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Resume 
I forsøg med majs til CCM indgik to plantebe
stande (7 og 10 pUm2

) , to N-strategier (150 kg N/ 
ha samlet eller delt) og vækstregulering ved to ud
viklingstrin. Majssorten var Borec. 

Forsøgene, i alt 16, blev udført i 1985-88 på fire 
forskellige jordboniteter. Efter planen skulle høst 
af kolber ske, når tørstofindholdet nåede 50 pet., 
dog senest 1. november. Kun i syv af de 16 forsøg 
nåede tørstofindholdet over 45 pet. og kun i fire 
forsøg over 50 pet. 

En reduktion i plantetallet fra 10 til 7 pr. m2 hæ
vede kolbernes tørstofindhold ved høst med 1-2 
procentenheder, men reducerede samtidig tør
stofudbyttet med 3-7 hkg pr. ha. 

En deling af N-tilførslen i 75 kg pr. ha ved så
ning og 75 kg pr. ha omkring 1. juli havde ingen ef
fekt på tørstofindholdet ved høst, men hævede 
tørstofudbyttet med et par hkg pr. ha. 

Vækstregulering midt i juli eller ca. 14 dage før 
synlig hanblomst reducerede plantehøjden med 
ca. 10 pct., mindskede lejetilbøjeligheden og hæ
vede tørstofudbyttet af kolber med 1,5-3,0 pct. 
Vækstregulering 8-12 dage senere eller umiddel
bart inden hanblomsternes fremkomst reduce
rede plantehØjden med 15 pet., men havde ingen 
sikker effekt på tørstofudbytte eller -indhold. 

Nøgleord: Majs, CCM, plantebestand, N-strategi, vækstregulering. 

Summary 
The trials with maize to CCM comprised two 
plant populations (7 and 10 plants/m2

), two N
strategi es (150 kg N/ha or 75 + 75 kg N/ha) and 
growth regulation at two stages of development. 
The maize variety was Boree. 

The 16 trials were carried out over the period 
1985-88 on four different so il types. According to 
the plan harvest of the CCM should take place 
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when the content ofDM reached 50%, but before 
1 November. Only in 7 of the 16 trials was the DM 
content more than 45% and only in 4 trials were 
obtained more than 50% DM in the CCM. 

Areduetion of the no. of plants from 10 to 7 per 
m2 raised the DM content of the CCM at harvest 
1-2 percentage units, but reduced the DM yield 
by 3-7 hkg per ha. 
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Splitting up the N-fertilizer in 75 kg per ha 
when sowing and 75 kg per ha about 1 July had no 
effect on the DM content at harvest, but raised 
the DM yield by about 2 hkg per ha. 

Chemical growth regulation at mid-July about 
14 days before visible male flowers reduced the 

plant height by about 10%, reduced the lodging 
and raised the DM yield of the ears 1,5-3,0%. 
Growth regulation 8-12 days later just before ap
pearance of the male flowers reduced the plant 
height by 15%, but had no significant effect on the 
DM yield or the DM content. 

Key words: Maize, CCM, plant population, N-strategy, growth regulation. 

Indledning 
I begyndelsen af 80-erne opstod interesse for 
dyrkning af majs til Corn Cob Mix (CCM), hvor 
majskolber høstes ved et tørstofindhold på 45-50 
pct. eller derover og via ensilering og formaling 
anvendes til svine- og evt. kreaturfoder. Ud over 
kernerne indeholder denne kolbernasse en større 
eller mindre del af spindelen, hvorved udbyttet af 
foderenheder kan forøges med op til 10 pct. Træ
stofindholdet er væsentligt højere i spindel end i 
kerner. Mængden af spindel, der medtages, er 
derfor bestemmende for kolbernassens og der
med foderets træstofindhold. 

I seks forsøg med majs ved Roskilde (JB 6) og 
Rønhave (JB 7) i 1980-82 (4) blev der høstet kol
beudbytter på 50-60 hkg tørstof pr. ha. I tidligere 
forsøg ved Roskilde 1981-84 (3) var udbytterne 
fra godt 40 hkg tørstof pr. ha i 1983 til 85 hkg tør
stof pr. ha i 1982. I gennemsnit for de fire år blev 
udbytterne ca. 60 hkg tørstof/ha. 

