undgå sporer i mælken har du under malkningen.

hvor man husker pattespidsen - er den
Sidste mulighed for at bryde kæden.

En ren, hårdt opvredet bomuldsklud pr.
ko giver det bedste resultat. Er båsehygi
ejnen ikke i orden, kan det være nødvendigt
at anvende 2 klude pr. ko. Hvis man ikke har
mulighed for at vaske kludene grundigt,
kan vådt og tørt papir kombineres.

Uanset om man anvender bomuldsklud
eller papir, skal man huske, at pattespidsen
og patterne skal være tørre, når maskinen
sættes på.

Sporernes skal beskytter utroligt godt.
Også mod stærkere kemikalier end patte
huden kan tåle Det er den fysiske fjernelse
af skidt, snavs og gødningsrester, der fører
til et lavt indhold af sporer i mælken.

Snavs på pattehuden bliver lettere fjer
net, når hudens overflade ikke er ru og rev
net. Et godt pattedypningsmiddel med
store mængder hudplejemidler kan gøre
huden mere afvisende over for snavs.

Bliver malkesættet beskidt under malk
ning, skal det gøres rent inden næste ko.

Sporerne er - i større eller mindre mængder - i foderet.
Bryd kæden, og udg at de kommer i mælken.

Første bmede viser en ost,
der er pustet pga sporer.
Det andet en god ost.

Uanset foderkvalitet og stald- og båse
hygiejne vil man altid finde nogle sporer på
pattehuden . Sidder de på den nederste del
af patten og pattespidsen, overføres de
under malkningen meget let til mælken. En
korrekt og omhyggelig patteaftørring -

Af laust Jepsen
Sporernes skal gør, at de passerer upåvirket
gennem koen. Da gødningen indeholder de
ufordøjede stoffer, er der op til 10 gange
så mange sporer pr. gram i gødning som i
foder. Derfor er det så vigtigt, at foderets ind
hold af sporer er så lavt som muligt.

Fakta om sporer

Sporerne er ikke i sig selv skadelige, men er et problem, fordi de ikke er sådan at slå ihjel,
og fordi de, når de er aktive, udvikler luftarter, som 'puster' ostene op, så de bliver ødelagt.

Sporer er bakterier, der har den specielle egenskab, at de, hvis deres livsbetingelser er
dårlige, kan inds iIIe deres aktivitet og danne en beskyttende skal omkring sig. Skallen er
meget modstandsdygtig og kan fx tåle opvarmning til 120°C uden at blive ødelagt.
Sporerne kan, når livsbetingelserne igen er gode (som fx i en ost med den rigtige energi
kilde, pH, iltindhold og fugtighed), komme ud af deres skal og formere sig. Under sporens
livsudfoldelse dannes bl.a. de for osten uheldige stoffer som luft, der far osten til at
puste, og smørsyre, der resulterer i en meget dårlig smag.

En ost med den karakteristik får man ikke forbrugerne til at købe. Mælken, der er
brugt, og arbejdskraften på mejeriet er spildt. I den sidste ende bliver der færre penge til

at betale landmanden
med.



Lavensilage afgod 
kvalitet og undga sporer 
Den f0rste indsats mod sporer i ma:lken sker allerede i marken. En god ensilering 

Spredning af griesset pa hele arealet giver 
den hurtlQste forterring og de mindste tab. 

og	 en god, ta:t stak er med til at hoide antallet af sporer i foderet nede. 

Af Karsten Attermann Nielsen 09 Martin Mikkelsen 
Det, man skal gore for at undga sporer i 
ensilage, er praktisk taget det samme, som 
man skal gore for at opna en god ensilage 
med stor foderveerdi og god fordojelighed. 

