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I 2010 er gennemført registrering i ca. 50 private majsmarker til helsæd over hele landet. Registreringen er ændret fra tidligere, 
hvor kun måling af udviklingen i majsens kvalitet blev beskrevet, til i 2010 også at måle udviklingen i udbytte, Kyrstein og 
Thøgersen (2010). Begrundelsen for måling af udbyttet var, at udbytteniveauet måske kunne forbedre majsprognosen, idet et 
højt udbytteniveau måske ville hænge samme med højt TS-indhold/tidlig høst. Resultatet af majsprognosen 2009 var, at de 
enkelte marker havde et markspecifikt TS-indhold, der systematisk var forskellig fra prognosen. Interview af landmændene 
kunne ikke fastlægge årsag til afvigelse mellem målt og beregnet TS-indhold i majsensilage.  Resultatet af årets kvalitets 
målinger er beskrevet af Mikkelsen et al (2010).  

Vækståret 2010 for majs var karakteriseret ved såning over en lang periode (21/4-25/5), med 7-10 dages spredning i sådato. 
Flere majsmarker i Nordjylland blev sået i april, inden en 2 ugers regnvejrsperiode, hvorefter majs på lerjord og de resterende 
sandjordsmajs blev sået. På lerjord blev sidste majs først sået d. 25-5. Efter en kold maj/juni kom varmen i juli, og med 
midtsommertørke. I august kom der stor mængde nedbør fra medio august. Gennem hele perioden med målinger 30/8-4/10 
faldt der 100 mm nedbør(se tabel 1), og majsen var således til stadighed helt vandfyldt, ligesom der var regnvejr på flere 
høstdatoer.  

1.1 Resultater fra målt og beregnet TS-indhold. 
Majsprognosen er testet i 2009 og 2010 i forhold til TS-målinger i majsmarker. I 2009 var der i gennemsnit rimelig 
overensstemmelse mellem målinger og prognosen, dog var der en stor spredning mellem markerne på 2,9 % -enheder TS, 
svarende til a 2/3 af markerne havde fra -1,5 til 4,0 % -enheder s tørstof forskel mellem målt og beregnet tørstof, svarende til et 
interval på 5 dages for tidlig til 13 dages for sent beregnet høsttid i forhold til målt TS, Kristensen et al (2010). Et interview 
med landmændene kunne ikke afdække årsag til de enkelte markers afvigelse. Majsprognosen blev sat i drift på LandbrugsInfo 
i september 2010. 

Data fra 2010 er gennem efteråret anvendt til ugentlig vurdering af majsprognosen, Anon. (2010). Nedenstående er beskrevet 
de foreløbige resultater af majsprognosen og udbytte i 2010. 

Der er ligesom i 2009 stor variation i markernes tørstofindhold. I de enkelte marker ligger tørstofindholdet på et fast niveau i 
forhold til genregnet tørstof. Det indikerer at metoden til tørstofbestemmelse er velegnet til at karakterisere markernes TS-
indhold. Til eksempel se figur 1. 



 

Figur 1. TS-indhold i majsensilage gennem efteråret 2010 på Øerne. Kyrstein og Thøgersen (2010). Regneark=Majsens 
udvikling frem mod høst 7_10_2010.xls 

Til hver måling er der beregnet TS med majsprognosen, Anon. (2010). I 6 marker var der mellem 3-6 % -enheder lavere målt 
tørstofindhold end beregnet med majsprognosen. Afvigelsen mellem majsprognosen og målt tørstofindhold er rimeligt 
konsistent mellem måledatoerne i de enkelte marker. Samme mark ligger altså konstant over eller under beregnet TS. Der er 
yderligere en bekræftelse af, at markens tørstofindhold kan måles med tilfredsstillende nøjagtighed med 10-15 majsplanter per 
mark per prøvedato. En undersøgelse på Foulum viste ligeledes lille indflydelse af høsttid på dagen og høst i regnvejr. Der 
blev målt under 1 % -enheds forskel i majsplantes TS-indhold mellem 3-4 måletider på samme dag, (udkast til rapport af 
Søegaard og fransk masterstud,dec. 2010) 

I tabel 1 er vist gennemsnit for de enkelte prøveudtagningsdatoer.  
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Tabel 1. Målt og beregnet (majsprognose 2010) tørstofindhold i marker 

til majshelsæd i 2009 2010.

