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Resume 
2 års markforsØg har belyst variationen i modningsforløb og udbyttekapacitet i majssorter af en mod
ningsgrad mellem 190 og 290 efter FAD-skala (5 til 9 efter dansk skala). Indflydelsen af NP-gØdning, 
placeret eller udstrøet, blev ligeledes målt. 

Blomstringen begyndte en uge før i tidlige sorter end i mellemtidlige. Der var en positiv korrelation 
mellem sorternes tørstofproduktion om foråret, forårsvigør ,og ved modningen. Tidlige sorter og plan
ter fra parceller med placeret NP-gødning viste den højeste forårsvigør. Placeringen af NP-gødning 
øgede buskning, fremmede blomstring og øgede tØrstofproduktion og -indhold betydeligt. To tredje
dele af det totale tørstof blev produceret efter blomstring, dvs. i august-oktober. De tidlige sorter pro
ducerede mere kolbe og mindre strå end de mellemtidlige. De havde et højere tørstofindhold end de 
mellemtidlige, og de ydede lige så meget tørstof som de mellemtidlige og sene. 

Kolbens udviklingsrytme afgjorde procenten og mængden af tørstof i afgrøden. Blomstringsdatoen 
er den vigtigste parameter til forhåndsbedømmelse af kolbeandel og tørstofprocent, samt forventet 
kvalitet og kvalitet af majsensilage. 

Nøgleord: Majsvækst i Danmark, placering af NP-gødning, tidlige og mellemtidlige sorter, antal blade, stængellæng
de, buskning, blomstring, akkumulation af grønmasse og tørstof, indlejringsaktivitet, kolbe, strå. 

Summary 
The morphology of a forage-maize crop affects its quality as a source of roughage for cattle and sheep. 
The non-ear parts are the least digestible portion ofthe crop. The proportions ofthe various plant parts 
in the erop when harvested can be affected by harvest date, climate, eultural praetiee, and genotype. 

This paper gives the results from two years of experiments with a series of maize genotypes of a ma
turity degree between 190 and 290 from the scale FAD (5 to 9 from Danish scale). The influence was 
studied of 30 Kg N and 60 Kg P fertilizer applied at sowing time in two different ways: plaeing and 
broadeasting. 

Flowering appeared a week earlier in early genotypes than in the mediumearlies. A dose relation be
tween dry-matter production in the early summer, spring vigour, and at the harvest time was reported. 
The early genotypes and the plants grown in plots with NP-fertilizer showed the best spring vigour. 
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Two thirds ofthe total dry matter was accumulated af ter flowering, i.e. August-October. NP-fertilizer 
placement improved dry-matter yield significantly. No relation between total dry-matter yield and ge
notypes' maturity degree could be registered. The early genotypes produced more cob and less stover 
than the medium-earlies, and since the former had a higher dry-matter content, they yielded as much 
as the medium-earlies. 

Thus, the rate of ear development and not the rate of development ofthe main shoot determined the 
course of the dry-matter content and total crop. These experiments cause the silking date to be the 
most important parameter for evaluating ear yield, ear proportion, dry-matter content, crop yield and 
quality of forage maize in a country with a short summer. 

Key wonls: Zea mays L., com, growth rate in Northem Europe, NP-fertilizer placement, early and medium-early 
genotypes, leaf emergence, stalk deveiopment, tillering, tasseling, fresh- and dry-matter accumulation, sink activity, 
ear, stover. 

Indledning 
Allerede i 1928 konkluderede forsøgsleder R. K. 
Kristensen, at sildige majssorters store grønmasse 
reduceredes til samme tØrstofmængde som de tid
liges, da tørstofindholdet var lavere end hos de 
tidlige. Udbytteniveauet afmajssorteme Quebec 
28 (tidlig), Western Dent (mellemtidlig) og Hvid 
Hestetand (sildig) dyrket i Danmark kunne der
med stilles lige. 

Trods en stor forædlingsindsats ser det ud til, at 
ovennævnte forhold stadig gør sig gældende for 
de majssorter, der findes på det danske marked. 
En samlet oversigt over nyere sorter viser, at de 
målte forskelle i afkastning i højere grad skyldes 
specifikke sorters variationer end den variation, 
der kan opstå pga. forskel i modningsgraden (Ja
cobsen & Bentholm, 1983; Pedersen, 1982). 

Vækstrnåden i majssorter af forskellig mod
ningsgrad må forventes at være forskellig, og det 
er heller ikke givet, at tidlige og sene sorter reage
rer ens på dyrkningsmetoder og gødningstilfør
sel. En undersøgelse af disse faktorer vil være en 
hjælp for forædlere og dyrkere. 

