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Sammendrag. 
Der er fra 2009-2014 gennemført en test af majsprognoser til forudsigelse af TS-indhold i majshelsæd og 

kolbe-/kernemajs. De viste analyser er uden korrektion til målt årligt niveau. Brugere af majsprognoserne vil 

i sep-okt få beregnet justerede resultater, hvor modellerne ugentligt er justeret til målte niveauer. 

Analysen viser at de ugentlige justeringer er relativt ens i de enkelte år. Justeringen er således en årseffekt 

som modellen ikke tager hensyn til. Efter justering kan modellerne forudsige de faktisk målte forløb af 

afmodning gennem efteråret. I tabellerne er justering angivet som ”Forskel  (målt- progn.)”. 

Justering for majshelsæd i 2009 & 2013 var 2,2 % -enheder TS, svarende til en uges justering af forventet 

høstdato. I gennemsnit af 2009-2014 er der målt 1,0 % TS-enhed lavere TS-indhold i majsensilage end 

prognosen beregner fra lokale klima. Med denne mindre forskel er der ikke basis for at justere den generelle 

prognose for TS i majshelsæd. 

Justering for majskolbe er systematisk, og i gns 2012-2014 er målt 5,2 % TS-enheder højere TS-indhold i 

majskolbe end prognosen beregner. Det svarer til et fejlskøn på forventet høstdato med knap 2 uger. Uden 

årlig justering ville kolbe- og kernemajs modellerne være noget misvisende. Det anbefales derfor at have en 

gennemsnitlig justering af majsprognosen for kolbemajs på +5 % TS-enheder. Samme justering bruges til 

kernemajs prognosen. I kernemajs er målt 5,9 %-enheder lavere vandindhold i majskerne end prognosen i 

gns.af 2009-2013. 



 

Baggrund 
Målet med nærværende analyse er at vurdere sikkerhed for modellering af TS-indhold i majshelsæd, samt 

kolbe- og kernemajs. Den anden version af majsprognoser fra 2011 er anvendt til modellering af TS-indhold 

i majs, se koefficienterne i vedhæftede appendiks 1 vdr. majshelsæd Kristensen et al. (2012a) og appendiks 2 

vdr. kolbe- og kernemajs, Kristensen et al. (2012b). En samlet modelbeskrivelse er lavet ved NJF-seminar: 

Kristensen (2014) 

En kort beskrivelse af majsprognosen til majshelsæd kan se i Kristensen et al. (2010).  

En præsentation af resultaterne for 2013 kan se på PlanteInfo:  

Nedenstående links henviser til testversionen af modellerne, og kan kun anvendes til demonstration 

internt i hhv. Institut for Agroøkologi, AU og Seges.  

Helsæd:            https://devtest-weathermodels-plant.vfltest.dk/maize-harvest-

2012.aspx?sessionid=isk_Helsaed_2015&d=1 ok 5-8-2015 

Kolbe:             https://devtest-weathermodels-plant.vfltest.dk/maize-harvest-2012-

kolbe.aspx?sessionid=isk_Kolbe_2015&d=1 ok 5-8-2015 

Kerne:             https://devtest-weathermodels-plant.vfltest.dk/maize-harvest-2012-

kernel.aspx?sessionid=isk_Kernel_2015&d=1  ok 5-8-2015 

Modellerne er tilgængelig for alle brugere på 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Grovfoder/Majshelsaed-og-kolbemajs/Sider/Startside.aspx > se 

link til højre på hjemmeside. 

2009-2014 er gennem efteråret gennemført registrering af TS og foderkvalitet i ca. 50 private majsmarker til 

helsæd over hele landet, se Thøgersen og Katholm (2013). For at lette sammenligningen er i nærværende 

analyse alene medtaget resultater disse ca. 50 private majsmarker per år. Seges, Kvæg har forestået 

dataudtagning og analysering af TS og kvalitet. Resultatet af kvalitets målinger er for 2013 beskrevet af 

Thøgersen og Kjeldsen (2013) og Katholm et al. (2013). Herudover er medtaget markregistreringer af kolbe- 

og kerne-TS i 3-5 demonstrationsforsøg per år i regi af Landsforsøgene, Mikkelsen (2013). Ved udvikling af 

modellen er næsten alle danske majsforsøg medtaget i perioden fra 1992-2011. På basis af resultaterne 

vurderes prognoserne ugentligt at Aarhus Universitet ved Ib Sillebak Kristensen. Efter løbende aftale med 

Martin Mikkelsen bliver årets majsprognoser justeret.     

 I 2010 blev registreringen på private kvægbrug udvidet til også at inkludere en udbyttebestemmelse på de 10 

afklippede majsplanter per mark per klip, 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.   

https://devtest-weathermodels-plant.vfltest.dk/maize-harvest-2012.aspx?sessionid=isk_Helsaed_2015&d=1
https://devtest-weathermodels-plant.vfltest.dk/maize-harvest-2012.aspx?sessionid=isk_Helsaed_2015&d=1
https://devtest-weathermodels-plant.vfltest.dk/maize-harvest-2012-kolbe.aspx?sessionid=isk_Kolbe_2015&d=1
https://devtest-weathermodels-plant.vfltest.dk/maize-harvest-2012-kolbe.aspx?sessionid=isk_Kolbe_2015&d=1
https://devtest-weathermodels-plant.vfltest.dk/maize-harvest-2012-kernel.aspx?sessionid=isk_Kernel_2015&d=1
https://devtest-weathermodels-plant.vfltest.dk/maize-harvest-2012-kernel.aspx?sessionid=isk_Kernel_2015&d=1
https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Grovfoder/Majshelsaed-og-kolbemajs/Sider/Startside.aspx


1.1 Resultater fra målt og beregnet TS-indhold i majshelsæd. 
Data bliver gennem efteråret anvendt til ugentlig vurdering af majsens afmodning, Landbrugsinfo (2013). 

Nedenstående er beskrevet resultater af majsprognosen for TS-indhold i årene 2009-2014, samt forenklet 

udbyttemåling i 2010. 

