
Forsøg med tnajssorter til grønhøstning 

Ved HOLGER HANSEN 

584. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

I nærværende beretning gøres rede for forsøg med og iagttagelser over majs
sorter til grønhøstning udført ved statens forsøgsstationer i årene 1948-56. 
Om resultaterne af forsøgene i 1953-56 er givet foreløbige oplysninger i 524. 
og 574. meddelelse. Beretningen er udarbejdet af assistent Holger Hansen, 
Aarslev. 

Forstanderne /led Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
Efterkrigstidens interesse for at prøve dyrkning af majs til ensile
ring til hel eller delvis erstatning for roedyrkning motiverede en 
orientering om, hvilke majosformer, der kunne være tale om at 
bringe i anvendelse, og en sådan orientering vil formentlig også 
fortsat være aktuel. 

Til ensileringsformål må majsen være så tidligt udviklet, at 
den opnår et vist tørstofindhold, helst 28-30 pet. og i hvert fald 
altid over 20 pct., inden dens vækst om efteråret standses af lav 
temperatur eller ligefrem frost, da ensileringstabet elleriS bliver 
for stort, men samtidig skal den give et tilfredsstillende tørstof
udbytte. 

Hjemlige sorter til nævnte formål eksisterer ikke, men såvel 
i Europa som navnlig ,i USA findes et meget stort antal af vidt 
forskellig tidlighed og ydeevne. 

På grundlag af hidtidigt kendskab .til europæiske majsformer 
var der på daværende tidspunkt, 19,48, ikke stor sandsynlighed 
for, at europæiske sorter opfyldte ovennævnte krav. Snarere 
skulle de søges i USA, hvor man i en lang årrække havde udført 
et storstUet forædlingsarbejde gennem indavl og derefter frem:
stilling af hybridmajs med det resultat, at majsens udbytte var 
steget betydeligt og dens dyrkningsområde flyttet stadig længere 
mod nord. 
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Ved statens forsøgsstationer har der derfor siden 19'48 været 
udsået et stort antal typer af hybridmajs fra USA og enkelte fra 
Canada dels til orientering og dels i egentlige forsøg. Sidstnævnte 
har især omfaUet hybddsorter fra de nordlige stator i USA, Wis
consin og Minnesota, idet disse hurtigt udskilte sig som de bedst 
egnede for ensileringsformål under danske forhold. Senere, da 
man i Europa tog et arbejde op med fremstilling af hybridsorter, 
har også disse, navnlig hollandske, været inddraget i forsøgene. 
Desuden har et stort antal andre europæiske og oversøiske majs
sorter været under observation. 

Det største antal sorter har kun været udsået til iagttagelse, 
dog ofte suppleret med udbyttebestemmelse. De egentlige forsøg 
til og med 1952 må betragtes som værende af helt orienterende 
art og omtales mindre udførligt end resultaterne fra de senere 
års forsøg. 

Redegørelsen for resultaterne af forannævnte forsøg og iagt-
tagelser behandles i følgende afsnit; 

I Forsøg med majssorter 1953-56. 
II Orienterende forsøg med majssorter 1949-52. 
III Majssorter til iagttagelse 1948-56. 

r. Forsøg med majssorter 1953-1956 

Forsøgene i 1953-56 har omfattet følgende hybridsorter ; 

1. Goudster 
2. Prior (C.I.V.2.) 
3. Wisconsin 240, USA avl 
4. Wisconsin 240, hollandsk avl 
5. Foliant (C.LV.6). 

Løbenr. 1, 2 og 5 tilhører forædlingsvirksomheden C.LV., OUer
sum, Holland, og udsæden til forsøgene er hvert år modtaget der
fra. Løhenr. 3 er leveret af Landbo- og Husmandsforeningernes 
Frøsalg, der har importeret udsæden fra Wisconsin. Løbenr. 4 er 
fremavlet af Fa. Van der Have, KapellejBiezeling og er leveret af 
Fa. Feodor Nielsen & Søn, København. \Visconsin 240 var den 
hybridform, der efter de forudgående forsøg syntes bedst egnet 
til dyrkning til ensilering under danske forhold, jvf. side 14. 
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FORS0GSBETINGELSER 

Forsøgene er udført på god lermuld ved Lyngby, T'yslofte og 
Aarslev og på let sandmuld ved Jyndevad. 

Forsøgene er gennemført som rækkeforsøg med 4·6 fælles
parceller il. 26-30 m2 netto, idet der ved høstningen er afskåret 
værnebælter af bruUoparcellernes sider og ender. 

Forfruglen har i 6 af forsøgene været vårsæd, i 3 olieplanter, 
i 2 rodfrugter og i 1 forsøg ærter. Gødskning:en har overalt været 
som til roer, i reglen 300.-700. kg s'alpeter, 20.0-60.0. kg superfosfat 
og 20.0.-40.0 kg kaligødningafhængig af forfrugten og omr der har 
været anvendt staldgødning og ajle. 

Majsen har været dyrket på 55 cm rækkeafstand og er pletsået 
med hånden ved hjælp af plantepind eller læggeapparat på 25 cm 
afstand, 2-3 kærner pr. plantested i 4-6 cm dybde. Efter blad
skifte er majsen udtyndet til een plante pr. plantested. I nogle 
tilfælde er der foretaget en efterplantning. 

Ved den anvendte række- og planteafstand vil fuld planteantal 
være 72 700. planter pr. ha. Nedenfor er anført de opnåede plante· 
tal for de enkelte sorter i gennemsnit for de enkelte forsøgssteder 
og for alle forsøg: 

Antal 1000 planter pr. ha 
Lyngby Tystofte Aarslev Jyndevad Gns. 

Goudster ............... 64.3 65.3 68.4 65.2 65.9 

Prior (C.I.V.2) .......... 64.4 62.0 68.0 64.7 64.B 
Wisconsin 240 (USA) .... 61.3 63.4 67.2 62.3 63.6 
ViTisconsin 240 (Holl.) ... 59.5 64.6 68.Q 59.9 63.6 
Foliant (eJ.V.6) ........ 67.6 63.3 70.3 65.6 66.5 

Tidspunktet for ,såningen har vekslet fra 4. maj til 21. maj med 
den lO.. maj som gennemsnit. Fremspiringen er gennemsnitlig 
sket den 1. juni. 

Sygdomme og skadedyr har kun spillet en ringe rolle. Ved 
Aarslev forekom lidt majsbrand (Ustilago Zeae) i 1953, 1955 og 
1956. I 1956 blev bestanden samme sted tyndet lidt af fugle. Ved 
Jyndevad blev majsen i 19,56 angrebet af fugle og myrer og led 
desuden nogen skade af sandflugt i juni. 

Lejesæd eller rettere væltning af majsen på grund af, at det 
forholdsvis svage rodnet ikke kan holde majsen oprejst i stærk 
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blæst, eller når jorden er opblødt efter regn, forekom ved Tystofte 
og Aarslev i 1955. 