Kvaliteten af majsensilage som grovfoder til 
drØvtyggere afhænger af forholdet mellem de for
skellige plantedele. Det gælder først og fremmest 
om at få sorter med størst mulig kolbeandel, da 
kolben er den mest fordøjelige del af planten til 
trods for, at fordøjeligheden af stængler og blade 
til en vis grad falder samtidig med kolbeudviklin
gen. 
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Litteraturoversigt 
Tidlig såning er afgørende for at få en høj tør
stofprocent i kolben. Danske forsøg viste, at den 
bedste såtid var første halvdel af maj (Lyngby, 
1980). Såning i april, som resulterede i en større 
kolbeandel end såning i maj, gav et mindre ud
bytte pga. dårlig spiring og planteetablering, 
fordi jordtemperaturen var for lav. IfØlge littera
turen anses 8-12°C for at være minimum tempe
ratur for, at spiringen kan foregå rimeligt hurtigt. 
Temperaturbehovet varierer bl.a. fra sort til sort. 
Tidlige sorter kunne i England spire under lavere 
temperatur end sildige, og europæiske bedre end 
amerikanske (Bunting, 1968). I den forbindelse 
skal det fremhæves, at rnikroklimatiske variati
oner, som f.eks. markernes beliggenhed, dræ
ningstilstand, jordstruktur, vindforhold, m.m., 
kan spille en væsentlig rolle for hurtigt at opnå en 
tilstrækkelig hØj temperatur om foråret (Carr, 
1977; Carr & Hough, 1978; Ludwig et al., 1957; 
Ludwig & Harper, 1958; KOller, 1980). Majsfor
ædlere har været stærkt optaget af at udnytte ar
tens genetiske egenskaber for tolerance mod 
kulde eller lave temperaturer (se bl.a. Mock & 
Skridla, 1978; Mock & McNeill, 1979; Smith & 
Owens, 1964; Burris & Navratil, 1979). Der er 
opnået resultater på dette felt, men spiringen 
kræver stadig en høj temperatur. God markspi
ring i ret kold jord er et vigtig kendetegn for for
årsvigør af majsudsæd. Jo lavere temperaturen 



er, desto større betydning har kvaliteten af udsæ
den (Derieux, 1978). 

Konstant temperaturstigning især i juni og juli 
er nødvendig, for at udviklingen af majs kan hol
des i gang. Alberda (1969) rapporterede, at tem
peraturen på under 15°C forårsagede en misfarv
ning af blade og en standsning af væksten af de 
unge planter. Den typiske gulfarvning af bladene 
skyldes mangel på produktion af fotosyntetiske 
pigmenter, en reduktion af enzymatisk aktivitet, 
en afbrydelse af protein- og fosformetabolisme 
m.m. (Stamp, 1979; Mishustina & Petrova, 1978). 

En fyldig litteratur omhandler erfaringer fra 
forsØg med placering af gødning, især fosfor, ved 
kernerne. Det antages, at denne udbringnings
teknik fremmer røddernes optagelse af nærings
stoffer i kold og fugtig jord (Russell, 1973; Pain, 
1978; Mohr & Dickinson, 1979; Carson, 1974). 
Nogle forsøgsresultater viser imidlertid, at place
ringen ingen betydning har. Fra sydlige egne i 
USA (Barber, 1977; Fox & Kang, 1978) og fra 
England (Tiley, 1979; M.A.F.F., 1978) rapporte
res, at placering af gØdning giver et positivt ud
slag på planternes vækst, men kun i jord med et 
gødningsniveau under det optimale. Trods disse 
modsatte resultater anbefales det generelt at pla
cere nogen gødning, især N og P ved såning af 
majs. Disse råd kommer bl.a. fra USA (Schulte, 
1982;Aldrichetal., 1975), Tyskland (Kali, 1972), 
Frankrig (Pain, 1978), Danmark (Højmark, 
1977). 

En hØj kolbeandel og en høj tørstofprocent i 
kolben er en forudsætning for, at afgrøden kan 
give et tilfredsstillende udbytte kvantitativt og 
kvalitativt. Huber et al. (1963) viste, at en for
øgelse af tørstofprocenten i majsensilagen fra 25 
til 30 resulterede i en betydelig forbedring i såvel 
tørstofoptagelsen som mælkeydelsen hos malke
køer (se i øvrigt McCullough, 1966; McAllan & 
Phipps, 1977; Verite & Joumet, 1975; Byersetal., 
1965; Huffmann & Dunean, 1956; Cummins & 
Bums, 1969; Fiseher et al., 1968; Hemken et al., 
1971; Stake et al., 1973; Struik, 1983a, 1983b). 
Danske forsøg er gennemfØrt af Møller og Augu
stinussen (1976) og Møller et al. (1980). 
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Aldrich (1943) viste, at en enhed lavere tør
stofprocent i kerner gav 2% lavere tØrstofudbyt
te. Hans resultater viste, at en majsafgrødes ud
bytte først nåede sit maksimum, når tørstofpro
centen i kernerne nåede 65. Ved 40% tørstof i 
kernerne havde afgrøden kun opnået 50% af sit 
maksimale udbytte. Til de samme konklusioner 
nåede Møller et al. (1980) ved at beregne majsaf
grøders udbyttekapacitet i sydlige og nordlige 
dele af Danmark. Udbyttefaldet skyldtes især et 
aftagende udbytte af kolbe med svøb. Flerårige 
forSØg udført i England, bekræfter til fulde Al
drichs resultater. I de engelske forsøg kunne 
majsudbyttet udregnes med matematisk præci
sion og stor statistisk sikkerhed ud fra tørstofpro
centen i kolben (Phipps, 1980). I Holland fandt 
Struick (1983a) samme afhængighed. Lignende 
kalkuler, men med lidt mindre held, blev i Dan
mark foretaget af Thomsen (1977). 