Majsprognosen er testet i 2009-2014 i forhold til TS-målinger i majsmarker. Resultater for de enkelte 

målinger er vist i tabel 1. I 2009 var der i gennemsnit rimelig overensstemmelse mellem målinger og 

prognosen omkring høsttid. Variationen mellem markerne havde en spredning på 2,7 % -enheder TS, 

svarende til at 2/3 af markerne havde fra -1,3 til 4,2 % -enheders 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 efter sæson 2010 kunne ikke afdække årsag til de 

enkelte markers afvigelse. Landmændene vurderede generelt at deres marker var typiske og veludviklede 

majsmarker, svarende til de ønskede kriterier for udvælgelse af marker til løbende TS-måling af årets TS-

niveau.  

Der er således variation i markernes tørstofindhold. I de enkelte marker ligger tørstofindholdet dog på et 

rimeligt konstant niveau i forhold til genregnet tørstof. Den statistiske sikkerhed på måling af TS-indhold i 

majshelsæd ud fra planteklip på 10-15 planter er ikke beregnet, men vurderes at være under 2 %-enheder. 

Det indikerer at metoden til tørstofbestemmelse er velegnet til at karakterisere markernes TS-indhold. Til 

eksempel se figur 1. 

 

Figur 1. TS-indhold i majshelsæd gennem efteråret 2010 på Øerne
1
. Kyrstein og Thøgersen (2010).  
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Til hver måling er der beregnet TS med majsprognosen. Der er ca. 10 % marker med afvigende TS-indhold 

ift. prognosen. I 2010 blev der således fundet 6 marker (12 %) med 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 majsprognose for majshelsæd justeres TS-indholdet 1 %-enhed TS ned ved 

12 mm nedbør inden høstdato. 

I tabel 1 er vist gennemsnit for de enkelte prøveudtagningsdatoer. 



 

 

2014         

Antal marker 8 14 47 41 16   126 

% TS, majsensilage 23,3 26,6 27,2 29,1 31,1    

Do spredning 1,2 2,3 2,4 2,2 4,2   2,4 

Prognose, % TS 23,7 28,8 29,7 31,0 33,0    

Forskel (målt – progn.) 0,4 2,2 2,6 1,9 1,9   1,8 

Generel justering af majsparameter, ParamVersion=2012,  ParamIndexChar=0                        Gns 2009-2014=1,0 
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Tabel 1.  Målt og beregnet (majsprognose model 2011) tørstofindhold i marker til majshelsæd i 2009-2014. 

Uge 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 alle  

gns Majsensilage prognose 
2009 

Antal marker 2 18 44 46 37 27 13 187 
% TS, majsensilage 27,2 24,9 25,7 28,1 29,1 30,2 34,2 

do spredning 0,4 2,8 3,5 3,6 3,0 2,4 3,5 2,7 

Prognose, % TS 22,8 22,3 22,7 26,3 28,5 30,5 30,9 33,9 36,5 38,3 40,1 

Forskel (målt - progn.) -4,4 -2,5 -3,0 -1,7 -0,7 0,5 -3,3 -2,2 

2010 
Antal marker 48 51 13 36 43 42 233 

% TS, majsensilage 19,6 21,4 23,4 23,6 25,3 27,6 

do spredning 1,9 2,3 3,7 3,0 3,4 3,2 2,9 

Prognose, % TS 20,7 23,7 26,0 26,1 27,9 30,0 29,1 31,5 32,3 38,5 37,3 

Forskel (målt - progn.) 1,1 2,2 2,2 2,5 2,8 2,5 

 

2,4 

2011 

Antal marker 8 14 29 28 30 24 9 142 

% TS, majsensilage 20,9 23,0 24,2 23,8 27,5 31,6 40,3 

do spredning 1,0 1,6 2,6 3,1 4,5 7,9 13,6 4,9 

Prognose, % TS 22,4 23,8 25,0 26,4 29,1 31,3 32,6 38,5 39,7 40,2 48,0 

Forskel (målt - progn.) 1,6 0,9 0,8 2,5 1,2 -1,0 -10,3 -0,6 

2012 

Antal marker 7 6 36 29 29 24 3 134 

% TS, majsensilage 19,8 23,0 23,5 24,9 24,9 26,0 25,9 

do spredning 1,2 1,4 2,6 2,3 3,5 3,1 2,7 2,4 

Prognose, % TS 22,4 24,7 25,4 26,8 27,7 29,6 31,8 33,5 

Forskel (målt - progn.) 2,6 2,3 1,9 1,6 2,6 3,6 2,5 2,4 

2013 
Antal marker 13 10 45 41 17 8 1 135 
% TS, majsensilage 23,0 24,9 26,3 26,4 27,4 29,2 25,5 
do spredning 2,7 3,3 3,4 2,9 1,5 5,8 3,3 

Prognose, % TS 24,8 25,1 26,7 28,3 30,8 32,8 34,9 38,9 38,6 

Forskel (målt - progn.) 1,8 0,2 0,4 1,9 3,2 2,5 5,4 2,2 



De to første prøveudtagningsdatoer er gennemført i mange marker over hele landet med henblik på 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”, 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 (i 2010 8 marker, 17 

observationer (7% = 17/233)) er afvigelsen 0,8 % -enheders lavere TS-indhold i målinger i forhold til 

beregnet, Kristensen (2011). De udeladte marker var 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/Bramming har ingen entydige karakteristika, flere marker er dog 

sået sent efter midten af maj, og sorterne er domineret af tidlige sorter.  

Af tabel 1 fremgår, at der er årlige systematiske forskelle, hvor prognosen i 2009 undervurderede markernes 

TS-indhold med 2,2 % -enheder TS, mens det er omvendt i 2012 og 2013 hvor prognose overvurderede 

resultatet med omkring 2 % -enheder. Der er generel tendens til højere afvigelse ved sidste prøvedato, det 

skyldes sandsynligvis, at de sidste prøver kun er repræsenteret af sent udviklede marker ofte i kolde, nordlige 

egne i Danmark. I Thy og Nordjylland ses ofte outlayers, hvor prognosen beregner meget højere TS-indhold 

ud fra klimaet, i forhold til målinger. En hypotese kan være at kold jord, kølig forsommer, daglængde kan 

sinke væksten ift. temperatur og indstråling, der er medtaget i prognose modellen. Den relativt store årlige 

afvigelse er årsag til, at der udtages årlige markprøver sidst i august mhp. at justere prognosen til et målt 

årligt niveau.  

