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Høstprognose i majs
Indholdet af tørstof i majs til ensilage gennem efteråret kan ved brug af internetbaseret  model 
beregnes ud fra tidlighed, såtid og lokalt klima.
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2. Topudbytte og topkvalitet i majsC2

Majs til ensilage skal høstes 
med 30-32% tørstof (TS) for at 
sikre maksimalt udbytte af god 
foderkvalitet. Der er udviklet et 
IT-værktøj til at beregne udvik-
ling i afgrødens tørstofi ndhold. 
Ud fra majs tidlighed, sådato og 
lokalt aktuelt klima og vejrud-
sigt. Såfremt der yderligere ind-
tastes en målt TS-analyse, kan 
prognosen justeres til aktuelt 
målt niveau.

Materiale
Der er analyseret et stort antal 
forsøgsresultater fra Landscen-

tret, dels sortforsøg (1992-
2008) og høsttidsforsøg (2002-
2009) fra landsforsøgene og 
dels markklip på kvægbrug 
(2002-2009), i alt 5000 obser-
vationer. Hele majsplantens TS-
indhold er analyseret statistisk 
med mixed analyse, der er vel-
egnet til analyse af ubalancere-
de data. Årets lokale klima har 
stor indfl ydelse på afmodning 
af majsen, og der er valgt at in-
kludere alle ovenstående data 
for at gennemføre analyse med 
fl est mulige ”klima”-år. Der er 
derfor ikke analyseret for jord-

type, vanding, forfrugt, udbyt-
te og andre vigtige forhold for 
majsens afmodning, idet disse 
ikke er tilgængelige til alle ob-
servationer. Klimaet trækkes di-
rekte fra  Pl@nteinfo. Klimaet i 
vækstsæsonen er aktuelle målin-
ger til dags dato, prognose 7 da-
ge frem og herefter lokalt gen-
nemsnits normalklima.

Model
Modellen for beskrivelse af TS i 
majs til helsæd gennem efteråret 
er vist i nedenstående boks:

Tabel 1. Målt og modelleret udvikling i TS-% i majs til helsæd med tilhørende gennemsnits klima i 2009. Data fra Dansk Kvæg. 

Uge  35(24-31/8) 36 37 38 39 40(til 5/10)

Antal observationer 2 18 42 36 26 13

Temp. i ugen, °C 16 15 15 13 14 9

Global i ugen 11 10 14 12 7 9

 Nedbør  ved høst1) 2 3 0 1 1 15

Målt ΔTS/dag 0,23+/-0,14 0,41+/-0,16 0,33+/-0,15 0,32+/-0,17 0,27+/-0,21 0,55+/-0,30

Do. modelleret 0,22+/-0,01 0,22+/-0,03 0,37+/-0,04 0,34+/-0,03 0,26+/-0,03 0,27+/-0,03

1) Nedbør på høstdato er gennemsnitlig nedbør på høstdagen og dagen før.

TS = -0,63 Majsdage – 0,43 Dagnr. + 0,0027 Dagnr.2 + 0,011 Tsum  + 0,026 Globalsum +0,0004 Majsdage Tsum  + e          
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● Hvor TS er tørstofprocent i 
majs på dagnr. efter den 1/8, 
[%].

● Majsdage er tidlighed ud-
trykt som forskel i TS-ind-
hold ved ensilagehøst mel-
lem målesort (Banguy) og 
afprøvet sort, divideret med 
0,3%-enheders stigning pr. 
døgn (Oversigten 2008, side 
348). 

● Dagnr. er dage efter den 1/8.
● Tsum  er temperatursum over 

20C fra såning til dagnr.
● Globalsum er globalstrålings-

sum fra den 1/8 til dagnr.
● e er error  {ε} ~ N(0,σ2).

Modellens spredning på esti-
matet er 1,6%-enheder TS, det 
vil sige, at 2/3 af observatio-
ner ligger indenfor intervallet 
+/- 1,6%-TS. Herudover sæn-
kes TS-indholdet 1%-enhed ved 
14 mm nedbør de sidste to dage 
inden høst. TS-indholdet øges 
1%-enhed ved 10 dage med gen-
nemsnitstemperatur under 100C. 
Modellen er ikke gyldig efter 
første frosthændelse, defi neret 
som daglig minimumstempera-

tur under -20C.