Vejrliget, navnlig temperaturen, øver en stor indflydelse på 
majsens udbytte. I nedenstående ovensigt er anført den gennem
snitlige temperatur for de fire forsøgssteder samt nedbør for 
forår, sommer og efterår s'amt normaltemperatur og -nedbør. 

Temperatur Nedbør 

forår sommer efterår forår sommer efterår 

1953 ...... 7.7 16.6 10.3 132 197 138 

1954 ...... 6.8 14.9 8.9 92 313 258 

1955 ...... 4.7 16.7 9.4 150 123 168 

1956 ...... 5.7 14.6 8.2 76 183 138 
Normal ... 6.2 15., 8.~ 116 198 184 

Det ses, at i 1953 lå temperaturen betydeligt over normalen. Det 
samme gælder, omend i mindre grad SOmmer og efterår 1955, 
der havde et koldt forår. Begge år havde rigelig nedbør om for
året, medens sommer og efterår var nedbørsfattige. I 1954 var 
foråns- og efterårstemperaturen over normal og sommeren kold 
og regnfuld. 1956 lå temperaturen hele tiden under normalen og 
det samme gælder nedbøren. 

Høsten har fundet sted i første halvdel af oktober, når maJsen 
var begyndt at visne, eller der har været fare for nattefrost. 

Majsen blev høstet med hånden og afskåret med kort, jævn 
stub. Umiddelbart efter afskæringen blev kolberne brækket af 
stænglerne og udbyttet af kolber (med svøb) og stængler (lllied 
blade) blev bestemt. Desuden blev udtaget prøver til bestemmelse 
af kolbernes og stænglernes tørstofindhold og den kemiske sam
mensætning heraf. 

Forsøgene ved Jyndevad i 1953 og Lyngby 1956 blev kasseret 
på grund af for uens bestand. 

Af de fem sorter har kun Wisconsin 240 (USA), Goudster og 
Prior været med i samtlige 14 forsøg. Wisconsin 240, Holland, 
har været med i 11, Foliant i 7 forsøg. Alle genncmsnitstal for 
de to sidstnævnte er beregnet i forhold til de tre første, hvorved 
alle gennemsnitstal direkte kan sammcnlignes. 
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FORS0GSRESUL TATER 

I tabeller anført det gennemsnitlige udbytte af grønmasse af d~ 
enkelte sorter for såvel kolbe med svøb som stængel med blade og 
det samlede udbytte ved de fire forsøgssteder og for de enkelte år. 

Tabel 1. Majssorter 1953-56, hkg grønt iaH pr. ha 
--- ------------~--:--- ---,------;--------

31 ~ ~ ;. ~ ~ 
oJ'§l"! fe ~ ~ .a 1:: '[ ~ 
~] 5 ~ ~ ~~ ~ I ~ 

-------~-~-~--~_~_~---_I-

1953-56 
Goudster .............. . 
Prior (C.1. V.2) ......... . 
\Viseonsin 240 (USA) ... . 
1\154-56 
Wiseons/n 240 (Holl.) .... 
1955-56 
Foliant (C.I.V.6) ....... . 

14 I 
14 I 
14 

11 i, 

7 

------ - --~--

1953-56 

151 
156 
143 

141 

165 

Kolber 

182 
176 
160 

156 

192 

I 
166 ' 
156 I 
140 I 
137 

167 I 
Stængler 

I 
Goudster. . . . . . . . . . . . . . . 14 239: 286 i 306 
Prior (C.I.V.2).. . . . . . . . . 14 254 I 273 i 312 
Wiseonsin 240 (USA).. . . 14 222 271 'I 283 
1954-56 
Wiseonsin 240 (Holl.) . . . 11 208 264 I 280 

160 
162 
149 

145 

176 

153 
167 
158 

154 
1955-56 I 
Foliant (C.I.V.6). . . . . . . . 7 240 272 I 324 164 

------~--~-~-~-

Samlet afgrøde 

166 
165 
149 

145 

175 

253 
258 
239 

234 

257 

1\153-56 
------c----, 

390 [ 468 I 472 313 I 
410 ! 449 468 329 l 
365 431 423 307 

Goudsler.. . . . . . . . . . . . . . 14 
Prior (C.I.V.2).. . . . . . . . . 14 
Wiseons/n 240 eCSA).. . . 14 
1954-56 
Wiseonsin 240 (Holl.) . . . 11 349 420 417 
1955-56 I 
Foliant (C.I.V.6) ....... ~ __ 7 __ 405 464 489 

1 

299
1 

1340 , 

419 
421 
388 

379 

432 

18'l I 
175 I 
158 I 

- I 

276 
288 
271 

165 148 
163 143 
142 139 

138 133 

- I 160 

175 
179 
159 

158 

186 

~621~~~ 
282 -1199 272 
251 196 252 

248 i 182 256 

I l 212 268 

460 
463 
429 

427 368 
445 342 
393 335 

386 315 

i - i 372 

436 
451 
411 

414 

454 

Da vægten lægges på tørstofudbyttet skal udbyttet af grønmasse 
ikke omtales nærmere. Det skal dog bemærkes, at \Visconsin 
240, såvel af USA avl som hollandsk avl har givet det laveste 
udbytte af grønmasse både af kolbe og stængel. 
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Majsens tørstofindhold 

Det procentiske indhold af tørstof i kolbe, stængel og i den sam
lede afgrøde er opført i tabel 2. 

Tabel 2. Majssorter 1953-56, pct. tørslof 

Goudstcr. ............. . 
Prior (C.LV.2) ......... . 
Wisconsin 240 (USA) ... . 
Wisconsin 240 (Holl.) .. . 
Foliant (C.LV.6) ....... . 

14 
14 
14 
11 

7 

Kolber 

29.2127.71 26.l 'I 22.91 26.51 
31.5 29.0 27.'1 2:\.9 28.0 
28.7 28.9125.3 I 22.9 I 26.6 
29.9 I' 28.7 26.·' I 22.6 I 27.2 I 
28.3 26.5 ,2 _f_)._9 -,--i _2_3_.1 i 26.1 

Stængler 

Goudster. . . . . . . . . . . . . . . 14 \ 20.0 I 18.3 I 18.5 I 18.9 1 
Prior CC.r.V.2).......... 14 18.3 17.6 17.5 I 17.8 
Wisconsin 240 (USA).... 14119.5 I 19.1 : 19.7 I 19.0 
Wisconsin 240 (Holl.) . . . 11 20.2119.2 I l~.D 118.5 I 

18.8 \ 
17.7 

19.B I 
19.2 

F_o_!t_·a_nt_(~.I_."_'.6~:_ ..... _. -'---_7_19.9 17.7, 11.9 17.5 I 18.J 

1953-56 
Goudster .............. . 
Prior (C.I.V.2) ......... . 
Wisconsin 240 (USA) ... . 
1954-56 

I den s:unlede afgrøde 
.--!----. --_ .. _-- I ; 

23.61' ?2 o I 21.1 ~ 21.0 I 21.9 
23.3 22:, 'i 20.8 20.8 i 21.7 
23.1 122.7 21.5 I 20.9 ! 22.1 