Afvigelse mellem beregnet og målt TS ved stigende tidlighed er vist i figur 2 og 3 i 2010. Det fremgår, at 

tidlige majssorter (Destiny, Adept og Treasure) i 2010 havde 2 % TS-enheder lavere TS-indhold end 

prognosen. Derimod er der ikke effekt af sådato (figur 4). Modellen inkluderer sorternes tidlighed, og der er 

ikke fundet en forklaring på den store variation mellem marker.  

I gennemsnit af 2009-2014 er der i gns  målt 1,0
3
 % TS-enhed lavere TS-indhold end prognosen, se tabel 1 

nederst. Med denne lille forskel mellem målt og model er der ikke grund til en generel justering af modellen. 
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 Se tabel 1, nederst: 

Generel justering af majsparameter, ParamVersion=2012,  ParamIndexChar=0, svarende til ikke justeret model 



 

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 
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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. Resultater fra målt og beregnet TS-/vandindhold i kolbe- og kernemajs. 

 

I tabel 2 er vist resultater af både prognosen for kolbemajs og kernemajs. De beregnes ved samme 

klimamodel. Derfor kommenteres alene data fra kernemajs, hvor der er målinger gennem efteråret i alle 

årene. Det fremgår, at datagrundlaget for vurdering af analysen er langt mindre med kun 5-10 målinger per 

uge. Prognosen beregner langsommere afmodning end målte vand- %. Forskel mellem målt og beregnet 

vandindhold er op til 7 % -enheder lavere beregnet vandprocent i forhold til målt vandindhold. I 

gennemsnit af 2009-2013 er målt 5,9 %-enheder lavere vandindhold i majskerne end prognosen. Kolbemajs 

har i gns af 2012-2014 5,2 % TS-enheder højere målt tørstofindhold end prognosen4. Den store 

                                                           
4 Se tabel 2a:  

Generel justering af majsparameter, ParamVersion=20121 & 20122,  ParamIndexChar=+5.2       Gns 2012-2014=-5.2 
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systematiske forskel indikerer at en forbedret model kan udvikles med inklusion de sidste 3 års data. 

Datagrundlaget for Kolbe-TS er alene beregnet på data fra 1992-2001 (gamle sortsforsøg med 

kolbemålinger) og 2008-2011, hvor generelle kolbe- og kernehøst forsøg blev startet. Data er således kun 

1700 observationer og 7 klimaår (Appendiks 2), i forhold til helsædsprognosen hvor 11.000 observationer 

indgår gennem 20 klimaår.

                                                                                                                                                                                                 
 

 



 

Tabel 2.  Målt og beregnet (majsprognose model 2011) tørstofindhold i forsøg med kolbe-kernemajs i 2009-2014. 

Uge 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 alle gns 

Kolbemajs prognose 

2012 

Antal marker 8 10 12 7 7 39 83 

% TS, majskolber 35,2 43,4 45,1 45,6 48,6 55,9 

do spredning 6,9 5,8 5,6 7,2 5,8 4,7 6,0 

Prognose, % TS 22,5 31,6 33,0 36,2 38,9 41,1 44,6 48,1 

Forskel (målt - progn.) 3,9 3,6 3,9 2,6 2,2 7,8 4,0 

2013 

Antal marker 4 3 4 5 5 5 4 30 

% TS, majskolber 41 47 52 56 57 59 58 

do spredning 8,4 4,1 6,2 4,0 5,3 4,7 5,3 5,4 

Prognose, % TS 25,2 29,9 33,5 36,9 42,1 44,0 48,5 51,3 51,6 

Forskel (målt - progn.) 6,8  10,0  7,1  9,2  8,5  7,8  6,6 8,0 

Kernemajs prognose 

2009 

Antal marker 7 7 13 28 15 70 

% vand, majskerner 40,5 39,6 40,8 32,2 42,3 

do spredning 5,5 7,8 4,2 6,8 3,7 5,6 

Prognose, % vand 75,9 74,5 69,6 60,7 56,9 51,7 53,2 47,0 44,5 45,4 45,7 

Forskel (målt - progn.) -11,0 -7,4 -3,7 -13,2 -3,4 -7,7 

2010 

Antal marker 5 8 13 

% vand, majskerner 52,1 46,3 

do spredning 4,8 19,5 12,1 

Prognose, % vand 78,3 70,2 56,5 57,4 53,9 50,9 

Forskel (målt - progn.) -8,4 1,1 -3,6 

2011 

Antal marker 2 7 4 9 18 13 14 5 72 

% vand, majskerner 91,3 44,2 39,7 38,0 33,3 36,4 41,4 34,9 

do spredning 3,5 4,7 4,8 4,4 4,7 3,8 5,4 4,5 

Prognose, % vand 74,3 69,1 60,4 58,3 52,4 48,8 47,7 53,0 39,3 40,9 34,8 

Forskel (målt - progn.) 20,3 -3,1 -4,4 -7,8 -19,8 -2,9 0,5 0,1 -2,1 

2012 

Antal marker 10 10 10 5 5 39 79 

% vand, majskerner 58,2 47,5 45,2 42,9 41,6 36,9 

do spredning 7,8 5,9 5,1 5,1 4,6 4,5 5,5 

Prognose, % vand 82,4 66,8 64,8 60,1 56,3 53,4 49,0 44,9 

Forskel (målt - progn.) -8,1 -7,6 -6,9 -6,6 -5,8 -8,0 -7,2 

2013 

Antal marker 4 3 4 5 5 5 4 30 

% vand, majskerner 52,2 47,5 42,3 40,3 37,8 35,7 35,0 

do spredning 9,3 5,8 7,0 4,8 5,0 4,6 6,4 6,1 

Prognose, % vand 77,5 70,1 64,0 59,1 52,1 50,0 44,7 41,9 41,6 

Forskel (målt - progn.) -10,6 -10,7 -6,4 -6,4 -6,9 -6,2 -6,6 -7,7 



Tabel 2a. Målt og beregnet (majsprognose model 2011) tørstofindhold i forsøg med kolbemajs i 

2014. 
 