Forholdet mellem tidlige og sildige sorter er 
ofte genstand for megen diskussion. Amon 
(1975) angiver, at tidlige sorter generelt er 
mindre end sene, har færre antal blade, lavere og 
tyndere stængler og kortere og smallere kolber. 
Amon fandt et lavere udbytte pr. ha hos de tidlige 
sorter, og det kunne kun i mindre grad højnes ved 
en forøgelse af bestandens tæthed. Disse kends
gerninger gør sig dog mindre og mindre gældende, 
jo længere nordpå majsen bliver dyrket. I Nord
frankrig, ved Paris, erfarede Derieux (1978), 
trods den korte sommerperiode, at mellemtidlige 
sorter producerede mere end de helt tidlige. I 
England, ved Reading, rapporterede Phipps 
(1980) en lignende tendens, men især i de varme 
år. Engelske landmænd blev alligevel advaret 
mod at dyrke mellemtidlige sorter, da den ensila
ge, de producerede, var affor ringe kvalitet. Bun
ting (1978) fremhæver i denne forbindelse nød
vendigheden af i Nordeuropa at dyrke sorter, der 
indlejrer hurtigt efter blomstring, og at benytte 
sig af agronomiske foranstaltninger, der kan være 
medvirkende til, at denne proces kan afsluttes før 
frosten indtræder (se i øvrigt Gregersen, 1982; 
Nordestgaard, 1980; White et al., 1976; Wiseman 
et al., 1938; Miirdock et al., 1962; Phipps, 1980). 
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Materialer og metoder 
Forsøgene blev gennemført på Landbohøjsko
lens forsøgsgård, Højbakkegård, i årene 1979 og 
1980. Sommeren 1979 var lidt varmere og tørrere 
end sommeren 1980, som i øvrigt var præget af 
udsædvanlig megen nedbør. For begge år var der 
tale om forholdsvis kølige somre. Undersøgel
serne blev udført som markforsøg i en sandblan
det lerjord, forfrugt var engrapgræs i 1979 og 
rødkløver i 1980. Som grundgødning blev mar
kerne tilført 500 kg 16-5-12 pr. ha om foråret. 
Ved majsens 5.-6. bladstadium, blev der gødet 
med 300 kg 26-0-0 pr. ha. Ukrudtsbekæmpelsen 
blev i 1979 foretaget mekanisk, mens der i 1980 
blev sprøjtet med 21 atrazin pr. ha i slutningen af 
maj og 41 i slutningen af juni (50% virksomt stof). 
Udsæden blev sået med en mekanisk enkornså
maskine forsynet med et specielt apparat til pla
cering af startgødning. Majsen blev sået den 13. 
maj i 1979 og den 8. maj i 1980. Der blev tilstræbt 
en plantetæthed på 10 planter pr. m2

• 

Forsøgene blev anlagt efter et split-plot design, 
hvor startgødningen indgik i hovedparcellerne og 
majssorterne i de sekundære parceller. 3 genta
gelser. 

I 1979 blev effekten af startgødningen under
søgt ved at sammenligne placeringen af 30 N og 
60 P med ubehandlet dvs. uden nogen tilsvarende 
form for N- og P-tilførsel. Sorternes udbytte og 
modningsforløb blev i samme år undersøgt på flg. 
hybrider. 