14 
14 
14 

. I I 

32.9 I 22.0 1
34.5 I 

34.9 2l.9 38.9 I 
32.7121.7 34.21 = 2~.3 \ 35.2 

34.9 

20.2 I 16.5 
18.4 15.9 
20.8 I 17.0 

= ! 16.6 
-'------'--

19.51 
18.6 
20.6 
20.7 II 

18.8 

16.4 
17.2 
17.3 
17.5 
15.8 

19.4 
18.7 
19.7 
19.8 
18.9 

25.3 
24.6 
25.2 

18.6 
18.0 
18.7 

25.5~ 
27.0 18.1 
26.2 18.8 

18.3 Wisconsin 240 (Holl.) ... 
1955-56 
Fo.!.i.~nt (~.I.V.()! ._. _. '-'--' .. 

11 24.1 I 22.8 21.4 li 20.6

1

' 20.r, i 

7 23.3; 21.3 20.7 I 20.4 21.3 I -

26.s l 18.9 

25.7 i 17.6 

Højeste gennemsnitlige tørstofindhold i kolbe, 28,0 pet., er fun
det hos sorten Prior, medens Foliant har det laveste, 26,1. Det 
gennemsnitlige tørstofindhold i kolberne har vekslet noget fra 
sted til sted. Højest har det været ved Lyngby og Tystofte og 
lavest ved Jyndevad. Forskellen i tørstofindhold forsøgsslederne 
imellem andrager ca. en halv snes procent. Fra år til år er for
skellen langt større. Det højeste tørstofindhold i kolberne blev 
opnået i 1955, højest hos Prior og lavest hos Foliant. Også i 1953 
var tørstofprocenten i kolberne høj, men lå dog 2-4 pet. lavere 
end i 1955. I 1954 opnåede kolber kun et indhold på ca. 22 pet. og 
i 1956 var tørstofprocenten helt nede på 15-17 pct. Den lavest 
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målte tørstofprocent fandtes hos Foliant, 15,8, hvilket er under 
halvdelen af tørstofindholdet i 1955. 

Stænglernes tørstofproeent udviser ikke tilsvarende store sving
ninger fra år til år og endnu mindre forsøgsstederne imellem. 
Det højeste gennemsnitsindhold er fundet hos Wisconsin 240, 
USA, på 19,3 pet., Wisconsin, Holland, har praktisk taget samme 
indhold, medens de tre sorter fra Holland har et lavere indhold, 
lavest ligger Prior med 17,7 pet. Også for Istænglernes vedkom
mende er der en antydning af, at tørstofindholdet er højest ved 
Lyngby og lavest ved Jyndevad, men forskellen er kun lille. Tør
stofindholdet i stænglerne er lavest i årene 1954 og 1956, ligesom 
for kolbernes vedkommende. Men modsat som for kolbernes ved
kommende har der i stænglerne været lavere tørstofindhold i 
1954 end i 1956. I dette år låstænglernes tørstofindhold over 
kolbernes. DeUe skyldes dog kolbernes overordentlige lave ind
hold i 1956. 

I den samlede afgrøde har Wisconsin 240, USA, haft det højeste 
tørstofindhold. I gennemsnit 22,1 pet. Indholdet i Goudster og 
Priorer dog næsten det samme, Foliant ligger noget lavere og 
Wisconsin 240. Holland, væsentlig lavere, nemlig på 20,5 pet. 

Tørstofindholdet i den samlede afgrøde viser som for kolberne 
et tydeligt fald fra Lyngby, hvor der har været 23-24 pct., til Jyn
devad, hvor indholdet har været ca. 21 pet. 

For de enkelte år er der endnu større forskel i den 'samlede 
afgrødes tørstofindhold. Stænglerne med deres største andel i det 
samlede udbytte og mere ensartede tørstofindhold virker dog 
noget udjævnende på den samlede tørstofproeent og bevirker 
bl.a., at tørstofprocenten i den samlede afgrøde praktisk taget 
var ens i 1954 og 19'56. Som følge af kolbernes høje tørstof
indhold i 1955 var indholdet af tørstof i den samlede afgrøde også 
højest i dette år. Prior havde det højeste indhold, 27,0 pet., lavest 
lå Goudste'r med 25,5 pet. 

Udbyttet af tørstof 

På grundlag af udbyUet af grønmasse og de fundne tørstofpro
center er udbyttet af tørstof beregnet. Resultaterne findes i tabel 3. 

Af de tre sorter, der har deltaget i alle 14 forsøg, har Prior haft 
det Istørste gennemsnitsudbyUe af kolber, 45,7 hkg pr. ha. Goud-
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Tabel 3. Majssorter 1953-56, hkg tørstof pr. ha 

3 
I d 'd <Il 

» Ol > <Il S 4:: > 
_Oll ..o Ol Ol Ol .s - c:: <Il <:il Oll <Il 'd C':l 
.... <Il c:: <Il .... c:: c:: >t:l c:: .... » >, '" » Q.l 

'" <<8 H f-< I < ..., d -
Kolber 

Goudster ............... 
l 14144.1 50.5 43.3 36.6 44.1 I 60 

Prior (C.I.V.2) .......... 14 49.3 51.2 42.6 38.7 45.7 60 
Wisconsin 240 (USA) .... 

I 

14 41.0 46.3 35.4 34.2 39.51 51 
Wisconsin 240 (Holl.) ... 11 ! 42.1 44.8 36.2 32.8 39.4 -
Foliant (C.I.V.6) ........ 7 467 50.8 43.2 40.8 45.8 -

Stængler 
-----

Goudster ............... 

1 

55.91 14 l 47.7 52.2 
56.

4
1 

29.0 47.5 
Prior (C.I.V.2) .......... 14 46.4 47.9 54.6 29.7 45.6 53.1 
Wisconsin 240 (USA) .... 14

1 

43.2 51.6 55.5 30.0 46.3 5~'21 Wisconsin 240 (Holl.) ... 
I 

11 42.1 50.8 52.91 28.5 45.0 
Foliant (C.LV.6) ........ 7 47.7 47.9 58.0 28.7 46.4 

Samlet afgrøde 

1953-56 
I 91.81102.7 99.71 91.61116.4 Goudster ............... 14 65.6 

Prior (C.I.V.2) .......... 14 95.7 99.1 97.2 68.4 91.5 113.9 
Wisconsin 240 (USA) .... 14 84.2 97.9 90.9 64.2 85.8 108.0 
1954-56 
Wisconsin 240 (Holl.) .... 11 84.2 95.6 89.1 61.5 84.4 -
1955-56 

98.7 1101.2 69.51 92.2 ! Foliant (C.LV.6) ........ 7 94.4 -

"'" >t:l 

'" -

43.31 
44.7 
42.5 

4~.21 

79.61 
80.4 
73.4 

70.6 

-

>t:l <O 
>t:l >t:l 

'" '" - -
51.1 128.7 
55.4 30.8 
47.7 27.6 
46.6! 27.6 
55.9 29.4. 