Uge    37 38 39  Alle  

Antal marker    7 5 5  17 

% TS, majskolber    49 50 55   

Do spredning    3,7 2,4 4,2  3,4 

Prognose, % TS    43,0 47,9 47,9   

Forskel (målt – progn.)     6,1  2,9  2,8   3,9 
Generel justering af majsparameter, ParamVersion=20121 & 20122,  ParamIndexChar=+5       Gns 2012-2014= 5.2 

1.3. Konklusion vdr. TS-måling og TS-modellering i majshelsæd, kolbe- og 

kernemajs. 
Tørstofprocent i majshelsæd kan måles ved klip af 10-15 planter per mark per prøvedato. Tørstofniveauet 

udvikler sig konsistent indenfor den enkelte mark. I de enkelte år er der behov for årligt at justere modellen 

til årligt niveau. Justeringen af modellen for TS i majshelsæd har været op til godt 2 % -enheders justering, 

svarende til ca. en uges forskydning af beregnet høstdato. I alle årene er der ca. 10 % af markerne, der med 

mellem 4-8 % -enheders lavere målt TS-indhold end beregnet med majsprognosen. 

Sikkerheden på majsprognosen til TS i helsæd er 1,6 % -enheders model-spredning (Appendiks 1 og 

Kristensen, 2014), samme nøjagtighed som den tyske MajsProg model, der er en kombineret model mellem 

statistik og dynamisk, se Herrmann et al. (2005). 

Prognose for kernemajs beregner systematisk 2-8 % -enheder lavere vandindhold end målt i årene 2009-2013. 

Der er stort behov for årlige justeringer, og helst med flere marker, idet det er vanskeligt at vurdere outlayers 

kun ud fra 5-10 marker. En opdatering af modellen med nyeste 3 års data kunne sandsynligvis forbedre 

modellens forudsigelser. Det anbefales derfor at have en gennemsnitlig justering af majsprognosen for 

kolbemajs på +5 % TS-enheder. Samme justering bruges til kernemajs prognosen. 

Ligesom i Tyskland (Kruse et al. (2008) er der mulighed for at udvikle en kvalitets- og udbytteprognose på 

det store indsamlede datamateriale på alle majsforsøg siden 1972, med over 20.000 parceludbytter i en 

stringent sas-database med tilhørende lokalt klima fra UTM-koordinat for postdistriktet. 

2. Simpel udbyttemåling i majsmarker i 2010. 
Udbyttebestemmelsen af de 10 majsplanter per mark blev i 2010 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. 

 

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. aug6. sep 13. sep20.september27. september4. oktober

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 m
2
), 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 i 2010. 

 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 (R
2
) 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. 
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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.  

2.2. Anbefaling vdr. fortsættelse af 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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Appendiks 1. Statistisk model for simulering af TS i majshelsæd ud fra klima. 
Ib Sillebak Kristensen1), Ole Mission Bøjer1) og Martin Mikkelsen2). 

1)Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi 

2) Videncenter for Landbrug. 

Kontakt: IbS.Kristensen@agrsci.dk, Foulum. 27. nov. 2012 

Mixed analyse laves i sas-programmet: ” C:\ibdata\saspgm\Majs\Majssorter_klimasummer.sas” 

Dumps med ”Estimates” indsættes i regnearket:  

” D:\ibdata\tekst\Afgroeder\Majs\MaisProg\Internet\ GLM_Majs_DM_2012.xlsx” 

Model 

Effekten af aktuelt klima i majsens vækstperiode fra såning til høst på TS-pct i majshelsæd blev 

analyseret efter nedenstående model ved hjælp af Restricted Maximum Likelihood metoden i 

proceduren MIXED (Method=ml), Anon. (2012). Data er analyseret med Proc Mixed i statistik-

programmet SAS 9.3 (2012), idet denne analyse kan tage hensyn til den varierende datastruktur. 

Herunder for eksempel forskellige forsøgsserier med majssorter som forsøgsbehandling eller 

forsøgsbehandling af samme majssort per forsøgssted med flere høsttider.  

De valgte variable er tidligere fundet signifikante i en analyse af majsens tørstofindhold, Kristensen, 

Thysen et al (2010). 

Til test af klima anvendes AgroTechs krigede klimadata på Foulumgaard og Jyndevad 

forsøgsstation. Bemærk at klimadata fra AgroTech (DMI-punkter) er vist målt i [W/m²/d] og ikke 

[MJ/m2/dag], se link med Vasco DMI: http://dev-plant.vfltest.dk/vejrmodeller/weatherrequest.aspx?d=1. 

Ved test af model i 2012 er Globalstråling omregnet til 1 MJ/m2/dag, hvor 1 MJ/m2/dag=11,6 

W/m2/døgn 

Testklima er lavet i regneark= D:\ibdata\tekst\Fasset\Klima_Grid\ FoulumKlim1985_2012.xlsx  

JyndKlim1951_2012.xlsx  

I analysen er anvendt gennemsnit per forsøgsled på hvert forsøgssted og år. Resultaterne af 

nedenstående model (model 451 er vist i appendiks 1.  

Ens_DMPct = α1 +  β1 *Majsdage + β2 *DagNr + β3 *DagNr2 + β4* √MMHøst + β5 *SpringDayCool10 + β6* 

(Tsum_Veg8/1000) + β7* (Tsum_Veg8/1000) 2 + β8 *(Tsum_Repr0/1000) + β9 *(Tsum_Repr0/1000)2 + β10* 

(Tsum_Repr0/1000) *Majsdage + β11*(GloRadVeg_sum/1000) + β12*(DagNr * GloRadVeg_sum/1000) + 

β13*(GloRadRepr_sum/1000)  + β14*(GloRadRepr_sum/1000) * (Tsum_Repr0/1000)   + β15 + el 



Ens_DMPct er TS-indhold i majshelsæd med 30 cm stub. I forsøg høstet med 20 cm stub er helsæd-

tørstof fratrukket 0,67 % TS-enhed, idet stubben er vådere end stænglen, se Mikkelsen (2008c).  [%. 

tørstof] 

Majsdage er majssorternes tidlighed i forhold til Banguy. Tidlighed er antal dages senere høst end 

Banguy, hvor Majsdage er beregnet som forskel i helsæd TS-indhold mellem målesort (Banguy) og 

afprøvet sort, divideret med 0,3 % -enheders stigning af % tørstof pr. døgn, Mikkelsen (2008a) 

(Oversigten 2008, side 348).  De enkelte majssorters tidlighed udtrykt ved majsdage er tabelleret i 

Access database cpWeatherModels.adp i tabel Model1_cultivar. Majsdage er beregnet med alle 

markforsøg siden 1976, og er beregnet som simpelt gennemsnit af det antal år som majssorten 

majssorterne indgår i markforsøg. 