Sorternes navn FAO-klasse Dansk-klasse 
(Flengmark,1982) 

Edo ......... ' 190 9 
Boree ......... 200 8 
Hit ........... 200 8 
KX 802 A . . . . . . 200 
Primeur ........ 200 6 
Tau .......... 220 
Epona ......... 240 5 
KX 752 A .. '" . 240 5 
Silac 233 ....... 250 5 
LOU ......... 270 5 
ML 011 ....... , 270 
Brutus ......... 290 5 
Fronica ....... , 290 5 
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I 1980 blev effekten af startgødningen vurderet 
såvel i forhold til ubehandlet som i forhold til en 
behandling, hvor 30 N og 60 P blev strøet på jor
dens overflade, og nedfræset. Antallet af sorter 
blev i 1980 reduceret til Edo og Hit (tidlige), og 
Fronica og Brutus (mellemtidlige). I løbet af 
vækstperioden blev flg. parametre målt ugentligt: 
l) Bladenes tilsynekomst, 2) Stængelstrækning, 
3) Buskning, 4) Blomstringsforløb, 5) Stofakku
mulationsrytme (grøn- og tørstofmasse ) i hele 
planten, i strået og i kolben uden svøbblade. 20 
planter pr. forsøgsled var som stikprøve grundlag 
for bestemmelse af stofindlejringen. De statisti
ske analyser blev opgjort efter SAS (Statitical 
Analysis System) programmeringsrnetode 
(1979). 

Resultater 
Majsudvikling og stofakkumulationsrytme 
- Majstilvækst i almindelighed 
Et typisk mønster på, hvorledes majsafgrøden 
udvikler sig i Danmark og i områder med en kort 
vækstperiode, vises i fig. LUd fra de viste kur
ver, kan det fremhæves at: 

l») tidsrummet fra blomstring til høst dvs. au
gust, september og oktober, produceredes der 
over 213 af det totale tørstof. 

2) Fra midten af september, hvor væksten af 
strået ophørte, forøgedes tørstoffet alene pga. 
kulhydraternes indlejring i kolbe. 

3) Tørstofprocenten steg i takt med kolbens 
udvikling. Jo længere indlejringsprocessen vare
de, desto højere blev tørstofprocenten i hele 
planten. 

4) Stråets tørstofprocent lå konstant på om
kring 20% i perioden efter blomstring. 

5) Efter frosten steg tørstofprocenten udeluk
kende, fordi bladene og stænglerne visnede. En 
bevægelse af kulhydrater til kolben efter frosten 
kunne dermed udelukkes. På grund af længere 
indlejringstid voksede majsen i 1980 lidt mere 
end i 1979. Dette kunne registreres såvel på plan
ternes morfologiske udvikling som på stofakku
mulationen. 



700 

100 

160 

140 

120 

100 

80 

· .. 60 

40 

20 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

la 

5 

JUNI JULI AUG, SEPT, OKT, 

JLLI AUG, SEPT. OKT. 

Fig. 1. Typisk vækstmønster for majsafgrøden i forsø
gene 1979-80 .• = hele planten. = strå'" = kolbe uden 

svøbblade. 
Typieal growth pattern for maize crop in the experiments 
1979-80 . • whole plant. stover'" eob without husks. 

I'IJV, 

NOV, 

217 



- Indflydelse af sorternes modningsgrad på 

majsudvikling 
Tabel 1 viser en række korrelationskoefficienter 
mellem planternes grønmasse, tørstof, % tørstof 
og sorternes stigende sildighedsgrad ifølge FAO
skalatallet. 

Som senere omtalt under forårsvigøren kunne 
det ved begyndelsen af vækstsæsonen erfares, at 
de sildige sorter havde en lavere stofakkumula
tion og langsommere bladudvikling end de tidli
ge. For grønmassens -vedkommende var f.eks. 
korrelationskoefficienterne mellem plantevæg
ten og sildighedsgraden negativ i juni og i juli. 
Ved blomstringen, sidst i juli - begyndelsen af au
gust, indhentede de sildige sorter væksten af de 
tidlige, således at ingen entydig korrelation frem
kom. Ved modningen »overhalede« de sildige 
sorter derimod de tidlige for grønmassens ved
kommende (se koefficienterne under søjlen for 
grønmasse i tabel 1). De sildige sorters store pro
duktionsapparat, hvilket grønmassen i sidste 
ende er udtryk for, blev desværre aldrig til nogen 
nytte for udbyttets vedkommende, da sorterne på 

et alt for tidligt tidspunkt blev bremset i deres 
modning. Det blev med andre ord aldrig konsta
teret, at sildige sorter havde en højere tørstofpro
duktion end tidlige (se de lave koefficienter un
der søjlen for tørstof i tabel 1). 

Det endelige resultat af disse beregninger bli
ver, at sildige sorter havde anlæg til at opnå en 
større vækst og dermed give et større udbytte end 
de tidlige, men da deres blomstring startede se
nere (5-6 dage) end de tidliges, blev deres mod
ning afkortet således, at deres potentielle udby t
teevne ikke kunne udnyttes under de gældende 
klimatiske betingelser. 

Sildige sorter producerede meget strå og kun 
lidt kolbe og havde et lavt tørstofindhold i plan
ten (tabel 1 og tabel 2). Trods den snævre varia
tion i modningsgraden af de anvendte sorter, vi
ste det sig imidlertid, at middeltidlige sorter gav 
et udbytte, som kvalitetsmæssigt ikke alene var 
dårligt (meget strå, lidt kolbe og lav tørstofpro
cent), men som kvantitetsmæssigt heller ikke var 
større end udbyttet af de tidlige sorter. 