42.8 I 
37.0 

40.1 1 

37.7 
39.9 

93.9 
92.4 
87.8 

84.3 

95.7! 

50.8 
50.7 
49.7 
50.8 
50.6 

79.5 
81.5 
77.5 

78.4, 

79.9 

stel' ligger 1,6 og W,isconsin 240, USA, 6,2 hkg lavere. Wiseonsin 
240, Holland, har givet praktisk taget samme tørstofudbytte i 
kolbe som USA avlen, men har kun været med i 11 forsøg. Foliant 
har ikke været prøvet i mere end 7 forsøg og har i gennemsnit 
af disse givet samme udbytte ,som Goudster. 

Alle de prøvede Isorter har givet det højeste tørstofudbytte i 
kolber ved Tystofte og det laveste ved Jyndevad, hvor udbyttet 
som regel har været 15-20' pet. lavere. Forskellen mellem de en
kelte årer dog endnu større. I 1953 var udbyttet af kolbetørslof 
højest, 50-60 hkg pr. ha, hvilket er ca. det dobbelte af udbyttet 
i 1956, hvor udbyttet af kolbetørstoffet var mindst. Også i 1954 
var udbyttet lavt og i 1955 højt. 

Tørstofudbytiet i stængel har været størst for Goudsters ved
kommende, 47,5 hkg pr. ha i gennemsnit af 14 forsøg. Lavest lig
ger Wiseonsin 240', Holland, der i gennemsnit af 11 forsøg har gi-
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vet 45,0 hkg. Udbytteforskellene mellem de enkelte sorter er altså 
ikke særlig stor. Heller ikke indenfor de enkelte forsøgssteder er 
der særlig store forskelle blandt de 5 sorter,s udbytte af stængel
tørstof. Derimod er der betydelig forskel på udbyttet af tørstof i 
stængler fra forsøgssted til forsøgssted. Højest ligger udbyttet ved 
Aarslev, ca. 55 hkg pr. ha. Også af 'stængeltørstof er det laveste 
udbytte opnået ved Jyndevad, hvor gennemsnitsudbyttet andrager 
ca. 30 hkg pr. ha, godt og vel halvdelen af udbyttet ved Aarslev. 
Ved Tystofte ligger udbyttet i stængler lidt over og ved Lyngby 
lidt under gennemsnitsudbytlet. 

I de fire forsøgsår er det højeste udbytte af stængeltørstof 
høstet i 1953. Men medens 1956 var det dårligste år for kolbe
udbyttet, er stængel udbyttet i dette år det næsthøjeste. Derimod 
er stængeludbyttet lavest i 1955, samme år hvor det næsthøjeste 
udbytte af kolbe blev nået. 

I samlet tørstofudbytte for hele afgrøden har Goudster opnået 
det højeste gennemsnitlige udbytte for alle 14 forsøg. Men næst
højeste sort, Prior, ligger ganske tæt deTved. 

Af tabel 3 fremgår også, at Goudster ikke i alle fire år eller 
ved alle fonsøgssieder har givet dot højeste 'samlede udbytte af 
tørstof. En beregning af statistisk sikkerhed viser da også, at for
skellen mellem de to sorters udbytte, henholdsvis 91,6 og 91,3 hkg, 
er højst usikker. Som nr. 3 kommer Wisconsin 240, USA. For
skellen mellem denne sorts udbytte, 85,8 hkg og udbyttet af nr. 1 
og 2 er statistisk sikker. Det lave udbytte af Wisconsin 240, USA, 
skyldes ikke en lavere tørstofprocent i den samlede afgrøde 
(tabel 2), men et noget lavere udbytte af grønmasse (tabel 1). 

Både af s,tængel og navnlig af kolbe har Wiseonsin 240, USA, 
givet et lavere udbytte end Goudster og Prior og dette afspejler 
sig særlig i tørstofudbyUet af kolbe, der som tidligere nævnt lig
ger lavere end sort nr. 1 og 2. 

Wisconsin 240, Holland, har været prøvet i 11 forsøg og har 
her opnået et gennemrsnitsudbytte, der ligger 1,4 hkg lavere end 
Wisconsin 240, USA. Af tabel 3 fremgår det, at også Wisconsin 
240, Holland, har et ret lavt udbyUeaf tørstof i kolbe. Også dens 
udbytte af grønmasse er lavere end soderne nr. 1 og 2. I det hele 
taget er udbybtetallene for såvel grønmasse som for tørstof meget 
nær de samme for de to avlsstedsformer af Wisconsin 240. 
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Foliant har i gennemsnit af 7 forsøg givet et gennemsnitligt 
tørstofudbytte på ialt 92,2 hkg pr. ha i den samlede afgrøde, et 
gennemsnitsudbytte, der er lidt højere end både Goudster og 
Prior. Men da gennemsnittet for Foliant kun hviler på 7 forsøg 
mod 14 for Goudsters og Priors vedkommende og da udbyttefor
skelIen tilmed ikke er 'statistisk sikker, kan Foliant derfor ikke 
udpege,s som den absolut højest ydende. Af tabel 3 ses det, at Fo
liant har et gennemsnitsudbytte af tørstof i kolbe, der ligger me
get nær de to andre hollandske sorter Goudster og Prior. 

Sættes genemsnitsudbyUet af de tre sorter, der har deUag,et i 
alle 14 forsøg til 100 fås følgende: 

Forholdstal for tørstofudhytte 
kolbe stængel ialt 

14 forsøg 
Goudster ............. 102 102 102 
Prior ................. 106 98 102 
Wisconsin 240, USA ... 92 100 96 

11 forsøg 
Wisconsin 240, Holland 91 97 94 

7 forsøg 

Foliant. .............. lOb 100 103 

Herved fremtræder tydeligt den forskel, der er i udbyttet, særlig 
af kolbetørstof, mellem wisconsinsorten og de hollandske. 

Hvis man på samme måde, gennemsnitsudbyttet for de 3 sorter 
i 14 forsøg = 100, omregner udbyttet af ,sorterne for hvert år til 
forholdstal, som i nedenstående oversigt, fås der et udtryk for 
svingningerne i udbyttet fra år til år. 

Forholdstal for udbyttet af kolbetørstof og tørstof ialt 
Kolbetørstof Tørstof ialt 

1953 1954 1955 1956 1953 1954 1955 1956 

Goudster ........... 140 84 119 67 130 89 105 89 
Prior .............. 141 83 129 71 127 90 103 91 
W. 240, USA ....... 120 72 111 64 121 82 98 86 
W. 240, Holl ........ 66 108 64 79 94 88 
Foliant ............ 130 68 107 89 

Sammenholdes forholdstallene for udbyttet med årsgennemsnit
tet for temperatur og nedbør side 451, ses det, at alle sorter har 
givet et meget lavt udbytte i årene 1954 og 1956, hvor tempera-
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turerne var lave både sommer og efterår, medens udbyttet var 
stort i årene 1953 og 1955, hvor temperaturen var høj. 