Der er to forhold, der kan give mange 
sporer i ensilagen. For det forste kan ens
i1agen veere forurenet med jord eller 
husdyrgodning, der kan have et hojt spore
indhold. For det andet kan der ske en 
veekst af smorsyrebakterier i ensilagen, hvis 
betingelserne for ensilering er darlige. Det 
geelder fx afgroder med lavt sukkerindhold, 
darlig snitning af afgroden eller forkert 
handtering i mark og lager. 

tJndga husdyrg0dni,ng 
pa og jord i afgr0den 

Hvis koerne er fodret med ensilage med 
sporer, er husdyrgodningen ogsa befeengt 
Det er derfor vigtigt at handtere husdyr
godningen med stor omhu. Pa greesarealer 
er det vigtigt, at gyllen fordeles jeevnt tid
ligt om forareteller pa kort stub hurtigt 
efter sleet Jo mindre meengde og jo bedre 
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omrort gyllen er, jo bedre kan den fordeles. 
20-25 tons pr. ha. pr. gang er det maksimale. 

Nedfeeldning eller udbringning af gyllen 
skal sa vidt muligt ske forud for regn eller 
vanding. Fast husdyrgodning til grees bor 
sa vidt muligt undgas, og spredning til 
sleetarealer bor ske senest i december. Til 
helseed nedfeeldes, nedharves eller ned
plojes gyllen, og i vinterseed bor den ned
feel des eller udleegges med slanger, for af
groden er 15 cm hoj. 

Jord indeholder altid sporer og kan 
derfor give anledning til smorsyregeering og 
udvikling af sporer i ensilagestakken. Der
for skal man undga at fa blandet jord i af
groderne. 

Under aile forhold, hvor der etableres 
afgroder ti I ensileri I1g, skal sabedet veere 
jeevnt og plant med en god fasthed i dyb
den. KG[ kun pa marken, nar jorden kan 
beere maskinerne uden at efterlade spor. 
Pa greesarealer jeevnes muldvarpeskud og 
ujeevnheder efter husdyr og maskiner. Lav
bundsarealer bor altid tromles, nar jorden 
kan beere. 

Rettidig h0st 

Det er meget vigtigt, at 
afgroden hostes rettidigt, 

dvs. inden afgroden gar i
leje og dermed kan foru
renes med jord under ensi
leringen. Host hellere 2-3 
dage for tidligt end 1 dag 
for sent 

Jo mere t0r en kornaf
grade bliver, desto storre 
b'liver sporeproblememe i 
ensilagen. Det kan skyldes, 
at der ikke er plantesaft i 
steenglen til at starte meelke
syregeeringen. Normalt 
hostes kornhelseed, nih 
kernerne er dejagtige, og 
den averste del af straet er 
gr0nt, og nederste to
tredjedele af straet er gult 

I helseed med eerter er 
der storre risiko for lejeseed, 
men mindre problemer med 

Korrekt skarbehandling at 
gr~s og kl0vergr~s 

•	 Host greesset tidligt for at opna en 
hoj foderveerdi og hurtig genveekst. 

•	 Skarleeg, nar duggen er veek om
 
formiddagen.
 

•	 Seet en stubhojde pa 6-7 cm. 
•	 Skarleeg og spred greesset i en 

arbejdsgang eller spred greesset 
straks. Lyset er den faktor, der har 
sterst betydning for fordampningen 
af vand, indtil t0rstofprocenten nar 
35. Greesset ma ligge pa skar i 
max. 2 dogn. 

•	 Riv greesset sam men i velformede 
skar. Det er vigtigt, at riven eller 
pickup'en ikke river jord med op i 
afgroden. 

•	 Finsnit greesset med en snitleengde 
pa 2 til max. 4 cm. Herved fordeles 
plantesaft med sukker pa materia
let, hvilket seetter ensileringen hur
tigt i gang. 

sporer. Det skyldes, at materia let med eerter 
er lettere at snitte. Plantesaft fordeles pa 
materia let under snitning, og afgroden er 
lettere at pakke i stakken. 

Gronkorn og groneert skal fortmres og 
bor skarleegges i brede skar, der kan fa Iys 
og luft, sa der hurtigt kan opnas en tmstof
procent pa ca. 35. 

I majs er malet at hoste ved en torstof
procent pa 30-32 med en snitleengde pa 
max. 8 mm. Nar torstofprocenten er over 
28 bruges kerneknuser eller knusebro. Kan 
man ikke na en torstofprocent pa 28, kan 
snitleengden oges op til ca. 15 mm. 