Tabel 1. Korrelation mellem grønmasse, tørstof, % tørstof og sorternes modningsgrad, 
(FAO-skalatal mellem 190 og 290). 

Correlation between fresh-, dry-matter, % dry-matter and maize genotypes' maturity class, (FAO-scaleclass 190-290). 

Bestemmelses- Grønmasse Tørstof % tørstof 
dato Fresh-matter Dry-matter %dry-matter 
Measurements- hele planten strå kolber!) hele planten strå kolbe(1) eleplanten strå kolbe(1) 
date wholeplant stover eob(l) wholeplant stover eob(l) wholeplant stover eob(/) 

13. 6.1979 -D,30" -0,18 0,54" 

24. 6.1979 -D,07 0,01 0,35" 
26. 6.1980 -D,04 0,01 0,36' 

3. 7.1979 -0,10 -0,06 0,16 
2. 7.1980 -D,06 -0,01 0,52" 

3. 8.1979 0,12 0,01 -0,21 
6. 8.1980 0,28 0,18 -0,05 

22. 9.1979 047** 0,53" 0,06" 0,43" 0,67" -0,49" -0,20 0,36" -0,65" 
22. 9.1980 0,45" 0,42" 0,39' 0,18 0,53" -0,71'* -0,35' 0,55" -0,89*' 

6.10.1979 0,34" 0,55*' 0,08 0,11 0,55*' -0,50" -0,42" 0,33" -0,65*' 
4.10.1980 0,65" 0,64*' 0,45'* 0,11 0,24 -0,68** -0,70*' 0,47*' -0,90" 

19.10.1979 0,55*' 0,64" 0,01 0,20 0,64*- -0,55** -0,61** -0,22 -0,64*' 
18.10.1980 0,75" 0,77" 0,38* 0,09 0,56** -0,55" -0,81*' -0,54" -0,88*' 

(1) = Kerner + stilk Kernel + shank 
, = Signifikansniveau på over 95% Signi[icant at 0,05% probability 

,. = Signifikansniveau på over 99% Significant at 0,01% probability 
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Tabel 2. Vækstvariation mellem sorternes modningsgrupper ved modning, udbyttestørrelse, (g pr. plante). 
Growth variation between the genotypes' maturity class at the ripening period, yield capacity, (g per plant). 

Modnings- Grønmasse TØrstof % tørstof 
grupper Fresh-matter Dry-matter %dry-matter 
Maturity- hele planten strå kolbe(') hele planten strå kolbe(1) hele planten strå kolbe(1) 
class whaleplant staver eab(1) whaleplant stover eob(l) wholeplant stover eab(l) 

14. september 
190 526 a 395 c BIa 112 c 79 d 32 a 21 a 19 bc 25 a 
200 618 c 496 b 122 a 125 b 100 c 27 ab 20 a 20 bc 22 a 
220 655 abc 541 ab 114 a 131 ab 109 abc 22 c 20 ab 20 bc 19 bc 
240 660 abc 529 ab BOa 126 ab 103 bc 23 bc 19 b 19 c 17 bc 
250 702 a 574 a 129 a 140 a 120 a 24 bc 20 ab 21 ab 18 bc 
270 623 bc 519 ab 110 a 131 ab 112 ab 22 c 21 a 21 a 19 b 
290 677 ab 554 a 123 a 131 ab 110 ab 21 c 19 b 19 bc 16 c 

C.V. 8,6% 8,8% 14% 8,2% 8,9% 19% 4,6% 4,3% 13% 

22. september 
190 525 c 388 b 137 a 120 b 77d 42 a 23 a 20 d 30 a 
200 572 bc 441 b BOa 227 b 93 c 35 b 22 ab 21 bcd 27 b 
220 641 ab 508 a 134 a 143 a 111 ab 31 bc 22 ab 22 abc 23 c 
240 632 ab 497 a 135 a 134 ab 102 b 31 bc 21 b 20 cd 23 cd 
250 647 ab 517 a 129 a 135 ab 110 ab 26 c 21 b 21 abcd 19 d 
270 610 ab 488 a 124 a 135 ab 107 ab 29 c 22 ab 22 a 23 c 
290 664 a 521 a 142 a 144 a 115 a 29 c 22 ab 22 ab 20 d 

C.V. 10% 10% 14% 8,8% 9,0% 17% 4,5% 4,8% 11% 

6. oktober 
190 506 a 355 c 142 a 136 a 78 d 55 a 27 a 21 ab 38 a 
200 552 a 416 b 136 a BIa 86 cd 44 b 24b 20 b 32 b 
220 591 a 463 ab 128 a 136 a 97 abc 38 c 23 bc 20 b 30 bc 
240 597 a 453 ab 143 a 133 a 94 cb 38 c 22c 20 b 26 d 
250 598 a 497 a 126 a 136 a 108 a 34 c 23 bc 21 ab 26 cd 
270 597 a 560 ab 138 a 141 a 103 ab 38 c 24 b 22 a 27 cd 
290 593 a 451 ab 142 a 132 a 98 ab 35 c 22 c 21 ab 25 d 