Majsprognosen i Pl@nte-
info 
I fi gur 1 er vist modellens præ-
dikterede udvikling i tørstofi nd-
hold.

Udvikling i TS-indhold er 
beregnet ud fra alene indtast-
ning af postnummer, majsens 
tidlighed (sortsnavn) og sådato. 
På hjemmesiden vises resulta-
tet som periode med optimalt 
(30-32% TS), acceptabelt og 
uacceptabelt TS-indhold (< 29 
& >33% TS), ligesom ”Fortør-
rings-potentiale” for slætgræs 
i Pl@nteinfo. Af fi gur 1 frem-
går, at Banguy ved Viborg opnår 
31% TS den 8/10, mens Adept 
opnår 31% TS den 19/9, 19 dage 
tidligere.

Sammenlignes stigningen i 
målt TS-% pr. dag, ses der i ta-
bel 1 at være rimelig overens-
stemmelse mellem målt og mo-
delleret TS-stigning.

I ugerne 36 og 40 synes 
ugens klima ikke at kunne for-
klare de høje, målte TS-stignin-
ger. I gennemsnit af 137 må-

linger i 2009 var modellerede 
TS-indhold 1,2%-enhed højere 
end målt. På øerne var der tør-
ke i vækståret 2009, og der blev 
målt 4-5%-enheders højere tør-
stof indhold ved prøvehøst fra 
sidst i august i forhold til mo-
delleret TS. Ved indtastning af 
de 4%-enheders højere målte 
tørstofi ndhold den 24/8 estime-
rer prognosen 10 dage tidligere 
høst end første estimat, meget 
tæt på det faktisk opnåede. 

På øerne blev der model-
leret 2,1% lavere TS-indhold 
end målt, svarende til 7 dages 
for sent modelleret høstdato. 
I Jylland blev der modelleret 
1,5%-enhed højere TS-indhold 
end målt. Variation mellem de 
enkelte marker var 3%-enheds- 
spredning i afvigende TS-ind-
hold. I betragtning af relativ 
stor usikkerhed ved måling af 
TS-indhold fra 9 majsplanter 
pr. mark, så er der fundet rime-
lig gennemsnitlig overensstem-
melse mellem målt og model-
leret TS-indhold i majsensilage. 
Ved indtastning af målt TS var 
der ubetydelig forskel mellem 

Figur 1. Tørstofi ndhold i majs til helsæd i 2009 for en tidlig sort Adept, middeltidlig Patrick og sildig sort Banguy.
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målt og modelleret TS-indhold. 
Uden fl ere oplysninger fra mar-
ker med målinger er det ikke 
muligt at identifi cere årsager til 
mulige årsager til afvigende mo-
dellering. En vandbalance ville 
uden tvivl styrke modellen, men 
desværre er der næsten ingen 
oplysninger vedrørende vanding 
til markregistreringerne. 

Konklusion
En model til beregning af tør-
stofi ndholdet i majsensilage ud 
fra majstidlighed, sådato og lo-
kalitet er udviklet. Test af mo-
dellen på 137 observationer i 
2009 viser god gennemsnitlig 
overensstemmelse mellem målt 
og observeret TS-%, når klimaet 
er kendt. Dog er forskel mellem 
målt og modelleret TS-indhold 
knap 3%-enheders spredning 
svarende til, at 2/3 af markerne 
har fra -1,5 til 4,0%-enheders 
forskel mellem målt og model-
leret TS, lig med 5 dages for tid-
lig til 13 dages for sen høstdato. 
Ved indtastning af målt TS-ind-
hold før høst er der næste ingen 
forskel på målt og modelleret 
TS-indhold.

Det fortsatte arbejde 
I 2010 planlægges gennemført 
lignede analyse til beskrivelse 
af majsens udbytte og kvalitet 
(stivelse, sukker og TS/FE). IT-
værktøjet planlægges udviklet 
som ”Prognose for afgræsnings-
marken” i Pl@nteinfo.  ■
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