N0glepersonen ved ensilering 

Ved ensilering er mlglepersonen den, der 
har ansvaret for afgrodens handtering om
kring lageret, uanset om det er en mark
stak, plansllo eller i bailer. Det er vigtigt, at 
afgraden leegges ud i tynde lag, og at der 
kares uafbrudt i afgmden, sa der opnas en 
homogen ensilage. 

Lav ensilage af god
kvalitet og undgå sporer
Den første indsats mod sporer i mælken sker allerede i marken. En god ensilering
og en god, tæt stak er med til at holde antallet af sporer i foderet nede.

Af Karsten Attermann Nielsen og Martin Mikkelsen
Det, man skal gøre for at undgå sporer i
ensilage, er praktisk taget det samme, som
man skal gøre for at opnå en god ensilage
med stor foderværdi og god fordøjelighed.

Der er to forhold, der kan give mange
sporer i ensilagen. For det første kan ens
ilagen være forurenet med jord eller
husdyrgødning, der kan have et højt spore
indhold. For det andet kan der ske en
vækst af smørsyrebakterier i ensilagen, hvis
betingelserne for ensilering er dårlige Det
gælder fx afgrøder med lavt sukkerindhold,
dårlig snitning af afgrøden eller forkert
håndtering i mark og lager.

Undgå husdyrgødni1ng
på og jord i afgrøden

Hvis køerne er fodret med ensilage med
sporer, er husdyrgødningen også befængt
Det er derfor vigtigt at håndtere husdyr
gødningen med stor omhu. På græsarealer
er det vigtigt, at gyllen fordeles jævnt tid
ligt om foråret eller på kort stub hurtigt
efter slæt Jo mindre mængde og jo bedre

omrørt gyllen er, jo bedre kan den fordeles.
20-25 tons pr. ha. pr. gang er det maksimale.

Nedfældning eller udbringning af gyllen
skal så vidt muligt ske forud for regn eller
vanding. Fast husdyrgødning til græs bør
så vidt muligt undgås, og spredning til
slætarealer bør ske senest i december. Til
helsæd nedfældes, nedharves eller ned
pløjes gyllen, og i vintersæd bør den ned
fældes eller udlægges med slanger, før af
grøden er 15 cm høj.

Jord indeholder altid sporer og kan
derfor give anledning til smørsyregæring og
udvikling af sporer i ensilagestakken. Der
for skal man undgå at få blandet jord i af
grøderne.

Under alle forhold, hvor der etableres
afgrøder til ensileril'lg, skal såbedet være
jævnt og plant med en god fasthed i dyb
den. Kør kun på marken, når jorden kan
bære maskinerne uden at efterlade spor.
På græsarealer jævnes muldvarpeskud og
ujævnheder efter husdyr og maskiner. Lav
bundsarealer bør altid tromles, når jorden
kan bære.

Korrekt skårbehandling af
græs og kløvergræs

• Høst græsset tidligt for at opnå en
høj foderværdi og hurtig genvækst.

• Skårlæg, når duggen er væk om
formiddagen.

• Sæt en stubhøjde på 6-7 cm.
• Skårlæg og spred græsset i en

arbejdsgang eller spred græsset
straks. Lyset er den faktor, der har
størst betydning for fordampningen
af vand, indtil tørstofprocenten når
35. Græsset må ligge på skår i
max. 2 døgn.

• Riv græsset sammen i velformede
skår. Det er vigtigt, at riven eller
pickup'en ikke river jord med op i
afgrøden.

• Finsnit græsset med en snitlængde
på 2 til max. 4 cm. Herved fordeles
plantesaft med sukker på materia
let, hvilket sætter ensileringen hur
tigt i gang.

Spredning af græsset på hele arealet giver
den hurtigste fortørring og de mindste tab.

