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En nøjagtig beskrivelse af vækst-
forløbet og udviklingsstadier for
afgrøden er nødvendig, når det
rettidige tidspunkt for en plante-
beskyttelse skal fastlægges. Den-
ne skala for udviklingen af majs
er tænkt som et værktøj til prak-
tisk brug i marken og som støtte
ved læsning af artikler eller vej-
ledningsmateriale.

Anvendelsen af BBCH1 skalaen
sker også i en erkendelse af, at der
inden for alle brancher af forskning
er en tendens til en større interna-
tionalisering, dette gælder også
forskning inden for landbrugs-
kulturer. Udveksling af resultater
på tværs af landegrænser kræver
en standardiseret beskrivelse af
vækstudviklingen for den enkelte
plante iht. dennes morfologiske
karakteristika. BBCH skalaen er
udviklet i et samarbejde mellem
Biologische Bundesanstalt für
Land- und Forstwirtschaft (BBA);
Bundessortenamt (BSA); BASF;
Bayer; Ciba-Geiy og Hoechts.
BBCH skalaen er i dag overtaget
og vedligeholdes af European
Plant Protection Organisation
(EPPO).

Hvordan bruges
BBCH skalaen
Planten følger ikke stringent
BBCH skalaen defineret ved,
at hvert enkelt makrostadium
er gennemlevet, før man kom-
mer ind i næste makrostadium.
Ofte ser man, at planten udvikler
sig parallelt i makrostadier. Hvis
to eller flere makrostadier udvik-
ler sig parallelt, er hovedreglen, at
man vælger det mest fremskredne

1 Dette er en oversættelse af: Growth Stage of mono- and dicotyledonous plants;
BBCH-monograph edited by Uwe Meier, Federal Biological Research Centre for
Agriculture and Forestry (editor) 1997. xi, 622s., Maize p. 22-25. Forlag: Blackwell
Wissenschafts-Verlag

2 Hypogæisk: Spiring hvor kimbladet forbliver nede i jorden
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stadium, dersom et andet makro-
stadium er af særlig interesse for
plantearten, kan dette anvendes,
og begge stadier kan anføres
(eksempel 13/30).

Hvis skalaen anvendes til at
beskrive en bestand af majsplanter,
bør beskrivelsen passe på mindst
50% af planterne. Bedømmelsen
foregår på de respektive enkelt-
planter i bestanden. Særlige ken-
detegn ved hele bestanden kan
tilføjes.

Generelt om majs
Majs er en hypogæisk2 spirende
plante. Majs stiller betydelige krav
til sommervarme, og der er ingen
sorter, der kan give et tilfredsstil-
lende kærneudbytte under vore
klimaforhold. Derimod findes
sorter, som er velegnet til foder-
brug, og som i vid udstrækning
har erstattet dyrkning af foder-
roer. Høst af majs til ensilage
finder sted, når tørstofindholdet
i kærnen er 55-60%, medens
høst af kærner finder sted, når
majskærnerne indeholder ca.
85% tørstof. Det vil sige, at
majs til modenhed først høstes
i visningsfasen (stadium i 90)
modsat korn, der høstes i
stadium 89.

Skalaens grundprincipper
BBCH skalaen er opbygget af
et makrostadium og et mikro-
stadium, der tilsammen udgør
den tocifrede decimalkode.

Makrostadium
(første ciffer i decimalkoden)
Beskriver majsplantes udviklings-
cyklus. Plantens samlede udvik-
lingscyklus er underopdelt og
nummeret i stigende rækkefølge
fra 0 til 9 i ti overskuelige og tyde-
ligt afgrænsede udviklingsfaser,

makrostadier. Makrostadiet alene
er ikke velegnet til eksakte angi-
velser af sprøjtetidspunkt og be-
dømmelsestidspunkt, idet stadiet
beskriver en tidsperiode i majs-
plantens udviklingsforløb. Ma-
krostadierne er mere detaljeret
beskrevet i tabel 1.