DagNr er dagnummer fra den 1/8 til helsædhøst. 

MMHøst er akkumuleret mm nedbør sidste 3 døgn inden høst.  

SpringDayCool10 er akkumulerede antal dage fra såning til den 1/7 med minimumstemperatur 

under 10 grader. 

Tsum_Veg8 er temperatursum over 8 grader fra såning indtil den 1/8. Temperatursum tæller kun 

dage med daglig gennemsnitstemperatur >= 8 grader. Der akkumuleres temperaturer over 8 

grader (temperatur – 8). Temperatursum divideres med 1000 for at arbejde med parametre i 

samme numeriske interval omkring værdien 1. 

Tsum_Repr0 er temperatursum over 0 grader fra den 1/8 til helsædhøst eller senest d. 1/11. 

Temperatursum tæller kun dage med Temp. >= 0 grader, og der akkumuleres (temperatur – 0). 

Temperatursum divideret med 1000 for at arbejde med parametre i samme numeriske interval 

omkring værdien 1. 

GloRadVeg_sum er akkumuleret globalstråling fra sådato til den 1/8. Globalstråling er målt i [MJ/m2/dag]. 

Globalstrålingen er divideret med 1000 for at arbejde med parametre i samme numeriske interval 

omkring værdien 1. 

GloRadRepr_sum er akkumuleret globalstråling fra den 1/8 til høst eller senest den 1/11. Globalstråling er 

målt i [MJ/m2/dag]. Globalstrålingen er divideret med 1000 for at arbejde med parametre i samme 

numeriske interval omkring værdien 1. 

β15 er konstant (Årsjustering_HelsædTS) er parameter til forskydning af prognosen til aktuelt målt 

niveau af Helsæds-TS. Parameteren justeres i tabel= ModelParam, med ParamIndex=Just_TS. I 

2012 blev majsprognosen justeret 3,66 % enheder ned, så modelleret TS-indhold lå på 

gennemsnitligt niveau af målt tørstof i private majsmarker, se Mejer og Thøgersen (2012).   
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Datagrundlag til TS-prognoser til majshøst. 

Appendiks 1. Tabel 1. Oversigt over Danske forsøgsserier med majs, kolbe, kernemajs og helsæd. Antal er 

omtrentlige. 

        Målinger i fraktioner, 
ant. fsg. 

Kilde År Antal fsg /år 
(Id) 

Anta
l obs 

Høst
tider 
per 
år 

Sorter 
per år 

Antal 
klima 
per år 

Klimaår 
(=år x 
fsg) 

Kolbe Kerne Helsæd 

SP-Ber S 20045 1981-1984 4,  
(Rosk) 

120 6 3 4 16 89 120 120 

LR høsttider i 
kolbe & 
kernem.6 

2007-2010 2,  
(HeKe 
HoHe) 

37 3-4 2 2-4 8 87 87 37 

LR høsttider i 
kerne7 

2008-2011 6,  
(DeKe) 

101 3-5 8 6 12 (101)6 101  

LR høsttider i 
kolber8 

2008-2011 1-3, 
(HeKo) 

114 4 3   32  114 

LR kernemajs 
sortsafprøvn.9 

2008-2011 2-5,  
(SoKe) 

271 1 18 1-5 9 (424)
10 

424  

P-dir sorter til 
helsæd.11 

1995-2011 3-5,  
(Tyst) 

772 1 8-13 4-5 24 772  772 

AgroØkologi12 2009-2011 6, (Ma_N) 62 6 1 2 4 56  62 

8. Fællesber.13 1974-1976 1-5, (8_fa) 28 3-4 1 4-5 12 34  20 

LR sorter 
helsæd14 

1992-2011 3-6,  
(Sort) 

8660 1(3) 24-120 3-6 50 234  8660 

UK-brug15 2003-2011 50,(UK) 1321 3-5 Ca. 15 45 315   1321 

DJF marker16 2003-2011 4-10, (DJF) 257 2-4 5-7 1 60  1 257 

LR høsttider i 
helsæd17 

2002-2005 1,  
(Kold) 

42 4 4 1 4   42 

I alt % -TS i 
helsæd 

1992-2011  11 
283 

   ca.474   11283 

I alt % -TS i 
kolbe & kerne 

1974-2011      ca.442 1179 
+(525) 

732  

                                                           
5
 Augustinussen og Christensen (1989)  

6 Mikkelsen (2011) 
7 Mikkelsen (2011b) 
8 Mikkelsen (2011a) 
9 Landsforsøg med sortsafprøvning af kernemajs, se sidste Mikkelsen (2011c) Mikkelsen (2011d) 

10
 KernelDM_PctCalc=-31,5890 + 2,5298*CobDM_Pct -0,01510*CobDM_Pct*CobDM_Pct, se afsnit: ” Majs, Vandindhold i kernemajs”. 

11 Plantedirektoratets sortsafprøvning ledet af Tystofte, Willas og Larsen (2012) 
12 Ib Sillebak Kristensen   
13 Møller, Augustinussen et al (1980) 
14 Mikkelsen (2011) med beskrivelse af år 2009-2011 
15

 Kyrstein og Thøgersen (2010), Mejer og Thøgersen (2012). Sådato på UK-brug er ukendt fra 2003-2006. Sådato er sat til gns sådato fra årlige oversigter, 

kapitler majs & Årets vejr. 

16 Schmidt (2012) 
17 Mikkelsen (2005) 



22 
 

Udvælgelse af data til analyse af TS-indhold i majs gennem efteråret. 

Af App 1, tabel 1 fremgår datagrundlaget for målt TS-indhold i danske majs forsøg. Det er valgt ikke at 

medtage forsøg før år 1992, idet der var en stor teknologieffekt af året. Det kan hænge sammen med andre 

forsøgsmetoder for måling af tørstofprocent ved Statens Planteavlsforsøg i 1974-1976 og 1981-1984. Alene 

høstdata fra den 20/8 til den 15/11 er inkluderet i analysen.  

 

Korrektion af tørstofprocent under neddeling af planteprøver. 

Under neddeling af majs til blade, stængler og kolber er der målt 2 % udtørring af fraktionerne ift. frisk 

vægt inden neddeling. 

Derfor er TS-pct. målt på Statens Planteavlsforsøg korrigeret ned med 2 %, inden statistisk analyse af TS-

procenter.  