Antal stængler, kolber og planter uden kolber er optalt. På 
grundlag af plantetallet er beregnet stængler pr. plante, kolber 
pr. plante og den procentiske forekomst af planter uden kolber. 
Resultaterne er anført i følgende ovensigt : 

Antal pr. ha Stængler Kolber % 
1000 pr. pr. planter 

1000 1000 planter 1000 plante plante uden 
stængler kolber uden planter kolber 

kolber 

Goudster ......... 82.8 78.2 2.2 65.9 1.3 1.2 3.3 
Prior ............ 78.8 81.1 2.0 64.8 1.2 1.3 3.1 
W. 240, USA ..... 85.1 75.0 2.4 63.8 La 1.2 3.8 
W. 240, Holl ...... 85.0 75.1 2.6 63.6 1.3 1.2 4.1 

Foliant .......... 80.8 78.4 2.B 66.~ 1.2 1.2 4.2 

Forskellen mellem sorterne er ringe. Dog er der en tendens til, 
at der har været flest planter uden kolber hos Foliant og færrest 
hos Prior. 

Sorternes tidlighed. Jo tidligere en majssort er i udvikling, 
desto 'større mulighed må den have for at give et stort udbytte af 
kolbetørstof. I nedenstående oversigt er anført gennemsnitsdalo 
for fuld blomstring (hanblomst) : 

Goudster Prior Wisconsin 240 Wisconsin 240 Foliant 
USA Holland 

11/B 

Prior har været tidligst i fuld blomstring, men forskellen fra den 
tidligst til den senest blomstrende sort er kun 3 dage i gennem
snit. 

Væltetilbøjeligheden er bedømt, hvor den er forekommet, efter 
skalaen 0-10, hvor 10 = helt liggende. De forskellige sorter har 
fået følgende gennemsniiskarakter for væltetilbøjelighed : 

Goudster Prior Wisconsin 240 Wisconsin 240 Foliant 
USA Holland 

1.4 1.0 1.0 0.8 0.& 
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Goudster har været mest tilbøjelig til at vælte og Foliant mindst. 
VæltetiIbøjeligheden skyldes som tidligere nævnt, at rodnettet 
ikke kan holde planten oprejst, ikke at stænglen er for blød. 

Planternes højde synes ikke at have indflydelse på væltetil· 
bøjeligheden. Nedenstående oversigt viser den gennemsnitlige 
højde i cm: 

Til basis af Til laveste 
hanblornst ansatte kolbe 

Goudster ...... 156 54 
Prior .......... 155 51 
W. 240, USA ... 159 56 
W. 240, Holl .... 155 56 
Foliant. ....... 159 50 

Gennemsnitshøjden har været nogenlunde ens for alle sorter både 
til basis af hanblomst og til lavest ansatte kolbe. 

Majsbrand er forekommet ved Aarslev, hvor der er fundet ne· 
denstående angreb af majsbrand, pct., gns.: 

Goudster Prior Wisconsin 240 Wisconsin 240 Foliant 
USA Holland 

3.6 2.3 0.5 0.6 2.9 

Goudster, Prior og Foliant har alle været betydeligt mere an· 
grebne end wisconsinsorten. 

Tørsloffets kemiske sammensætning 

I tørstoffet er bestemt indholdet af råprotein og træstof. Gennem
snitsresultaterne af disse undersøgelser er sammlen med det be
regnede gennemsnitlige udbytte af råprotein og træstof meddelt 
i nedenstående ove~sigt: 

% af tørstoffet hkg pr. ha 
råprotein træstof råprotein træstof 

Goudster ...... 9.2 19.2 8.4 17.6 
Prior .......... 9.2 18.5 8.4 16.9 

W. 240, USA ... 9.7 21.6 8.3 18.5 
W. 240, Holl .... 9.5 21.1 8.0 17.8 
Foliant. ....... 8.9 19.3 8.2 17.8 
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De to wiseonsinsorter har haft det højeste indhold både af rå
protein og træstof. Mellem de øvrige sorter indbyrdes er forskel
len kun ringe. Goudster og Prior har givet ,samme udbytte af 
råprotein og ligger højest og Wiseonsin 240, Holland, har givet 
mindst. I træstofudbyUe kommer \Viseonsin 240, USA, højest 
og Prior lavest. 

Oversigt over sorterne 

Goudster, Prior og Foliant er hollandskedobbelthybrider tiltruk
ket ved forædlingsvirksomheden C.I.V., Veghel en OUersum. 

Wisconsin 240 er en amerikansk dobbelthybrid fremstillet ved 
universitetet, Madison, \Viseonsin. 

Med omtrent samme stængel- og bladudbyUe for alle de prø
vede sorter har de tre hollandske sorter, Goudster, Prior og Fo
liant, givet 4,6-6,3 hkg kolbetørstof mere pr. ha end Wisconsin 
240 (USA) og i samlet tørstofudbyUe ligger de hollandske sorter 
6-8 pet. over denne. Den hollandske avl af Wiseonsin 240 er i 
tørstofudbytte omtrent på højde med USA-avlen. 

De hollandske sorter er lidt tidligere i fuld blomstring end 
\Visconsin 240, men de har ved høst haft lidt lavere tørstofind
hold end denne. Goudster har vist lidt mere og Foliant lidt min
dre væltetilbøjelighed end W,isconsin 240. Antallet af stængler 
pr. plante har for Prior og Foliant gennemsnitlig været 1,2 og 
for de øvrige sorter 1,3, medens kolbeantallet pr. plante for Prior 
har været 1,3 og for de øvrige sorter 1,2. Antal planter uden 
kolber har været færrest hos Prior, 3,1 pct., og flest hos Foliant, 
4,2 pct. I tre forsøg, hvor der er foretaget optælling af majsbrand 
(U stilago Zeae), har de hollandske sorter og især Goudster været 
stærkere angrebet end Wisconsin 240. 

II. Orienterende forsøg med majssorter 1949-1952 

I 1949-1952 har forsøgene omfattet følgende sorter: 

1. Wisconsin 240 
2. Wisconsin 355 
3. Kingscrost K.F.1 
4. Wisconsin 275 
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5. \Visconsin 255 
6. Kingscrost K.A.4 
7. Wisconsin 341 A 
8. Wisconsin 270 
9. PeUender GoldfIut 

10. Canbred 250 
11. Canbred 150 

Nr. 1-8 stammer fra USA og nr. 10 og 11 fra Canada. Udsæden 
af disse sorter er hvert år modtaget gennem FAO. PeUender 
Goldflut er en ungarsk sort. 

Forsøgene er gennemført på de samme forsøgs steder og efter 
de samme linier som forsøgene i afsnit I. 

Vejrliget har i årene 1949-1961 været gunstigt for majsen, 
hvorimod sommeren og efteråret 1952 var koldt og regnfuldt, 
hvilket hæmmede majsen i dens udvikling. 

Af sygdomme og skadedyr forekom kun fugleskade. Ved efter
lllantning blev virkningen heraf afbødet. 