0klip 1klip 2klip 3klip 4klip 5klip 6klip alle gns

Dato i 2010 30/8 6/9 13/9 20/9 27/9 4/10

Nedbør på dato, mm 0,1 15 10
Nedbør i forrige uge, mm 25 2 17 41 14 1
temp. I forrige uge 13,8 12,7 14,7 12,4 12,9 10,2 12,8
Antal obs 56 47 11 37 40 36 227
Målt TS 19,5 21,1 23,5 23,3 25,7 27,6 23,5
Beregnet TS 19,5 22,0 24,1 25,1 28,0 30,0 24,8
Afvigelse 0,0 -0,6 -0,6 -1,7 -1,7 -1,9 -1,1
Spredning af afvigelse 1,8 2,0 2,9 2,6 2,9 2,8 2,5

Antal obs uden outlayers 55 42 10 34 36 33 210
Afvigelse uden outlayers -0,1 -0,4 -0,1 -1,4 -1,2 -1,4 -0,8
Spredning af afvigelse uden outlayers 1,7 1,6 2,1 2,2 2,4 2,4 2,1

n
Antal i  2009 2 18 44 46 37 27 13 187
Afvigelse (målt - beregnet), 2009 3,4 -0,3 -0,3 -0,7 -1,8 -2,5 -0,2 -0,3

Spredning på afvigelse i 2009 0 2,6 3 3,1 3 2,5 3,4 2,5



Regneark: 

2010=UK_brug_2010.xls, data i fane=”Resultater 6. sep”; tabel 1 i fane=”Dumps”  

2009= UK_brug_2003_2009.xlsx 

Af  tabellen fremgår, at der fra medio september måltes 0,6-1,9 % -enheders lavere tørstofindhold end beregnet med 
majsprognosen. De to første prøveudtagningsdatoer er lavet i alle marker over hele landet med henblik på en eventuel justering 
af årets majsprognose. De viste TS-indhold kan således ikke sammenlignes direkte, da der er forskellige antal marker bag de 
gennemsnitlige data, ligesom kolde egne er overrepræsenteret sidst i perioden, hvor høsten er startet i lunere egne af Danmark, 
(Øerne og Syd Danmark). Sammenligning af afvigelsen tager derimod hensyn til disse skævheder, og der kan sammenlignes 
direkte. Forskellen mellem de enkelte marker fremgår af ”Spredning af afvigelser”, der viser at 1/6 af observationerne har 
under eller over 1,8-2,9 % -enheders forskel mellem målt og beregnet TS. Udelades de ekstreme værdier og økologiske marker 
(8 marker, 17 observationer) er afvigelsen 0,8 % -enheders lavere TS-indhold i målinger i forhold til beregnet. De udeladte 
marker er 3 økologiske marker,  heraf  én mark sent sået. I øvrige 5 marker med lav TS-indhold har det ikke været muligt at 
identificerer entydige årsager til lavt TS. Markerne ligger i Thisted, Års og Rødekro/Esbjerg/Barmming har ingen entydige 
karakteristika, flere marker er dog sået sent efter midten af maj, og sorterne er domineret af  tidlige sorter. En statistisk analyse 
af data i 2010 viste at tidlige sorter havde lavere TS-indhold end modelleret, det skyldes ikke forskel i såtid. I 2009 var 
modellens afvigelse af samme størrelse sidst i perioden, det tyder på at modellen bør yderligere udvikles, hvilket vil ske i 
første ½ år af 2011.  

Afvigelse mellem beregnet og målt TS ved stigende tidlighed er vist  figur 2 og 3. Det fremgår, at tidlige majssorter (Destiny, 
Adept og Treasure) i 2010 havde 2 %-enheder lavere TS-indhold end modelleret. Derimod er der ikke effekt af sådato (figur 
4). I nærværende foreløbige analyse, er der ikke fundet en forklaring på den store variation mellem marker.  

Stivelsesindholdet var gennem september højt i forhold til TS. Martin Mikkelsen tror det skyldes vandmættet jord, og deraf 
følgende højt vandindhold i majsen. I 3 marker i Thisted & Åbybro er der målt 6-7 % -enheder lavere tørstofindhold på enkelte 
tidspunkter. 

Efter løbende aftale med Martin Mikkelsen blev årets majsprognose ikke justeret, dels som følge af den store uforklarlige 
markvariation, og dels fordi vi forventede at TS-målingerne var påvirket af regn på måledatoer, og den store nedbør i perioden. 