Rettidig høst

Det er meget vigtigt, at
afgrøden høstes rettidigt,

f.I!I~==~;::;:~~~:Z~~;;~~ dvs. inden afgrøden går i
l:II leje og dermed kan foru-

renes med jord under ensi
leringen. Høst hellere 2-3
dage for tidligt end 1 dag
for sent

Jo mere tør en kornaf
grøde bliver, desto større
b'liver sporeproblememe i
ensilagen. Det kan skyldes,
at der ikke er plantesaft i
stænglen til at starte mælke
syregæringen. Normalt
høstes kornheisæd, når
kernerne er dejagtige, og
den øverste del af strået er
grønt, og nederste to
tredjedele af strået er gult

I helsæd med ærter er
der større risiko for lejesæd,
men mindre problemer med

sporer. Det skyldes, at materialet med ærter
er lettere at snitte. Plantesaft fordeles på
materialet under snitning, og afgrøden er
lettere at pakke i stakken.

Grønkorn og grønært skal fortørres og
bør skårlægges i brede skår, der kan få lys
og luft, så der hurtigt kan opnås en tørstof
procent på ca. 35.

I majs er målet at høste ved en tørstof
procent på 30-32 med en snitlængde på
max. 8 mm. Når tørstofprocenten er over
28 bruges kerneknuser eller knusebro. Kan
man ikke nå en tørstofprocent på 28, kan
snitlængden øges op til ca. 15 mm.

Nøglepersonen ved ensilering

Ved ensilering er nøglepersonen den, der
har ansvaret for afgrødens håndtering om
kring lageret, uanset om det er en mark
stak, piansIlo eller i baller. Det er vigtigt, at
afgrøden lægges ud i tynde lag, og at der
køres uafbrudt i afgrøden, så der opnås en
homogen ens'ilage.





Sporer kommer fra dJrligt fader
 
Ensilage er normalt det fodermiddel i kfJernes 
foderration, der indeholder flest sporer. 

At Rudolf Th0gersen 
Det er en god ide at bestille en analyse for 
sporer, nih du alligevel skal have bestemt 
ensilagens foderv~rdi. Sa far du analysen 
for sporer til en megetlav pris og samtidig 
en analyse for pH. Men v~r varsom med 
analyseresultatet. Viser analysen et hojt 
indhold af sporer, er der med stor sikker
hed et problem, og sa skal du v~re ekstra 
opm~rksom pa at frasortere darlige partier 
af ensilagen. Hvis sporeindholdet er h0jt, og 
du ikke kan se darlige partier ,i ensilagen, 
bar ensilagen bruges til kvierne i stedet for 
til malkende koer. Men viser analysen et 
lavt indhold af sporer i ensilagen, er der 
ikke garanti for, at sporeindholdet er lavt i 
hele partiet. De sporer kan findes i 10mmer 
i ensilagen, hvor der er sket en darlig 
ensilering. Det kan fx v~re i de overste lag 
under plasten eller langs siderne i plansilo
er, men det kan ogsa v~re midt i siloen. 

Tre-dobbelt gevinst 

Der er tre-dobbelt gevinst ved hoj ensilage 
kvalitet: Et lavt indhold af sporer, et lille tab 
af foderenheder og en stor foderoptagelse. 

Et overskud af sukker i ensilagen er 
tegn pa en hoj kvalitet, fordi det viser, at 
m~lkesyrebakterierne har haft sukker nok 
til forg~ringsprocesserne. De har derfor 
kunnet danne den n0dvendige m~ngde 

m~lkesyre til at s~nke ensilagens pH. 
Analyserne fra praksis viser tydeligt, at der 
blandt prover af gr~sensilage med et hojt 
indhold af sukker er langt f~rre prover 
med et hojt sporeindhold (se figur 1). 

Tilsvarende 
er der

Figur 1 
blandt 

%prover med > 1000 prover af 
sparer pro gram torslaf 

gr~sensi

lage med 
en lav pH
v~rdi 

v~sentlig 

f~rre pro
ver med 
mange 
sporer end 
i prover af 
gr~sensi

lage med 
hojere pH
v~rdi (se 
f,igur 2). 

<2,5 2,5·5,0 >5 
Sukkerindhold. % af torstof 

Hait indhold af Qverskydende sukker i 
gr~sensilage giver feerre pr0ver med 
hajt sporeindhold. 

Vurdering af risiko for sporer i m02/k ud fra sporer i fader 
<200 sporer pro gram tarstof - lav risiko for sporer i m~lken
 

>200 og <1.000 - oget risiko, kr~ver god stald- og malkehygiejne.
 