FORSØGSRESULTATER 

I gennemsnit af alle forsøg har de prøvede sorter givet et udbytte 
.af grønmasse og tørstof som anført i nedenstående oversigt. 

Forholdstal 
Antal hkg pr. ha % for tørstof ialt, 
for- tørstof tørstof i gns. for nr. 1-5 
søg grønt kolbe stængel iaH afgrøden = 100 

Wisconsin 240 .... 16 420 40.3 50.8 9l.1 2l.7 104 
\Visconsin 355 .... 16 449 35.8 53.5 89.3 19.9 102 
Kingscrost K.F.l .. 16 450 31.7 55.6 87.3 19 .• 100 
1Visconsin 275 .... 16 424 37.6 49.6 87.2 20.6 100 
Wisconsin 255 .... 16 387 37.7 45.0 82.7 21.4 95 
Kingscrost K.A.4 .. 12 488 29.7 65.7 95.4 19.5 109 
Wisconsin 341 A .. 8 479 29.8 61.9 91.7 19.1 105 
1Visconsin 270 .... 8 432 38.3 47.6 85.9 19.9 98 
Pettender Goldflut. 6 490 13.6 77.4 91.0 18.6 104 
Canbred 250 ..... 4 400 41.3 42.1 83.4 20.9, 95 
Canbred 150 ..... 4 348 35.6 38.9 74.5 21.4 85 

Af de sorter, der har været med i alle 16 forsøg" har \Visconsin 
240 givet det største udbytte af tørstof, 91,1 hkg pr. ha. Sorten 
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har desuden haft det højeste tørstofindhold, 21,7 pct. Hertil bi
drager navnlig det store udbytte af kolbetørstof. Det højeste ud
bytte af alle sorter er ydet af Kingscrost K.A.4, der dog kun har 
været med i 12 forsøg. nens udbytte af kolbetørstof er dog lavt, 
hvilket medfører en lav tørstofprocent i den samlede afgrøde. 

I forsøgene er målt plantehøjde til basis af hanbloffiist og højde 
til lavest ansatte kolbe. Desuden er noteret dato for fuld blom
string af hanblomst. Resultaterne er angivet i nedenstående over
sigt: 

Gennemsnit for højde i cm til 
lavest dato for fuld 

basis af ansatte blomstring 

hanblomst kolbe (hanblomst) 

\Yisconsin 240 ........ 178 57 "/S 

\Yisconsin 355 ........ 182 66 " /s 
Kingscrost K.F.l ...... 178 60 IO/S 
Wisconsin 275 ........ 172 61 15/S 

Wisconsin 255 ...... " 173 59 12/8 

Kingscrost K.A.4 ...... 194 69 16/S 

Wisconsin 341 A ...... 187 72 21/S 

Wisconsin 270 ........ 163 56 16/s 

Pettender Goldflnt. .... 219 99 27/S 

Canbred 250 ......... 186 59 u/s 
Canhred 150 ......... 165 57 7/S 

Flertallet af sorterne har haft nogenlunde samme gennemsnits
højde, omkring 170-180 cm til basis af hanblomst. Kingscrost 
KA.4 er dog noget højere, 194 cm" og Pettender Goldflut betyde
ligt højere end de øvrige, 219 cm. Sorterne Wisconsin 2700, Can
bred 150 og Canbred 250 er ret lave, ca. 165 cm. Med hensyn til 
blomstring har Canbred 150 været tidligst, 7. august. Hovedparten 
af sorterne har været i fuld blomst i tiden fra 11. til 17. august. 
Wisconsin 341 A noget senere, 21. august og PeUender Goldflut 
har blomstret meget sent, 27. august. 

Udbyttet af råproteitl og træstof er bestemt. Resultaterne fin
des i omstående oversigt. 

Det gennemsnitlige indho1d af råprotein i tørstoffet har for de 
fleste sorter ligget fra 9,0 til 9,5 pet., med undtagelse af sorterne 
Kingscrost K.AA, der ligger på 8,7 og Pettender Goldflut på 8,1 
pet. Sidstnævnte har også et højt indhold af træstof i ,tørstoffet, 
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% af tørstoffet hkg pr. ha 

råprotein træstof råprotein lræstof 

Wisconsin 240 ...... 9.7 24.0 8.9 21.8 
Wisconsin 355 ...... 9.3 24.6 8.3 21.9 
Kingscrost K.F.l .... 9.3 24.3 8.1 21.2 
Wisconsin 275 ...... 9.4 22.2 8.2 19.4 

Wisconsin 255 ...... 9.1 23.4 7.5 19.4 

Kingscrost K.AA . ... 8.7 25.6 8.3 24.4 
Wisconsin 341 A .... 9.6 24.4 8.8 22.4 
\Visconsin 270 ...... 9.5 23 .• 8.1 20.2 

Pettender Goldflut .. 8.1 30.1 7.5 27.4 
Canbred 250 ....... 9.5 24.5 8.Q 20.4 

Canbred 150 ....... 9.6 22.1 7.1 16.5 

30,1 pct., medens de øvrige sorter har et indhold på 22,0 til godt 
25 pct. 

Udbyt.tet af råprotein har været højest for Wisconsin 240 og 
Wisconsin 341 A, medens Canbred 150 ligger lavest. Udbyttet af 
træstof har været højest hos Pettender Goldflut, medens Canbred 
150 også her ligger lavest. 

På grundlag af forsøgene refereret i dette afsnit måtte Wis
con sin 240 af de 11 prøvede so·rter anses for at være den hybrid
form, der var bedst egnet til dyrkning til ensileringsformål her 
i landet. Kingscrost K.A.4 har nok givet et lidt større tørstof
udbytte, men den er senere og har lavere tørstofindhold end Wis
consin 240. 

III. Majssorter til iagttagelse 1948-1956 

Som nævnt i indledningen har en række majssorter været udsået 
i forsøg af mindre omfang end de sorler, der er omtalt i afsnit I 
og II og forsøgene har ofte haft karakter af iagttagelse, dog i 
reglen suppleret med en udbyltebestemmelse. 

Når der med de pågældende sorter ikke -er udført mere om
fattende forsøg, er årsagen hyppigt, ·at de hurtigt har vist sig 
uegnede for danske forhold. I en del tilfælde har levering af ud
sæden været uregelm,æssig, dette gælder f.eks. nogle østeuro
pæiske soder og i andre tilfælde har de leverede udsædsmængder 
været så ,små, at de ikke har strakt til egentlige forsøg eller til 
mere end et forsøg. 
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Alle prøverne har været udsået sammen med en sort af kendt 
dyrkningsværdi her i landet. 

Dyrkningsbetingclserne og fremgangsmåden ved dyrkningen 
har været som for de foran omtalte forsøg. 