  



 

 

Figur 2. Forskel i % -TS i majshelsæd som funktion af majsdage (tidlighed, hvor højt tal er tidlige sorter). Målt minus beregnet 
med Majsprognose2010. Negativ forskel er således udtryk for lavere målt TS i forhold til beregnet. Gns. af 5 målinger i godt 
50 majsmarker, måleperiode 30/8-20/9 2010 

 

Figur 3. Forskel i % -TS i majshelsæd som funktion af majsdage(tidlighed, hvor højt tal er tidlige sorter). Målt minus beregnet 
med Majsprognose2010. Negativ forskel er således udtryk for lavere målt TS i forhold til beregnet. Gns. af måling d. 27/9 i 
godt 50 majsmarker. 
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Figur 4. Forskel i % -TS i majshelsæd som funktion af sådato, målt minus beregnet med Majsprognose2010. Negativ forskel 
er således udtryk for lavere målt TS i forhold til beregnet. Gns. af 5 målinger i godt 50 majsmarker, måleperiode 30/8-20/9 
2010.  

1.2 Konklusion vdr. TS-måling og modellering i majshelsæd. 
Tørstof i majsensilage kan måles ved 10-15 planter per mark per prøvedato. Tørstofniveauet udvikler sig konsistent indenfor 
den enkelte mark. Fra midt september 2010 lå målt TS i majshelsæd 1,2-1,9 % -enheder lavere end beregnet. I modsætning til 
2009 var der i 2010 3-5 marker med mellem 4-8 % -enheders lavere målt TS-indhold en beregnet med majsprognosen.  

2. Udbyttemåling i majsmarker 
Udbyttebestemmelsen af de 10 majsplanter per mark blev indsamlet med henblik på at korrigere majsprognosen for markens 
udbytteniveau. For ikke at øge arbejdsindsatsen blev der kun udtaget 2x5 majsplanter fra to steder per mark per prøvedato. 
Arealet under de udtagne planter blev opmålt og udtagne planter blev vejet på laboratoriet, samtidig med prøveudtagning til TS 
og foderkvalitet, metode se Kyrstein og Thøgersen (2010). Der er meget stor variation mellem de målte udbytter, se tabel 3 

 

Tabel 3. Tørstof og foderenhedsudbytte i majshelsæd, målt i 47 private marker i 2010. 
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Det skal bemærkes at der ikke er samme antal observationer bag gennemsnittene, hvorfor direkte sammenligning er vanskelig. 
De to første prøveudtagningsdatoer er lavet i alle marker over hele landet med henblik på en eventuel justering af årets 
majsprognose. Den daglige væksthastighed er alene beregnet på data, hvor udbyttet er målt over 1 uge. Væksthastighederne 
kan derfor sammenlignes direkte. Standardvariationen på væksthastighed er meget stor, om end en anelse lavere på FE-
tilvæksten i forhold til TS-tilvæksten. 

Årsagen til den store variation kan skyldes dels variation i friskvægt, TS-indhold og variation plantetal på den lille 1 m2 
høstflade. Variationen i tørstofindhold er beskrevet i forrige kapitel. Variation i plantetal er vist i tabel 4. 

  

Udbytte, tons TS/ha Ae/ha
30. aug 6. sep 13. sep 20.sep 27. sep 4. okt 30. au6. sep 13. se20.sep27. sep4. okto

temp. I forrige uge 13,8 12,7 14,7 12,4 12,9 10,2
Nedbør i forrige uge, mm 25 2 17 41 14 1
mm nedbør på høstdato 0 15 10 0 0 0
antal obs. 45 47 8 20 25 18 45 47 8 20 25 18
gns 11,1 13,0 13,9 13,7 13,4 14,5 83 98 110 110 108 118
spredning 1,8 2,5 2,9 1,9 1,9 1,8 15 21 24 18 18 16
CV 16% 19% 21% 14% 14% 12% 18% 21% 22% 16% 16% 14%
25% fraktil 10,0 11,6 12,2 12,3 12,7 13,0 73 88 88 99 101 108
75% fraktil 12,4 14,3 16,1 14,8 14,5 15,8 91 106 127 119 113 127

udbyttestigning, kg ts/dag udbyttestigning, FE/dag
antal obs. 42 8 7 13 15 42 8 7 13 15
gns 265 154 77 ‐1 121 240 126 88 28 133
spredning 268 229 221 119 229 228 172 192 105 185
CV 101% 149% 287% ‐9292% 189% 95% 137% 217% 379% 139%



Tabel 4. Plantetal i majsmarker(1000 majs/ha), beregnet dels fra areal under 10 majsplanter (ca. 0,9 m2), og dels på 13 m 
majsrække. 