Principper ved udvælgelse af variable til statistisk modeller til majsprognose 

Datagrundlaget for de statistiske analyser er stort set alle danske majs markforsøg gennemført siden 1992. 

Til hvert forsøg er beregnet gennemsnitligt tørstofindhold per majssort i majshelsæd. Klima er døgnklima 

dels fra forsøgsstationer, dels fra Aarhus Universitets klimadatabase (44 klimagrid per år), og dels fra DMI 

krigede data per postnummer, Bligaard og Johansen (2011). 

Klimatiske variable er akkumuleret i klimasummer fra såning til høst af de målte døgnværdier. Modellens 

sikkerhed blev øget ved at opdele klimasummerne før og efter d. 1/8, svarende til tidspunkt for blomstring 

af hanblomst. Altså overgang fra vegetativ til reproduktiv vækstfase. 

Nedenstående klimavariable er testede: 

Akkumuleret antal kolde dage fra såning til den 1/7, SpringDayCoolX, beregnet som antal døgn med 

minimumstemperatur under X=0, 4, 8, 10, 12 og 14 grader. 

Akkumuleret TsumVegX og TSumReprX med minimums temperatur X= 0, 2, 4, 6, 8 og 10 grader, hvor 

temperatur over minimumstemperatur er akkumuleret. 

Akkumuleret global stråling. 

Majsvarmeenheder, MVEX, se definition Mikkelsen (2012) eller CornHeatUnits,  Brown og Bootsma (1993), 

med minimums temperature over X=0, 2, 4, 6, 8 og 10 grader. 

Growing Degree days (GDDX), temperatursum I intervallet 10-30 grader med minimums temperature over 

X=0, 2, 4, 6, 8 og 10 grader, se Bootsma et al (2001). 

Nedbør lige før majshøst, der er testet akkumuleret nedbør sidste døgn, 2 og 3 sidste døgn. 

Akkumuleret antal frostdøgn med under minus 2 grader blev ikke fundet signifikant, sandsynligvis fordi der 

kun er få data med frost, idet majsene høstes snarest efter frostskade. 
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Akkumuleret antal kolde dage fra 1/8 til høst, HarwDayCoolX, beregnet som antal døgn med 

minimumstemperatur under X=6, 10, og 14 grader. 

 

Klimavariable er konfunderede, hvor høj temperatur er sammenfaldende med høj globalstråling. For at 

undgå statistiske ustabile modeller er valgt kun at arbejde med modeller med en variabel for temperatur 

samtidig med en variabel for globalstråling. Ligeledes er alene to-faktorielt vekselvirkninger analyseret. 

Udvælgelse af ”bedste model” med laveste AIC er sket ved at udskifte en klimavariabel ad gangen, hvor 

klimavariabel med laveste AIC er valgt til den endelige model. I den valgte model med både temperatur og 

globalstråling skal effekten af klimaet vurderes samlet, det er således ikke ud fra parameterværdierne 

muligt at isolere temperaturens effekt. Generelt var effekt at temperatur betydeligt mere sikker end 

globalstråling. Den valgte model har en spredning på 1,6 % -enheder TS, hvilket er på samme niveau som 

den tyske halv-mekanistiske MaisProq-model, se Herrmann et al (2005). 

Undtagelsesvis er fundet signifikant negativ effekt af stigende globalstråling, ved modeller med både 

signifikante effekter af temperatur og globalstråling i samme perioder. Ved disse test er negativ effekt af 

stigende globalstråling udeladt af modellen. 

Udviklingstrin er testet ved dag for såning (SåDagNr) og dag efter den 1/8 til høst (DagNr). Disse dagnumre 

er testede sammen med klimaeffekterne. Det antages at effekten af udviklingstrin beskriver forskellig 

effekt af tidlig afmodning i ”varme”, og sen afmodning i oktober i ”kolde” vækstår. 

Der er afprøvet yderligere:  

dato for hanblomstring mellem veg. og reproduktiv periode. Der er udviklet en model til beskrivelse af 

blomstringsdato ud fra TSum. Modelleret  blomstringsdato er testet som adskillelse mellem vegetativ og 

reproduktiv periode. Udvidelsen forbedrede ikke modellen i forhold til fast dato=d. 1/8. 

Logaritme af T-sum, GDD & MVE. 

Antal dage efter første efterårsfrost (-2 C): FrostDaysHarwMinus2 efter Kwabiah et al (2003). Ingen effekt, 

sandsynligvis fordi der kun er få data høstet efter frost. Forsøgene bliver afhøstet, såfremt frost 

forekommer. 

3 faktorielle vekselvirkninger mellem TsumVeg8, TsumRepr8, GlobalVeg, GlobalRepr, DagNr, tidlighed af 

majs, nedbør ved høst. Ingen af disse modeller gav stabile responsvariable, de 3. faktorielle 

vekselvirkninger medførte for kraftige effekter i yderområdet af data. 3 faktorielle virkninger er derfor 

udeladt af senere modeller. 

Når temperatursums bruger 10 grader som afskæring, så mister globalstrålingen signifikans.  

Outlayers 

Ved definition af outlayers som 3 x standard spredning (3 % -enheder TS i Proc Univariate) skyldes outlayers 

med højt tørstofindhold (40-50 % TS, med prædiktere TS-indhold 10-14(17) % -enheder lavere end målt) 

primært for sene tidspunkter for helsædhøst med meget højt TS-indhold på over 40 % TS. Disse data er 
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ganske få i datasættet, idet helsæd ønskes høste ved 31 % TS. Disse data er imidlertid værdifulde, idet de 

viser udviklingen efter helsædshøst- Det er derfor valgt at beholde disse 30 observationer, der stammer fra 

Høstprognose, 2007, Syd Jylland (Mikkelsen (2008b) og sortsforsøg 1993-1997 fra Fyn og Syd Jylland, med 

meget sen helsædshøst ved 40-50 % TS i helsæd. 5 stk. outlayers med lavt TS-indhold (25- 30 % TS, med 

prædiktere TS-indhold 8-10 % -enheder højere end målt) stammer næsten alle fra Nord Jylland, og 

repræsenterer således ”køligt” klima. Både tidlige og sildige sorter er repræsenteret blandt outlayers. Der 

er derfor valgt at beholde alle outlayers i analyserne 40 observationer af 9300 i alt observationer.  