C.V. 11% 12% 12% 9,3% 10% 12% 4,9% 4,9% 9,3% 

19. oktober 
190 372 d 235 d 137 a 119 a 62 c 59 a 32 a 26 a 43 a 
200 509 c 358 c 150 a 138 a 80 b 57 a 27 b 22 b 38 b 
220 592 ab 431 ab 162 a 144 a 91 ab 54 ab 24 cd 21 bc 33 c 
240 580 ab 420 ab 160 a 141 a 87 ab 54 ab 24 cd 20 c 33 c 
250 576 ab 429 ab 147 a 145 a 96 a 46b 25 cd 22 bc 31 cd 
270 540 bc 403 b 136 a 138 a 93 a 46b 25 c 23 b 34 c 
290 604 a 449 a 155 a 142 a 97 a 45 b 23 d 21 bc 29 d 

C.V. 9,6% 10% 15% 10% 11% 14% 5,4% 6,6% 6,6% 
(1) = Kerner + stilk Kernels + shank. 
C. V. = Variationskoefficient Coeffident of variation. 
Resultater mærket med samme bogstaver ikke signifikant forskellige på over 5% niveau, ifølge Duncan-testen. 
Means with a letter in common are not significantly different at 0.05 probability level, according to Duncan-test. 
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- Forholdet mellem tørstof produktion om foråret, 
forårsvigør, og ved modningen 
Af tabel 3 fremgår det, at variationen mellem 
modningsgrupperne var stor om foråret, mens ta
bel 2 viser mindre variation ved modningen. Va
riationskoefficienten (C.V.) var 11-14 i juni (ta
bel3) mod 9-10 i oktober (tabel 2). En kovarians
analyse med de enkelte sorter viste desuden en 
tydelig sammenhæng mellem deres forårsvigør 
(målt som grøn- eller tørstofproduktion i juni og 
juli) og stofproduktion ved modning. En sam
menhæng mellem modningsgruppernes stofpro
duktion om foråret og ved modning blev ligeledes 
konstateret (se i tabel 1 negativ korrelationskoef
ficient i juni og juli mellem aftagende tidlighed og 
grønmasse og/eller tørstof). 

For forårsvigør spillede startgødningen en stor 
rolle. Stofakkumulationen var i juni og juli 30-
40% højere i parceller med startgødning end i 
ubehandlede parceller (tabel 4). Hvor gødningen 
blev strøet, steg stofakkumulationen kun det hal
ve, ca. 15-20% (tabel 4). Udslaget for startgød
ningen blev reduceret til 5-10% hen mod høsten 
i september-oktober. Men sidstnævnte lavere 

Tabel 3. Udbytte af forskellige modningsgrupper ved 
tidligt udviklingstrin (forårsvigør), g pr. plante. 

Growth variation between the genotypes' maturity class at 
an early development stage (spring vigour), g per plant. 

Madnings- Tør-(TS) TS TS 
grupper stof 
Maturity Dry-(DM) DM DM 
class matter 

13. juni 24. juni 20. juli 
190 0,81 cd 4,2 ab 33 ab 
200 0,97 ab 4,7 a 36 a 
220 1,07 a 4,6 a 33 ab 
240 0,79 d 3,8 b 31 b 
250 0,94 abc 4,5 a 36 ab 
270 0,88 bcd 4,7 a 37 a 
290 0,86 cd 4,5 a 35 a 

C.V. 13% 14% 11% 

c. V. = Variationskoefficient. Coefficient o/ variation. 
Resultater mærket med samme bogstaver ikke signifi
kant forskellige på over 5% niveau, ifølge Duncan-
testen. 
Means with a letter in common are not significantly dif/e
rent at 0.05 probability level, according to Duncan-test. 
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merudbytte gjorde sig kun gældende for vægten 
af hele planten, da effekten af startgødningen 
fortsatte med at vise sig i samme størrelsesorden, 
hvad kolbeproduktionen angik. 