Tabel 4. Oversigt over majssorter til iagttagelse 
----,----.----,-1--0- -1- --- -- "" 'olJ El 

~~ 1 ~ .2 c...... c ~ ~a ~ 
; S'1 g}., Sortens na vn ~ ~ ~ ~ ..2 .g C) 

~ ~ ....... ~ IS! -,... ~o S "'C 

:5 ~ ~] I Æ ~ ~~ ;~ ~:Z ~ 
. -~: '~9481 ~--I 2 I ~f;~:c~~~~' K:A:4 : : : :: I ~~:~ i~:~ 2~~~ 1~~ 

2 I '3 » K.S.6. .. . . 58.1 16.[ 418 199 

3 i I 4 }) K.E.3 .... ·1~~8'~J __ 4/_8_~.153_ 
i----,-~3-i-·21-1 Eagle Hill.... . . . . . . . . 42.5 21.5 I 25(7 98 

4 I' Hed Star ............. I 49.8 18.6 I l/S 100 
5 I . 3 . Wills P. J ............ l 47.s 18.3 1 "/7 110 
6 I I 4 Gehn................ 44.9 17.9 3°/7 100 
i 5 ':\,Tills Hybrid D ..... " I 36.4 1\:).8 I 3°/7 119 

1-1-i- 1--- E~gle HilL: ........ " 13~1'~-i---=----=-
8 I 2 Wills Hybnd A ..... " I 59.4 18.9 ~ -

9 . ______ .i ___ 3_1 Wills Dale 301 ..... " . ~ _.~ --= __ -=_ 
I
, 1950 1 I 1 I \Visconsin 240 ...... " 1 115.1 I 22.~ '/s,' 185 

10 I 2 U. S. 13.. . . . . . . . . . . . 126.. 18.0 31/8 240 
11 3 U. S. 65............. 123.. 17.8 '/9, 240 
12 I ______ 1_ ~4_1_~S, 82 ............ ___ ~~ ~~ ~~. 220 

19fiO+ 3 i 1 1 Wisconsin 240.. .. . . . . 101.0 26.3 2/S 165 
13 1 1951 I 2 I Pommernmajs, hvid.. 10l.6 24.8 l/S 155 

15 ____ , __ 4_ Manskes Goliat. ...... ~~_~ 148 
14 3 I Pommernmajs . . . . . . . 97.1 25.8 29/7 150 

1951 1 I 1 Wisconsin 275 A . . . . . 121.6 24.s "/s 198 
16 I 2 P. 151.... . . . . . . . . . . . 121.6 22.6 l/S 205 

17 ____ 1--" ___ 1 P. 149 ................ ~--=~ __ ~_ 195 

1952 1: 1 i Wisconsin 240........ 81.0 16.2 29/7 170 
18 2 Kingscrost K.F.5. . . . . . 105.1 17.5 5/S 201 
19 8 52011, Ungarn....... 85.9 14.5 16/S 233 
20 4 52014, }} 80.1 13.7 16/a 23:-1 

21 
22 

23 
24 
?" _o 

1953 3 1 Wisconsin 240 ...... . 

3 U. 20 .............. . I 
2 IAgrOeeres ........... . 

--- -- --_.-

1954 
2 
3 
4 

Wisconsin 240 (USA) . 
C.I.V.K.B. 6 (Holland) 
eJ.V.K.B. 10 }} 
CJ.V.K.B. 19 )} 

~--'----'----'-----'-----~-__ o 
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108.0 25.2 21/7 

102.8 15.8 29/9 

_ 102.0 _1""':0:.... _~~_ 
83~ 16æ ~8 

91.4 I 17.5 3/S 

178 
228 

! 181 

180 
167 
185 
181 

90.. 15.9 '/R 
88~ 15~ ~8 

(fortsættes) 



(tabel 4 fortsat) 

1955 
26 

-- -~--. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 1 
2 

s 
" 

Sortens navn 

29.8 B/S 138 Goudster (Holland) . .. . 93.1 
Pioneer 395, USA (holl. i 

avl) ............... ,104.1 26.8 17/8 162 
3 Caldera 402. . . . . . . . .. i 100.1 28.3 13/S 141 
4 C.LV.K.B. 224 ........ I 100.0 I 30.9 "/s 152 
5 Caldera 221.. . . . . . . .. '88.0 31.7 I 9/8 146 
6 C.LV.K.B. 251. . . . . . . . 86.8 28.8 9/8 145 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

7 I » 228. . . . . . . . 86.3 I 31.0 I 1°/8 I 152 
_____ 8_ » 189 ........ ~~~I~~ __ 

33 
34 
35 
36 
37 

38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

Goudster (Holland) . . . 88.6 26.4 I "/s 136 
Pioneer 338 (USA). . .. ! 99.9 22.1 2°/8 168 
K.C. 3 (USA).. .. . . . . . 94.4 22.0 i "/s 148 
Gelb. Monchhofer (Østr) 93.3 20.4 l 20/8 184 
Pioneer 396 (USA). . .. ! 91.5 24.2 14/8 159 
Loosdorfer Kaminger 

(Østrig) . . . . . . . . . .. '88.9 21.1 I' 2°/8 
U. 22 (USA). . . . . . . . . 84.7 23.7 19/8 

166 
170 

130 
136 
141 
128 
126 
128 
127 

~~- -~-----'---~~~~~--- --- -~-- ---~--

1956 
53 

3 l I Wisconsin 240 (USA) . 
2 Caldera 401 (Holland) 

77.3 
79.s 

18.8 
17.6 

6/S 

B/S 
136 
148 

I tabel 4 er givet en oversigt over hovedparten af de sorter, 
der har været ud sået, og hvormed der er udført udbyttebestem
melse. Til karakterisering af Isorterne er kun meddelt deres tør
stofudbytte, tørstofprocent, højde og blomshingsdalo. På grund 
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af materialets ringe omfang, må udbytte.tallene anses for at være 
for usikre til alene at danne grundlag for en vurdering, men kan 
kun tjene som støtte for den skønsmæssige bedømmelse. 

Lbnr. 1- 9 er hybrider fra USA, hjembragt af godsejer Fl. Jun
cker, Overgaard, Havndal. 

» 1 0-12, 22 og 38 er hybrider fra Unit ed Growers Association, 
Schenandoak, Iowa, USA, modtaget gennem Max 
Kornacker, Wehrden/Weser, Tyskland. 

» 13-15 stammer fra Østtyskland og er modtaget af foræd-
lerens datter, Brigitte Manske, Max Planck Institut
tet, Voldagsen, nu Køln. 

» 16-17 er hybrider fra USA, modtaget fra Firma Hjalmar 
Hartmann & Co" København. 

» 18, 34, 44 og 48 er hybrider fra Northrup, King & Co., 
Minneapolis, Minnesota, købt hos danske frøfirmaer. 

» 19 og 20 er ungarsk hestetandsmajs, miodtaget fra Fir-
ma Krusøe & Co., København. 

» 21 er en hybrid fra USA, fremavlet i Italien og modtaget 
fra Asgrow i Italien. 

» 23-25, 28, 30-32, 39, 41 og 43 er modtaget fra forædlings-
firmaet C.LV., Landgoed, Zelder, Ottersum, Holland. 

» 26,27, 29, 40, 42, 47 og 53 er fremstillet af og modtaget 
fra firma Van der Have, Kapelle/Biezeling, Holland. 