<1.000 - stor risiko for et hojt indhold af sporer i m~lken. 

Figur 2
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Lav pH-v~rdi i gr~sensilage giver
 
f~rre prover med hOI spareindhald
 

Et h0jt sukkerindhold er desuden tegn 
pa, at tabene har v~ret mindst mulige, for
di sukkeret hurtigt oms~tt,es, hvis der sker 
iltning. Sukker i ensilagen oger desuden 
koernes ~delyst og giver dermed hojere 
foderoptagelse. 

Biprodukter ogsa en star synder 

Mange biprodukter har en meget ringe 
holdbarhed. Det g~lder bl.a. frisk roe-

Fiest sporer i helsa:d af korn 

Nogle afgmder er vanskeligere at ensilere 
end andre og giver derfor st0rre risiko for 
et hl!ljt indhold af sporer. Dette diagram 
viser, at der blandt pmver af byg- og 
hvedehelsa!d er en stmre procentdel 
prever med mange sporer end i pn!lver af 
gra!sensilage. Disse helsa!dsafgreder er 
svcere at pakke i siloen, og der trcenger 
derfor lettere luft ind i ensilagen. 

Byg-a!rtehelsced og certehelsced Iigger 
til gengiEld pa samme niveau som griEs
ensilage. Majsensilage har det fiErreste 
antal pmver med mange sporer. Det skyl
des, at majs er let at ensilere og h0stes 
med hoj stub, sa den ikke forurenes med 
jord. 

affald, mask og kartoffelpulp. Disse foder
midler kan indeholde s~rdeles mange spo
rer, hvis de ikke er helt friske ved opfodrin
gen. Sporeindholdet er lavt, nar biproduk
terne kommer ud fra produktionen pa 
fabrikken. Men en lav tmstofprocent og 
temperatur mellem 20 og 40 grader giver 
optimaIe livsbetingelser for srillmsyrebakte
rierne. De kan derfor formere sig voldsomt 
i lobet af fa dage. Biprodukterne skal der
for opfodres inden fire dage efter levering, 
hvis de skal bruges i frisk tilstand. Kan 
biprodukterne ikke opfodres inden for 
hojest fire dage, dvs. hvis du ikke far frisk 
levering mindst to gange om ugen, bor du 
Ii stedet satse pa en effe'ktiv ensilering. 

Smorsyrebakterierne, som danner spo
rerne, lever naturligt i jorden. Snavsede roer 
kan derfor ogsa indeholde mange sporer. 

N~sten aile fodermidler kan indeholde 
sporer i storre eller mindre omfang. Det 
g~lder ogs3 kraftfoder, korn og ravarer. Men 
indholdet er normalt lavt i disse foder
midler. Det er derfor som regel ensilage af 
en rnindre god kvalitet, der er arsag til hojt 
sporeindhold i miElken. 

Andelen af pr0ver med h0jt 
indhold af sporer Majs 
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Sporer kommer fra dårligt foder
Ensilage er normalt det fodermiddel i køernes
foderration, der indeholder flest sporer.

Lucerne

Majs

Græs

Bygærtehelsæd

Ærtehelsæd

Kløvergræs

Efterslæl

Grønbyg

Hvedeærtehelsæd

Hvedehelsæd

Grønrug

Byghelsæd

Andelen af prøver med højt
indhold af sporer

affald, mask og kartoffelpulp. Disse foder
midler kan indeholde særdeles mange spo
rer, hvis de ikke er helt friske ved opfodrin
gen. Sporeindholdet er lavt, når biproduk
terne kommer ud fra produktionen på
fabrikken. Men en lav tørstofprocent og
temperatur mellem 20 og 40 grader giver
optimale livsbetingelser for smørsyrebakte
rierne. De kan derfor formere sig voldsomt
i løbet af få dage. Biprodukterne skal der
for opfodres inden fire dage efter lever,ing,
hvis de skal bruges i frisk tilstand. Kan
biprodukterne ikke opfodres inden for
højest fire dage, dvs. hvis du ikke får frisk
levering mindst to gange om ugen, bør du
li stedet satse på en effe'ktiv ensilering.