 

Af tabel 4 fremgår at plantetallet godt kan beregnes fra en lille måleflade. Den gennemsnitlige standardvariation af målinger i 
samme mark var 6 %. Standardspredningen mellem marker var 10 %, og der er ikke absolut forskel mellem plantetallet målt 
med de to metoder. 

  

Beregnet fra 120 cm række
30. 
aug

6. 
sep

13. 
sep

20.se
p

27. 
sep

4. 
okt

gns CV % 
forskel

antal obs. 45 48 8 21 27 19 50 46
gns 92 93 92 93 92 93 93 6% 90 -4%
spredning 10 10 11 10 10 9 9 9
CV 11% 11% 12% 11% 11% 10% 10% 10%
25% fraktil 87 86 84 87 85 89 87 83
75% fraktil 97 102 98 99 98 98 99 97

Bereg
net fra 
13 m 

række



I figur 4 er vist % tørstof ved stigende udbytte. 

 Figur 4. % -TS i majshelsæd ved stigende udbytte ved de enkelte høstdatoer i 2010.  Gns. af 5 målinger i godt 50 majsmarker, 
måleperiode 30/8-20/9 2010.  

 

Det fremgår at der kun er en svag sammenhæng mellem majsens tørstof-indhold og udbyttes størrelse med simple korrelationer 
(R2) mellem 0,00001-0,6 ved de enkelte høsttider. Der er ikke korrigeret for sorternes tidlighed, hvor hensyn til sorternes 
tidlighed sikkert vil forbedre sammenhængen beregning af majsens tørstofindhold. Vurderet ud fra den usikre sammenhæng i 
figur 4, skal der relativt mange data til før signifikant indflydelse af udbytte kan forventes. 

 

2.1 Konklusion vdr. udbyttemåling 
Udbyttet er usikkert bestemt med den gennemførte metode. Relativt sikre data for bestemmelse af TS og plantetal tyder på at 
frisk vægt bestemmelsen kan være årsag til den store variation. Variationen kan formindskes ved at høste større flade over 
flere majsrækker, dette vil imidlertid øge omkostningerne, da der enten skal forsendes mere end 10 planter, eller der skal laves 
frisk vægt bestemmelse i marken.  
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2.3. Anbefaling vdr. fortsatte udbytte målinger i private majsmarker. 
Udvikling af den statistiske model for majsprognose for majsens TS‐indhold har alene været mulig, med anvendelse af de 
1500 observationer med TS‐måling. Målingerne er gennemført gennem efteråret i ca. 350 private majsmarker siden 2002 ved 
”Videncenter landbrug, Kvæg”. Data er meget værdifulde fordi udviklingen er målt i samme marker fordelt over hele 
Danmark i mange år. Der er kun gennemført få landsforsøg med måling af udvikling gennem efteråret. Det er derfor 
værdifuldt at data fra ”kvæg” er stillet til rådighed for modeludviklingen af majsmodeller.  

I 2010 blev udviklet en billig metode til bestemmelse af udbytte i samme høstflader som tørstofbestemmelse. Der er høstet 2 
x 5 majsplanter to steder per mark. Planterne er sendt til laboratorium, hvor frisk vægt er bestemt inden udtagning prøver til 
analyse af TS og foderværdi. Udbyttebestemmelse fra så lille en prøveflade er usikker, og der skal derfor mange data og flere 
år med i datasættet, før det kan analyseres om udbyttebestemmelsen kan forventes at bidrage til forbedring af 
majsprognosen. Der er pt. alene lavet en foreløbig analyse. En samlet statistisk analyse er planlagt i første halvår af 2011, 
samtidig med at majsprognosen planlægges udvidet til at inkludere prædiktion af kvalitetsparametrene, stivelse og 
foderkvalitet, samt udbytte. 

Når analysen foreligger, kan det vurderes, om der er behov for udbyttebestemmelsen fortsætter i 3 år inden en endelig 
analyse kan vurdere værdien af udbyttebestemmelsen. 
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