Med væsentligt større dyrknings-, opbevarings
og forarbejdningsomkostninger vil disse udbytter 
kun i de færreste år kunne konkurrere med »nor
male« kornudbytter på de pågældende jorde. In
teressen for CCM-dyrkning i Danmark må derfor 
koncentreres omkring jorde med lavere klassifice
ring, eller hvor »normaludbytter« i korn ligger på 
et lavt niveau. 

I 1985 blev der påbegyndt en ny forsøgsserie 
med CCM, hvor forsøgenes placering blev valgt 
ud fra ovenstående overvejelser. Denne beretning 
behandler resultaterne fra disse forsØg, som blev 
gennemført i fire år ved Borris (JB 1), Foulum 
(JB 4), Lundgård (JB 1) og Roskilde (JB 6). 

Metodik og metoder 
Forsøgsplan: 
Plantebestand: 1. 7 pl./m2 -frøafstand 16,5 cm 

2. 10 - 12,0-
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N-udbringning: a. 150 N ved såning 
b. 75 - + 75 N ca. 1/7 

Vækstregulering: 
x. ubehandlet 
y. sprøjtes m. 1 l Terpal ca. 1517 
z. - - 1-- 10-12 dage sen. end »y« 

Majssort: Bon~e 

Rækkeafstand: 75 cm. 2 fællesparceller. 

De to plantebestande, 7 og 10 pr. m2, blev med
taget i den faktorielle plan, fordi tidligere forsøg 
(3,4,7) har vist, at åben bestand fremmer kolber
nes udvikling, hvorimod tættere bestand øger kol
beudbyttet. 

Danske (6) og udenlandske underSØgelser har 
vist, at majsens største N-optagelse foregår om
kring blomstringen eller nærmere bestemt i perio
den fra medio juli til medio august. I perioden fra 
såning omkring l. maj og till. juli er N-optagelsen 
begrænset til få procent af den totale optagelse. 
Tilførsel af hele N-mængden ved såning må derfor 
- især på lettere jorde - indebære en risiko for ud
vaskning. En deling af N-mængden vil mindske 
denne risiko. En rimelig hurtig virkning af den 
sent udbragte N-mængde, ca. 1. juli, forudsætter 
efterfølgende nedbør eller vanding (5). De en
kelte forsøg blev derfor vandet efter skønnet be
hov. 

Ved majsdyrkning til CCM er det afgørende at 
fremme kolbeudviklingen mest muligt og gerne 
på bekostning af stængeludbyttet. Vækstregule
ring var derfor et relevant led i den faktorielIe 
plan. Tidspunktet for den tidligste behandling 
»y« var omkring midten af juli, hvor planterne var 
60-70 cm høje. Led z blev sprøjtet 10-12 dage se
nere svarende til umiddelbart før hanblomsternes 
fremkomst. Sorten Boree (8) blev ud fra dens tid
lighed og gode kolbeudbytte valgt som egnet til 
CCM. 



Klimatiske forhold 
Foråret og sommeren 1985 var solfattig, og tem
peraturen lå lidt under normalen. Der var ned
børsoverskud indtil midten af maj og derefter et 
mindre underskud i juni-juli. ForsØgene blev van
det efter sidste N-udbringning. 

I 1986 havde især de vestlige egne af landet 
færre solskinstimer end normalt. Sommeren som 
helhed havde temperaturer under normalen. Der 
var stort nedbørsunderskud i juni-juli. Forsøgene 
blev vandet en til flere gange i slutningen af juni. 

Vejrforholdene i 1987 var ekstremt ugunstige 
for majsdyrkning. Vækstsæsonen var solfattig 
med temperaturer under normalen. Nedbørs
mængden blev ca. 20 pet. større end normalen og 
var fordelt på mange regnvejrsdage. 