 

Ideer til ikke testede forbedrings muligheder: 

Antal dage med vandstress: DaysWaterStress. Mange forsøg synes forkert beregnet vandstress, data 

kontrolleres yderligere inden vandmodel kan inkluderes.  

Våde afgrøder og nedbør kort før høst bør analyseres med alle data. Variablen  for sidste 3 dages nedbør 

blev valgt ved en delanalyse på omkring ½ delen af nærværende observationer.  

Op til 120 sorter på samme forsøgssted (klima) kan analyseres i tidlighedsklasser, idet de mange sorter i 

nærværende analyse får dominerende indflydelse på klimaeffekterne. Hvor de ”få” sortsforsøg bidrager 

med omkring ½ delen af alle observationer i nærværende analyse. 

Klima kan nuanceres fra 44 km grid til AMIS-grid. Der antages lille effekt så længe nedbør ikke anvendes i 

modellen. Målt klima på Statens forsøgsstationer erstatter 44-km grid klima. 

JB er ikke målt på UK-brug, er påsat ud fra postnumre. Der antages lille effekt så længe nedbør ikke 

anvendes i modellen. 

Landsforsøg med gødskning og ukrudtsbekæmpelse er ikke inkluderet i analysen. 

I fil= SAS programmer Majs_ver458.docx er vist statistiske dumps 

I fil= GLM_Majs_DM2012_ver467.xlsx > sheet=CobDM_Pct er alle modeller testede med gns klima.  
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App.  1, tabel 2. Majsprognose for TS i majshelsæd beregnet fra klima. Estimater, standard spredning og 

signifikans for effekter.  11290 observationer. AIC=45971. Approximativ model spredning 3,99 % -enheder. 

Spredning på TS 1,61 % -enheder. Model 451. 

Parameter Definition Estimate Approksimativ 

StdErr 

Signifikans  

β1Majsdage               Majssorters tidlighed -0,09175 0,02870 **  

β2DagNr Dage efter den. 1/8 -0,06046 0,05865 ns  

β3DagNr2
 Do kvadreret -0,00160 0,000305 ***  

Β4 √MMHøst Akkumuleret mm nedbør 

0-3 dage før høst 

-0,2820 0,03357 ***  

Β5SpringDayCool10 Kølige forårsdage, akk. 

antal dage med minimums 

temp. under 10 grader fra 

såning til d. 1/7 

-0,03920 0,02048 (*)P=0,056  

      

Β6 Tsum_Veg8 Tsum/1000 over 8 grader 

fra såning til d. 1/8 

85,1568 8,6602 ***  

β 7 Tsum_Veg82
 Do kvadreret -34,5467 7,8019 ***  

β 8 Tsum_Repr0 Tsum/1000 over 0 grader 

fra d. 1/8 til høst eller 

senest d. 1/11 

-67,3583 6,1574 ***  

      

β 9 Tsum_Repr02
 Do kvadreret 55,9883 5,0299 ***  

β 10 Tsum_Repr0 

      x Majsdage 

Do vekselvirkning med 

majsdage 

0,3581 0,02906 ***  

β 11 GloRadVeg_sum GloRadVeg_sum/1000 er 

akkumuleret globalstråling 

[MJ/m2] fra såning til d. 

1/8  

-9,2543 1,6567 ***  

β 12 GloRadVeg_sum 

       x DagNr 

Do 0,2173 0,01695 ***  

β 13 GloRadRepr_sum GloRadRepr_sum/1000 er 

akkumuleret globalstråling 

[MJ/m2] fra d. 1/ 8 til høst 

eller senest d. 1/11 

54,1332 6,3560 ***  
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β 14 GloRadRepr_sum 

       x Tsum_Repr0  

do vekselvirkning -44,4578 5,8584 ***  

Β15 Årsjustering_HelsædTS er 

justering af TS-niveau til 

målt årsniveau 

    

Hvor RANDOM-effekten er år, forsøgssted, (år x forsøgssted) & (majsdage x år x forsøgssted).
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Appendiks 2. Statistisk model for simulering af TS i kolbemajs ud fra klima. 
Ib Sillebak Kristensen1), Ole Mission Bøjer1) og Martin Mikkelsen2). 

1) Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi. Kontakt IbS.Kristensen@agrsci.dk/30 288 665 

2) Videncenter for Landbrug. 

Kontakt: IbS.Kristensen@agrsci.dk, Foulum. 27. nov. 2012 

 

Model 

Effekten af aktuelt klima i majsens vækstperiode fra såning til høst på TS-pct i kolbemajs blev 

analyseret efter nedenstående model ved hjælp af Restricted Maximum Likelihood metoden i 

proceduren MIXED (Method=ml), Anon. (2012). Data er analyseret med Proc Mixed i statistik-

programmet SAS 9.3 (2012), idet denne analyse kan tage hensyn til den varierende datastruktur. 

Herunder for eksempel forskellige forsøgsserier med majssorter som forsøgsbehandling eller 

forsøgsbehandling af samme majssort per forsøgssted med flere høsttider. 

Test af klima er sket som beskrevet under ”TS-prognose i majshelsæd”, hvor også data er vist i 

tabel 1. Der er ikke anvendt data fra 1971-1974 Møller, Augustinussen et al (1980) og 1981-1984 

Augustinussen og Christensen (1989) idet de gamle sorter Anjou201 og LG11, Edo & Boree havde 

markant lave TS-indhold end nutidige sorter. 

 

Datagrundlag, se App. 1. tabel 1. 

For at få flere vækstår til analyse af klimaets indflydelse er forsøg med kolbemajs anvendt. Ved 

NaturErhvervStyrelsen er målt både kolbe- og helsæd-tørstof, Larsen (2012). Analyse er 

gennemført med 167 observationer med samtidig måling af kolbemajs og kernemajs. Procent TS i 

kernemajsen er omregnet til kolbemajs ved ligningen vist i afsnit: ” Majs, Vandindhold i 

kernemajs”, samt i appendiks 1, se fodnote til tabel 1 vdr. ligning og anvendte forsøg. 

Efterfølgende er klimaets indflydelse på TS-indhold i kolbemajs beregnet på de 1692 observationer, 

i alt 75 klimaår, høstet knap en måned efter majshelsæd. Som et mere usikkert alternativ kunne 

anvendes alle knap 9.000 observationer fra majshelsæd med baseret på samtidig måling af kolbe- 

og helsæd-tørstof, i alt 565 observationer, se fodnote 18. 