» 33, 36 og 46 er hybrider fra USA købt hos danske frø-
firmaer. 

» 35 og 37 er østrigske sorter m,odtaget fra A/S Inter-
national Eksport og Import, København. 

» 49-53 er hybrider fra United Growers Association, Iowa, 
fremavlet i Frankrig og modtaget fra fremavleren. 

Som nævnt i indledningen til dette afsnit har det ,stare flertal 
af sorterne ikke vist sig egnede til dyrkning her i landet. Grunden 
er meget hyppigt sen udvikling, hvilket medfører en lav tørsto.f
procent i afgrøden, der igen giver et unødvendigt stort ensile
ringstab. Af tabel 4 ses det, at løbenr. 1-9 alle har haft et væsent
lig lavere tørstofindhold end måleprøven Eagle Hil!. Denne sort 
er af meget tidlig type, men gav imidlertid for lille udbytte, selv 
om tørstofprocenten var tilfredsstillende. Sorterne løbenr. 10-12 
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gav et stort .tørstofudb~tte, men var meget sene. De var først i 
fuld blomst godt 3 uger efter Wisconsln 240, selvom 1950 var et 
gunstigt år for majsen. Sorter, der under sådanne vækstvilkår 
ikke opnår større tørstofindhold enq 18-19 pct., vil under lidt 
ugunstigere kår ikke give et blot antageligt udbytte og vil i det 
hele taget være meget usikre. Løbenr. 13-15, særlig nr. 13, må 
tillægges samme d~rkningsværdi som de her i landet bedst egnede 
amerikanske sorter. Sorterne er tiltrukket i Europa, men leve~ 
ringen af udsæd har været højst uregelmæssig til tider helt svig
tet. For løbenr. 16-22 gælder også, at de er for sene i udvikling. 
Sort nr. 18 gav ganske vist et stort tørstofudbytte med et efter 
året højt tørstofindhold, men udbyttet skyldtes næsten alene en 
meget kraftig udvikling af stængler og blade. 1953 havde majsen 
meget gode betingelser hele sommeren, men alligevel gav løbenr. 
21 praktisk taget intet kolheudh~tte. Det ses også, at den blom
strede ca. 2 måneder senere end \Visconsin 240. Heller ikke nr. 22 
opnåede nogen tilfredsstillende udvikling. Af løbenr. 23-25 har 
der kun været udsæd til rådighed i 1954, da sorterne gav større 
tørstofudhyite og havde omtrent samme tørstofindhold og blomst
ringstid som Wisconsin 240 (USA). For de soder, der har været 
i forsøg i 1955 og 1956 afprøves løbenr. 34, 40, 44, 48 og 53 
yderligere. De øvrige sorter er udgået af forsøgene enten på grund 
af utilfredsstillende udbytte eller udvikling eller fordi ejeren af 
sorten ikke har ønsket yderligere afprøvning. 

SAMME:\'DRAG 

I årene 1948-1956 er der ved statens forsøgsstationer gennemført 
sortsforsøg med majs til ensilering. ner har været afprøvet et 
betydeligt antal sorter, navnlig europæiske, amerikanske og ca
nadiske samt enkelte andre. 

Forsøgene indtil 1952 må betragtes som rent orienterende. 
I årene 1953-1956 er der ved Lyngby, Tystofte og Aarslev (god 

lermuld) samt ved Jyndevad (let sandmuld) udført forsøg med 
sorterne Goudster, Prior og Foliant, der er tiltrukket af eJ.v., 
Holland og Wisconsin 240. Af den sidste er anvendt udsæd både 
af amerikansk og hollandsk avl. 
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Med omtrent samme stængel- og bladudbytte for alle de prø
vede sorter, har de tre hollandske sorter, Goudster, Prior og 
Foliant givet 4,6-6,3 hkg kolbetørstof mere pr. ha end Wiseonsin 
240 (USA) og i samlet tørstofudbytte ligger de hollandske sorter 
6-8 pet. over denne. Den hollandske avl af Wiseonsin 240 er i 
tørstofudbytte omtrent på højde med USA avlen. 

De hollandske sorter er lidt tidligere i fuld blomstring end 
Wisconsin 240, men de har ved høst haft lidt lavere tørstofind
hold end denne. Goudster har vist lidt mere og Foliant lidt mindre 
væltetilbøjelighed end Wiseonsin 240. Antallet af stængler pr. 
plante har for Prior og Foliant gennemsnitlig været 1,2 og for 
de øvrige soder 1,3, medens kolheantallet pr. plante for Prior 
har været 1,3 og for de øvrige sorter 1,2. Antal planter uden kolber 
har været færrest hos Prior, 3,1 pet. og flest hos Foliant, 4,2 pct. 
I tre forsøg, hvor der er foretaget optælling af maj sbrand (U sti
[ago Zeae), har de hollandske sorter og især Goudster været 
stærkere angrebet end Wisconsin 240. 

SUMMARY 

Experiments on varieties of maize for green harvesling 

During the years 1948 to 1956 same experiments an varicties af maizc 
for ensilering have been carrie d out at the State Research Stations. 
A considerable number of varieties, especiaIly European, American, 
Canadian, and a fe,v other varieties have been subject to tes ting. 

Up to 1952 the experimenrs must be regarded merely as an orien
tation. 

During the years 1953 to 1956 a series of experimcnts were carrie d 
out at the stations of Lyngby, Tystofte and Aarslev (all good loam) 
as well as at Jyndevad (light sandy loam). The experlments comprised 
the vadeties Goudster, Prior, and Foliant, raised by C.LV., Holland, 
as well as \Visconsin 240, of which variely seed of hoth American and 
Dutch origin have been used. 

By nearly the same yieId in stem and Ieaf for all the varieties tested, 
the three Dutch varleties Goudster, Prior, and Foliant gave 4,6 to 6,3 
hectokiIos af ear Jl'Y matter more per hectare than Wisconsin 240 
(USA), and with regard to the total yield of dry matter, the Dutch 
vadeties are superior to Wisconsin 240 (USA) by 6 to 8 per cent. The 
dry matter yield af the Dutch grown 'Visconsin 240 is nearly equal to 
that af the American one. 

The Dutch varieties reach their full fIowering a Httle earlier than 

468 



Wisconsin 240, but by harvest their dry matter percentages was a Httle 
Iower than that obtained by Wisconsin 240. 

Goudster showed a little more, Foliant a little less tendency to over
turning compared lo Wisconsin 240. The number of stems per plant 
was on an average 1,2 as far as Prior and Foliant were concerned, and 
in the case of the other' varicties it was 1,3, whereas thc number of 
ears per plant was 1,3 as far as Prior was concerncd, and for the other 
varieties 1,2. Prior had the lowest number of plant s \vithout ears, Le. 
3,1 per cent, Foliant the highest, i.e. 4,2 per cent. 

In three experiments ,,,,here counting of maize smut (Ustilago Zeae) 
was undertaken, the Duteh varicties, particularly Goudster, were more 
severely ·affected than Wisconsin 240. 
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