I forhold til de tre foregående år bød 1988 på de 
gunstigste vækstbetingelser for majsen. Vækstsæ
sonen som helhed havde sokskinstimer og mid
deltemperaturer nær det normale. Der var ned
børsunderskud i maj-juni, hvor majsen kun har et 
lille vandforbrug. Forsøgene blev vandet sidst i 
juni. 

Varmesummen, beregnet som majs-varmeen
heder (MVE) for perioden maj-oktober og det 
opnåede tørstofindhold i kolber uden svøb, står 
anført i tabel 1. Varmeenhederne er beregnet ef
ter formlen: 

MVE = Ymax + y min hvor 
2 ' 

y max 3,33 (T max -10,0) - 0,084 (T max-lO,O) 

Ymin 1,8 (Tmin -4,44), 

Tmax den daglige maximumstemperatur, og 

T min den daglige minimumstemperatur, 
målt i °C. 

Resultater 
Som det fremgår af resultaterne i tabel 1, blevet 
tørstofindhold i kolber på 50 pet. og derover kun 
opnået i fire forsøg og på 45 pct. og derover i syv 
af i alt 16 forsøg. 

En varmesum på 2500 MVE anses for nødven
dig for at nå 50 pct. tørstof i kolber. Kun i et ud af 
16 forsøg nåede varmesummen over 2500, i seks 
forsØg nåede den over 2400 og i otte forsøg over 
2300. På grund af de helt specielle vejrforhold i 
1987 blev majsens udvikling meget mangelfuld. 
Kolbernes tørstofindhold nåede ikke over 10-15 
pct., og kernerne blev ikke udviklet. Forsøgsmæs
sig høst blev opgivet. 

Denne beretning omfatter en opgørelse af re
sultater fra tolv forsøg uanset opnået tørstofind
hold i kolber og fra syv forsøg, hvor tørstofindhol
det nåede over 45 pct., hvilket må betragtes som 
minimumsgrænsen for høstbarhed til CCM. 

Resultaterne i tabel 2 er gennemsnit for 12 for
søg anført som hovedvirkninger. 

Antal kolber pr. plantefaldt med ca. 10 pet. ved 
en forøgelse af plantetallet pr. m2 fra 7 til 10. N
udbringningsmåden påvirkcde ikke kolbe an tallet 
pr. plante, hvorimod vækstregulering i led y og z 
tilsyneladende havde en lille effekt. 

Tidligere forsøg (3, 7) har vist, at tæt plantebe
stand fremmcr den vegctativc udvikling og der
med plantehøjden. Resultaterne i tabel 2 vi scr, at 
såvel højdc til basis af hanblomst som højden til 
lavestc kolbe blev forøget ved stigendc plantctal. 
Vækstreguleringer såvel i led y som i led z havde 
en tydelig forkortende effekt både på plantehøj
den og på hØjden til laveste kolbe. 

Lejesæd eller væltning forekom kun i otte af de 
12 forsøg og kun i mindre grad. Som det fremgår 
af resultaterne, kunne der konstateres en stabili
serende effekt efter vækstreguleringen. 

Tabel l. Opnået tørstofprocent i kolber og sum af majsvarmeenheder . 
Obtained DM % in ears and sum of com heat units. 

1985 1986 1987 1988 

Tørstof- MVE Tørstof- MVE TØrstof- MVE Tørstof- MVE 
procent CHU procent CHU procent CHU procent CHU 
DM% DM% DM% DM% 

Borris 48 2387 20 2187 7,4 2006 47 2474 
Foulum 34 2386 15 2036 7,3 1754 53 2448 
Lundgård 55 2403 35 2277 2020 51 2479 
Roskilde 48 2479 26 2276 14,4 2003 54 2662 
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Tabel 2. Antal planter og kolber, højdemål og karakter for lejesæd/væltning, 12 forsøg. 
No. of plants and ears, height and score for lodging/overturning, 12 trials. 