Korrelation mellem morfologi og tidlighed 
- Bladenes tilsynekomst foregik meget regelmæs
sigt, idet der dannedes et blad om ugen indtil be
gyndelsen af blomstringen. Et forspring i bladtil
væksten kunne konstateres i 1980 i forhold til 
1979. Årsagen til dette var sandsynligvis den tidli
gere såning i 1980. Startgødningen havde ingen 
indflydelse på det endelige antal blade. Et lille 
udslag for startgødningen kunne dog registreres i 
begyndelsen af vækstperioden. De sildige sorter 
havde færre blade end de tidlige i juni ogjuli, men 
det endelige antal blade var stærkt korreleret 
med sorternes sildighedsgrad (tabel 5). En stig
ning i sildighedsgrad på 100 i F AO-skalaen gav 
sig udtryk i en forøgelse i bladantallet på 1,53. 
Korrelationen mellem antal blade og sildighed er 
i overensstemmelse med antagelsen om, at en 
majssorts modningsgrad kan bestemmes ud fra 
bladantallet (se i øvrigt Nozzolini, 1944, 1963). 
Bladantallet er dog også påvirket af miljøet. 
Phipps (1977) fandt en forøgelse af bladantallet 
fra 10 til 15 i sort Anjou 210 ved en forøgelse af 
plantetætheden fra 5 til 15 pr. m2

• 

- Stængelstrækningen forløb i to faser. Under 
den første, der varede til begyndelsen af juli, vok
sede stænglen langsomt og opnåede ca. 20% af 
den totale længde. Under den anden fase, der va
rede til begyndelsen af august, var væksten hur
tig, og stænglen opnåede sin fulde højde. Den 
gns. plantehøjde var 205 cm i 1979 og 238 cm i 
1980. Startgødningen havde en positiv indfly
delse på stænglens strækning i begyndelsen af 
vækstperioden, men den var ikke bemærkelses
værdig omkring modningen. De tidlige sorter 
var, muligvis pga. deres udprægede forårsvigØr , 
højere end de sildige i begyndelsen af væksten 
(tabelS). 

- Buskningen var større hos Edo, Brutus og 
Fronica end hos andre. Stærk buskning kunne no
teres der, hvor startgødningen var blevet place
ret. I de 2 år, forsøgene varede, var der betydelig 



Tabel 4. Startgødningens indflydelse på majsvæksten. 
The influence ojjertilizers placernent on the maize growth. 

Tørstof (g pr. plante) % tørstof 
Bestemmelses- Dry-matter (g per p,ant) % dry-matter 
dato hele planten strå kolbe(l) hele planten strå kolbe(l) 
Measurements-
date wholeplant stover eob(l) wholeplant stover eob(l) 

1979 
13. 6. p. 0,99 a lOa 

u. 0,82 b lla 

3. 7. p. 14,2 a lOa 
u. 9,9 b lOa 

27. 7. p. 50,8 a 13a 
u. 42,4 a 12a 

24. 8. p. 100 a 18 a 
u. 92,0 b 17a 

14. 9. p. 134 a 108 a 27,2 a 20 a 20 a 21 a 
u. 121 a 101 a 22,0 b 19 a 19 a 18 b 

28. 9. p. 134 a 97 a 38,8 a 22 a 19 a 28 a 
u. 131 a 94 a 32,8 b 21 a 20 a 25 b 

19.10. p. 143 a 89 a 54,7 a 26 a 22 a 36 a 
u. 135 a 85 a 49,5 b 25 a 22 a 33 b 

1980 
25. 6. p. 3,2 a 9a 

s. 2,2 ab 9a 
u. 1,7 b 10 a 

22. 7. p. 33,4 a 9a 
s. 28,3 ab 9a 
u. 23,2 b 9a 

6. 8. p. 74,8 a 13a 
s. 71,7 a 13 a 
u. 62,6 b 12 a 

22. 8. p. 106 a 94,4 a 11,0 a 16 a 17a 12 a 
s. 96 ab 84,9 ab 10,3 a 16 a 17 a lla 
u. 87 bb 78,4 b 8,3 a 15 a 16 a lOa 

8. 9. p. 135 a 106 a 30 a 20 a 19 a 23 a 
s. 132 a 104 a 28 a 19 a 19 a 21 b 
u. 125 a 100 a 25 b 19 a 18 a 19 c 

4.10. p. 166 a 97 a 67 a 25 a 19 a 41 a 
s. 156 a 82 a 63 ab 24 ab 18 a 38 ab 
u. 145 a 89 a 58 b 23 b 18 a 36 b 

18.10. p. 166 a 89 a 75 a 27 a 19 a 45 a 
s. 150 ab 80 a 70 b 26 b 18 a 43 ab 
u. 136 b 74 a 61 c 25 b 18 a 40 b 

(l)~ Kerner + stilk Kernel + shank. 
p.~ StartgØdning, 30 N + 60 P placeret ved såsæden. 

Fertilizer placement near the seeds, 30 kg N + 60 kg P per ha. 
s.= Startgødning, 30 N + 60 P blandet i jord. 

Broadcasted fertilizer application, 30 kg N + 60 kg P per ha. 
u.~ Ubehandlet. Untreated. 
Resultater mærket med samme bogstaver ikke signifikant forskellige på over 5% niveau, ifølge Duncan-testen. 
Means with a letter in cornmon are not significantly different at the 0.05 probability level, according to Duncan-test. 
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TabelS. Korrelation mellem morfologiske, fysiologiske karakterer og sorternes modningsgrad, 
(FAO-skalatal mellem 190 og 290). 