Mikrostadium
(andet ciffer i decimalkoden)
Beskriver den præcise udvik-
ling  af majsplanten. Mikro-
stadiet nummereres også med
cifrene fra 0 til 9 og beskriver et
kort, veldefineret udviklingstrin i
majs. Ved opbygningen af  BBCH

skalaen er det indrettet således,
at mikrostadierne logisk bliver
sat bagefter makrostadiet med
de respektive ordenstal eller pro-
centværdier; f.eks. kan 2 således
betyde to løvblade fuldstændigt
udfoldet (12) eller andet knæ
mærkbart (32).

Tabel 1. Makrostadier til beskrivelse af vækstudviklingen hos majs

Stadium Definition

00 Spiring

01 Tørt frø
02 Begyndende opsvulmning af frø
03 Frøopsvulmning afsluttet
05 Kimroden gennembryder frøet
06 Kimroden langstrakt, rodhår og/eller

siderødder synlige
07 Kimbladskeden brudt frem af frøet
09 Fremspiring: kimskeden (koleoptile)

gennembryder jordoverfladen

Udviklingsstadier for majs (BBCH 1997)

10 Bladudvikling1, 2

10 1. løvblad brudt frem fra kimskeden 3

11 1. løvblad fuldstændigt udfoldet
12 2. løvblad fuldstændigt udfoldet
16 6. løvblad fuldstændigt udfoldet
19 9. løvblad fuldstændigt udfoldet

1 Et blad beskrives som udfoldet når bladbunden er synlig eller når
spidsen af næste blad er synligt

2 Buskning eller strækning kan forekomme tidligere end stadium
19, i så fald fortsættes med stadium 30 (strækning)

3 Hos majs forbliver kimbladet i frøet, så det førsteblad der bryder
kimskeden (koleoptilen) er et løvblad
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70 Kerneudvikling

71 Begyndende kerneudvikling
(kerner på blærestadiet med 16% tørstof)

73 Tidlig mælkemoden
75 Mælkemoden:

Kerner gul/hvide med mælket indhold
(kolbemidte ca. 40% tørstof)

79 Næsten alle kerner fuldt udviklede

Stadium Definition

30 Strækning4

30 Begyndende strækning af hovedskud
31 1. knæ mærkbart
32 2. knæ mærkbart
39 9. knæ mærkbart

4 Hanblomsten kan komme til syne tidligere end stadium 39,
i så fald fortsættes med stadium 50 (skridning)

50 Skridning

51 Hanblomsterstand mærkbar
53 Spidsen af hanblomsterstand synlig
55 Hanblomsterstand halvt fremme, begynder at dele sig
59 Hanblomsterstand fuldt gennemskredet og udfoldet

60 Blomstring

61 Han: støvdrager i midten af toppen synlig
Hun: spidsen af kolberne synlige i bladskederne

63 Han: begyndende spredning af pollen
Hun: spidsen af støvfang synlig

65 Han: fuld blomstring
Hun: støvfang fuldt synlige

67 Han: Blomstring afsluttet
Hun: Begyndende indtørring af støvfang

69 Blomstring helt afsluttet, støvfang fuldstændigt tørt

5 Dansk tilføjelse til BBCH skalaen

6 Stadium til behandling efter høst f.eks. lagerbeskyttelse
Undtagen frøbehandling, bejdsning = stadium 00

Stadium Definition

80 Modning

83 Tidlig dejmoden: kerneindholdet blødt
med ca. 45% tørstof

85 Dejmoden: Kernerne gullige/gule
(afhængig af sort) ca. 55% tørstof
(høst til ensilage)

87 Fysiologisk moden: sort lag (punkt) ved
kernebasis ca. 60% tørstof

89 Fuldmoden: kernerne hårde og glin-
sende med ca. 65% tørstof

90 Visning

91 Kerner indeholder ca. 75% tørstof 5

92 Kerner indeholder ca. 80% tørstof 5

93 Høst af kerner ca. 85% tørstof 5

97 Planten død og knækket
99 Høstet produkt6
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