Plantebestand N-udbringning Vækstregulering 
No.ofplants N-strategies Growth regulation 

1 2 LSD a b LSD x y z LSD 
7 pl.lm2 lOpl./m2 150N 75+75N + + 

Antal planter/m2 7,2 10,1 8,6 8,7 8,7 8,7 8,6 
No.ofplants/m2 

Kolber pr. plante 1,02 0,93 0,98 0,98 0,96 0,99 0,99 
Ears per plant 
Højde t. basis af 
hanblomst, cm 151 156 1,3 154 153 (-) 168 151 142 1,6 
Height to basis of male 
[lower, cm 
Højde til laveste 
kolbe, cm 57 62 1,2 60 59 (-) 66 55 58 1,4 
Heightto lowestear, cm 
Lejesæd/væltning ved 
høst, 0-10 0,7 0,9 0,8 0,8 1,4 0,5 0,6 
Lodging/overturning at 
harvest, 0-10 

Tabel 3. Kolber uden svøb, udbytte og kvalitet. 
Ears without husk, yield and quality. 

Antal is. Plantebestand N-udbringning Vækstregulering 
No.of No.ofplanlS N-strategies Growth regulation 
trials 

1 2 LSD a b LSD x Y z LSD 
Tørstofudbytte, hkg!ha 7 pl.lm2 10 pl./m2 150N 75+75N + + 
DMyield, hkg/ha 

Borris 3 38,5 40,8 39,3 39,9 38,7 40,6 39,6 
Foulum 3 37,0 27,2 37,5 36,7 36,6 37,8 36,9 
Lundgård 3 47,0 53,8 47,5 53,2 51,4 50,8 48,9 
Roskilde 3 45,4 49,9 47,3 47,9 46,4 49,2 47,4 
1985 4 40,4 47,5 43,6 44,3 44,2 45,0 42,7 
1986 4 19,1 17,2 17,8 18,5 18,0 19,3 17,1 
1988 4 66,4 71,5 67,4 70,5 67,7 69,4 69,8 
gns./mean 12 42,0 45,4 0,7 42,9 44,4 0,7 43,3 44,6 43,2 0,9 

Tørstofindh. pct. - 12 41,5 39,5 0,3 40,4 40,6 (-) 40,5 41,0 40,0 0,5 
DMcontent, % 
Råprotein 
pet. aftørst. 12 10,8 10,7 (-) 10,7 10,8 (-) 10,9 10,6 10,8 0,1 
Crude protein 
%ofDM 
Træstof, 
pet. af tørstof 12 8,7 8,8 8,7 8,8 8,6 8,8 8,9 
Crude fibres 
%ofDM 
Organisk stof 
pet. aftørstof 12 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 
organ ic matter 
%ofDM 
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I tabel 3 står anført udbytteresultater og pro
centisk indhold af tørstof, råprotein, træstof og 
organisk stof som genenmsnit for 12 forsøg. 

Som det fremgår varierede udbytterne meget 
mellem de tre aktuelle år. Mindste udbytter blev 
høstet i 1986, hvor niveauet lå nede på 15-20 hkg 
tørstof pr. ha. Største udbytte blev nået i 1988 
med knap 70 hkg pr. ha. I gennemsnit for alle 12 
forsøg nåede udbyttet ikke over 45 hkg tørstof pr. 
ha. Den tætteste plantebestand, 10 planter pr. m2

, 

gav i gennemsnit ca. 8 pct. højere udbytte end 7 
planter pr. m2. 

I modsætning til tidligere forsøg (3) blev der 
her opnået et gennemsnitligt merudbytte for delt 
N-gødskning på ca. 4 pct. Udslagene var størst på 
let sandjord ved Lundgaard (Jb 1), hvor der blev 
vandet efter skønnet behov og altid efter sidste N
udbringning. 

Den tidligste vækstregulering, led y, der blev 
foretaget ved en plantehøjde på 60-70 cm eller 
svarende til et par uger før synlig hanblomst, 

havde en sikker positiv effekt på kolbeudbyttet på 
ca. 3 pct. Vækstregulering 10-12 dage senere eller 
umiddelbart før synlig han blomst , led z, havde 
derimod ingen effekt på udbyttet. 