Smørsyrebakterierne, som danner spo
rerne, lever naturligt i jorden. Snavsede roer
kan derfor også indeholde mange sporer.

Næsten alle fodermidler kan indeholde
sporer i større eller mindre omfang. Det
gælder også kraftfoder, korn og råvarer. Men
indholdet er normalt lavt i disse foder
midler. Det er derfor som regel ensilage af
en mindre god 'kvalitet, der er årsag til højt
sporeindho'ld i mælken.

- lav risiko for sporer i mælken
- øget risiko, kræver god stald- og malkehygiejne.
- stor risiko for et højt indhold af sporer i mælken.

Figur 2
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Middel pH-værdi
Lav pH-værdi i græsensilage giver
færre prøver med hØI sporeindhold

Flest sporer i helsæd af korn

Nogle afgrøder er vanskeligere at ensilere
end andre og giver derfor større risiko for
et højt indhold af sporer. Dette diagram
viser, at der blandt prøver af byg- og
hvedehelsæd er en større procentdel
prøver med mange sporer end i prøver af
græsensilage. Disse helsædsafgrøder er
svære at pakke i siloen, og der trænger
derfor lettere luft ind i ensilagen.

Byg-ærtehelsæd og ærtehelsæd ligger
til gengæld på samme niveau som græs
ensilage. Majsensilage har det færreste
antal prøver med mange sporer. Det skyl
des, at majs er let at ensilere og høstes
med høj stub, så den ikke forurenes med
jord.

<200 sporer pr. gram tørstof
>200 og <1.000
<1.000

Vurdering af risiko for sporer i mælk ud fra sporer i foder

Biprodukter også en stor synder

Mange biprodukter har en meget ringe
holdbarhed. Det gælder bl.a. frisk roe-

Et højt sukkerindhold er desuden tegn
på, at tabene har været mindst mulige, for
di sukkeret hurtigt omsættes, hvis der sker
iltning. Sukker i ensilagen øger desuden
køernes ædelyst og giver dermed højere
foderoptagelse.

Der er tre-dobbelt gevinst ved høj ensilage
kvalitet: Et lavt indhold af sporer, et lille tab
af foderenheder og en stor foderoptagelse.

Et overskud af sukker i ensilagen er
tegn på en høj kvalitet, fordi det viser, at
mælkesyrebakterierne har haft sukker nok
til forgæringsprocesserne. De har derfor
kunnet danne den nødvendige mængde
mælkesyre til at sænke ensilagens pH.
Analyserne fra praksis viser tydeligt, at der
blandt prøver af græsensilage med et højt
indhold af sukker er langt færre prøver
med et højt spcJreindhold (se figur 1).

Tilsvarende
er der
blandt
prøver af
græsensi
lage med
en lav pH
værdi
væsentlig
færre prø
ver med
mange
sporer end
i prøver af
græsensi
lage med
højere pH
værdi, (se
f'igur 2).

Af Rudolf Thøgersen
Det er en god ide at bestille en analyse for
sporer, når du alligevel skal have bestemt
ensilagens foderværdi. Så får du analysen
for sporer til en meget ,lav pris og samtidig
en analyse for pH. Men vær varsom med
analyseresultatet. Viser analysen et højt
indhold af sporer, er der med stor sikker
hed et problem, og så skal du være ekstra
opmærksom på at frasortere dårlige partier
af ensilagen. Hvis sporeindholdet er højt, og
du ikke kan se dårlige partier i ensilagen,
bør ensilagen bruges til kvierne i stedet for
til malkende køer. Men viser analysen et
lavt indhold af sporer i ensilagen, er der
ikke garanti for, at sporeindholdet er lavt i
hele partiet. De sporer kan findes i lommer
i ensilagen, hvor der er sket en dårlig
ensilering. Det kan fx være i de øverste lag
under plasten eller langs siderne i pIansilo
er, men det kan også være midt i siloen.

Tre-dobbelt gevinst

<2.5 2,5-5,0 >5
Sukkerindhold, % af tørstof

Højt indhold af overskydende sukker i
græsensilage giver færre prøver med
højt sporeindhold.

Figur 1

%prøver med> 1000
sporer pr. gram tørstof
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