Correlation between morphologie, physiologie eharaeters and maize genotypes' maturity class, 
(FAO-sealeclass 190-290). 

Bestemmelses- Antal Plante højde Antal Antal 
dato blade cm skud blomsterstande 
Measurements- Leaf Plant height Numberof Numberof 
date number cm shoots inflorescences 

5. 6.1979 --{),10 --{),l0 
3. 6.1980 --{),44*' --{),09 

24. 6.1979 --{),07 --{),14 0,04 
27. 6.1980 --{),17 0,05 0,01 

9. 7.1979 --{),09 --{),ZZ* 0,04 
12. 7.1980 0,04 0,08 --{),30 

30. 7.1979 0,04 --{),32' , --{),54 ., 

30. 7.1980 0,32" 0,24 --{),6Z" 

20. 8.1979 0,56*' --{),31 * , 
20. 8.1980 0,79' 0,06 --{),28* 

• = Signifikansniveau på over 95%. Signi/kant at 0.05% probability . 
•• = Signifikansniveau på over 99%. Signi/ieant at 0.01% probability. 

variation i buskningen. 30% af planterne havde i 
1979 et eller flere sideskud mod S% i 1980. 

- Blomstringen (hanblomstring) startede 10 
uger efter såning den 29. juli i 1979 og den 22.juli 
i 1980. Den tidlige såning i 1980 var årsagen til 
dette. Planterne i forsøgsleddene med startgød
ning, enten placeret eller udstrøet, begyndte at 
blomstre 2 til 4 dage før end i ubehandlet. Disse 
resultater, bekræfter teorien om, at optimale er
næringstilstande fremmer dannelsen af blomstan
lægget (Murdock et al., 1962). Sen såning eller 
andre forhold, der er medvirkende til forsinkelse 
af modning, kan i nogen grad afhjælpes ved pla
cering af gødning. Tidlige sorter blomstrede ca. 6 
dage før end sildige. Ved SO% blomstring var 
korrelationskoefficienten mellem antallet af 
planter i blomstring og sorternes modningsgrad 
på 0,S6 (tabelS), dvs. en lavere korrelationskoef
fident end den, der rapporteredes for antallet af 
blade. 

Diskussion 
I Danmark er vækstsæsonen kort, og vejret er 
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ustabilt og uegnet for majs i maj og oktober. Ud
bredelsen af majsdyrkning stiller majsforædlere 
og -dyrkere over for spørgsmålet om, hvordan 
sommersæsonen kan udnyttes bedst muligt, såle
des at afgrøden kan opnå en modning, der mulig
gør et kvalitativt og kvantitativt tilfredsstillende 
udbytte, inden frosten sætter ind. Problemet sø
ges løst dels genetisk, dvs. ved fremstilling af lin
jer, der kan fuldføre deres livscyklus inden for 
kort tid eller ved lav temperatur, dels ved hjælp af 
dyrkningsmæssige foranstaltninger. Den geneti
ske plasticitet hos majs, har gjort det muligt at 
skabe linjer, som selv i mellemnordlige områder 
kan fuldføre deres livscyklus i løbet af 90-100 
dage. Det må derfor antages, at genetikken vil 
være en af vejene frem, når det drejer sig om at 
finde sorter, der er velegnede til dyrkning under 
danske forhold. De sorter, som den danske land
mand i dag kan vælge mellem, er ikke tidlige nok 
til, at de kan nå op på et rimeligt tørstofindhold i 
kolben før frosten. Hvis optimale dyrkningsbe
tingelser ikke er til stede, kan afgrøden være 
mindre velegnet til ensilering pga. lavt indhold af 
tørstof. 



Konklusioner 
Hverken tidlige eller mellemtidlige sorter kunne 
nå en biologisk udvikling, således at tørstofind
lejringen i kolben kunne tilendebringes. Konse
kvensen blev, at der ikke kunne registreres nogen 
forskel mellem tidlige og mellem tidlige sorter, 
hvad angik udbytte af tørstof. Derimod var der 
forskel på tørstofprocenten og mængden i kol
ben. Da perioden august-Qktober, dvs. perioden 
fra blomstring til høst, ikke var tilstrækkelig lang 
til, at indlejringsprocessen kunne afsluttes, ville 
det være ønskeligt at finde højtydende sorter, der 
blomstrer tidligere, og har en kortere indlejrings
tid end de nuværende. Så længe sorter, der imø
dekommer de ovennævnte krav, ikke findes, må 
opmærksomheden fæstes på dyrkningsmetoder, 
der kan afhjælpe de diskuterede mangler. Start
gødning havde en positiv effekt. 
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