                                                           
18 18 CobDM_Pct Calc= CobDM_Pct Calc=  

-53.90 

+3.4146*EnsDM_Pct 

-.0765*EnsDM_Pct*Maizedays 

+1.4226*Maizedays 

+.0147*Maizedays*Maizedays 

+.3958*DagNr 

-.003115*DagNr*DagNr  

+.0000964*DagNr*DagNr*EnsDM_Pct  

+.0007697*DagNr*EnsDM_Pct*Maizedays 

-.0004801*DagNr*EnsDM_Pct*EnsDM_Pct 

-.016307*DagNr*Maizedays 

R2=0,85 s=4,1;  565 obs:  

-119 obs i 1981-1984 fra Augustinussen og Christensen (1989).  
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I analysen er anvendt gennemsnit per forsøgsled på hvert forsøgssted og år. Resultaterne af 

nedenstående model (model 445 er vist i appendiks 2).  

CobDM_Pct = β1(Kernemajsdage) + β2(SådagNr) + β3(DagNr) + β4(DagNr)2 + β5 (√MMHøst) +  

β6 (Tsum_Veg10/1000) + β7 (Tsum_Veg10/1000)2 +  

β8(Tsum_Veg10/1000 *Kernemajsdage) + β9(Tsum_Repr8/1000) + 

β10(TSum_Repr8/1000)2 + β11(Tsum_Repr8/1000 * Kernemajsdage) +  

β12(Tsum_Repr8/1000 * SåDagNr) + β13 + β14 + el  

 

Hvor  

CobDM_Pct er TS-indhold i kolbemajs, [%. tørstof] 

Kernemajsdage er majssorternes tidlighed i forhold til Lapriora. Tidlighed er antal dages senere 

høst end Lapriora, hvor KerneMajsdage er tidlighed udtrykt som forskel i TS-indhold ved 

kernehøst mellem målesort (Lapriora) og afprøvet sort, divideret med 0,5 % -enheders 

stigning pr. døgn. De enkelte majssorters tidlighed udtrykt ved kernemajsdage er tabelleret i 

Access database cpWeatherModels.adp i tabel Model1_cultivar. Majsdage er beregnet med 

alle markforsøg siden 1976, og er beregnet som simpelt gennemsnit af det antal år som 

majssorten majssorterne indgår i markforsøg. 

SåDagNr er dagnummer fra den 1/4 til majssåning.  

DagNr er dagnummer fra den 1/8 til høst. 

MMHøst er akkumuleret mm nedbør 0-3 dage før høst. I prognosen sættes et flueben, der bruges 

når TS-målingen er sket i regnvejr. Der forudsættes 10 mm nedbør. 

Tsum_Veg10 er temperatursum over 10 grader fra såning indtil den 1/8. Temperatursum tæller 

kun dage med daglig gennemsnits temperatur >= 10 grader, og der akkumuleres (temperatur 

– 10). Divideret med 1000 for at arbejde med parametre i intervallet omkring 1. 

Tsum_Repr8 er temperatursum over 8 grader fra den 1/8 til høst eller senest d. 1/11. 

Temperatursum tæller kun dage med Temp. >= 8 grader, og der akkumuleres (temperatur – 

8). Divideret med 1000 for at arbejde med parametre i intervallet omkring 1. 

β13 er konstant (Justering_KolbeTS=1,5 % TS-enheder) til opjustering af modellen til niveauet af 

kernemajssorter dyrket i 2011. 

β14 er konstant (Årsjustering_KolbeTS=justeret % TS-enheder) til forskydning af prognosen til 

aktuelt målt niveau af Kolbe-TS. Parameteren justeres i tabel= ModelParam, med 

ParamIndex=Just_TS. I 2012 blev majsprognosen justeret 2,24 % enheder op, så modelleret TS-

indhold lå på gennemsnitligt niveau af målt tørstof i demonstrationsforsøg, Mikkelsen, Nielsen et 

al (2011).   

                                                                                                                                                                                                 
-37 obs fra 6 landsforsøg med høsttider, 2008-2010.  

-253 obs fra Statens Sortsafprøvning, 1995-2001, Tystofte, 4 forsøgsstationer per år.  

-165 obs i 2009-2010 fra DJF’s majs-N forsøg.  

-62 obs fra 1972-1976, Møller, Augustinussen et al (1980). 
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App. 2, tabel 3. Majsprognose for TS i kolbemajs beregnet fra klima. Estimater, standard spredning og signifikans 

for effekter.  1692 observationer. AIC= 7337. Approximativ model spredning 5,5 % -enheder. Spredning på TS 1,77 % 

-enheder. 

Parameter Definition Estimate Approksimativ 

StdErr 

Signifikans  

β1Kernemajsdage Majssorters 

tidlighed 

0,5721 0,07845 ***  

Β2 SådagNr Dage efter den. 

1/4 til såning 

0,1852 0,1348 Ns, P=0,17  

β3 DagNr Dage efter den. 

1/8 til høst 

0,8036 0,07850 ***  

Β4 DagNr2 Do. Kvadreret -0,00439 0,000492 ***  

Β5 √MMHøst Mm nedbør før 

helsædhøst 

-0,2906  ***  

Β6 Tsum_Veg10 Tsum/1000 

over10 grader 

fra såning til d. 

1/8 

-89,2555 30,7355 **  

β7 Tsum_Veg102
 Do kvadreret 192,51 45,2614 ***  

Β8 Tsum_Veg10 

X Kernemajsdage 

Do vekselvirkning 

med 

Kernemajsdage 

-0,8982 0,1460 ***  

β9 Tsum_Repr8 Tsum/1000 

over8 grader fra 

d. 1/8 til høst 

31,2888 21,6622 Ns, P=0,15  

β 10 Tsum_Repr82 Do kvadreret 42,8476 21,9806 (*), 

P=0,052 

 

β 11 Tsum_Repr8  

x KerneMajsdage 

Do vekselvirkning 

med 

kernemajsdage 

0,3489 0,1515 *  

β 12 Tsum_Repr8  

x SådagNr 

Do vekselvirkning 

med SåDagNr 

-0,7534 0,2561 **  

 

Hvor RANDOM-effekten er år, forsøgssted, (år x forsøgssted) & (majsdage x år x forsøgssted 