Tørstofindholdet i kolber ved høst, der er afgø
rende for majsens egnethed til CCM, var 2 pro
centenheder højere efter den lille plantebestand 
på 7 planter pr. m2 end efter den tættere bestand 
på 10 planter pr. m2. Deling af N-mængden havde 
ingen effekt på indholdet, hvorimod den tidligste 
vækstregulering tilsyneladende havde forøget tør
stofprocenten en smule. 

Kolbetørstoffets indhold af råprotein, træstof 
og organisk stof var, som det fremgår af tabel 3, 
stort set upåvirket af de forskellige dyrkningsfak
torer. 

Resultaterne i tabel 4 omhandler udbytter og 
kvalitet tilsvarende tabel 3, men omfatter alene 
de syv forsøg, hvor tørstofindholdet ved høst nå
ede over 45 pet., og som derved ville være anven
delig til CCM. 

Tabel 4. Kolber uden svøb, udbytte og kvalitet. 7 forsøg med over 45 pet. tørstof i kolber ved høst. 
Ears without husk, yield and quality. 7 trials with more than 45% DM in ears at harvest. 

Plantebestand N-udbringning Vækstregulering 
No. ofplants N-strategies Growth regulation 

1 2 LSD a b LSD x y z LSD 
Tørstofudbytte, hkg/ha 7 pUmc 10 pUm l l50N 75+75N + + 
DM yield, hkg/ha 
Borris 1985 48,9 52,7 50,7 50,9 49,8 52,9 49,8 
Lundgård - 42,4 57,6 48,6 51,4 54,2 49,2 46,6 
Roskilde 42,7 54,3 48,3 48,7 47,5 49,4 48,6 
Borris 1988 53,2 57,1 54,7 55,6 53,5 55,4 56,5 
Foulum 75,1 79,0 78,2 75,8 76,9 76,0 78,2 
Lundgård - 61,8 70,0 59,5 72,3 64,2 67,0 66,6 
Roskilde 75,4 79,9 77,0 78,3 75,9 79,3 77,7 

gns.7fs. 
mean 7tr. 57,1 64,4 1,3 59,6 61,9 1,3 60,3 61,3 60,6 H 

Tørst. indh. i kolber, pet. - 51,3 50,3 0,4 50,7 50,9 H 50,8 51,0 50,6 H 
DM, % 
Råprotein, pet. af tørst. 9,7 9,4 0,1 9,5 9,7 0,1 9,7 9,5 9,5 0,2 
Crude protein, % af DM 
Træstof, pet. af tørstof 6,6 6,7 H 6,7 6,7 H 6,7 6,6 6,8 H 
Crudefibres, % af DM 
Organisk stof, pet. af 
tørstof 98,2 98,3 H 98,3 98,2 H 98,3 98,2 98,3 H 
Organic matter, % af DM 
FEs/ha 6522 7356 155 6810 7068 155 6888 6920 7008 (-) 
Feed units for pigs/ha 
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TabelS. Kerneandel og udbytte. 7 forsøg med over 45 pct. tørstof i kolber ved høst. 
Part of com and yield. 7 trials with more than 45% DM in the ears at harvest. 

Plante bestand 
No.ofplants 

l 2 LSD 
7 pl.lm2 10pl.lm2 

TØrstof i kerne, pct. 59,1 58,7 
DMinkemel, % 
Kerneandel i pct. 
af kolbetørst. 83,8 83,3 0,3 
Partofcom in % 
ofDM oftheear 
Kerneudbytte hkglha 
m. 85 pet. tørstof 56,3 63,1 
Com yield, hkglha 
with85%DM 

Den tætteste plante bestand gav her et merud
bytte på 7,3 hkg kolbetørstof pr. ha eller 13 pct. 
mere end den mindste plantebestand. Deling af 
den tilførte N-mængde hævede udbyttet med 2,3 
hkg pr. ha eller ca. 4 pct., hvorimod vækstregule
ringen ikke havde nogen sikker positiv effekt på 
udbyttet. 

Tørstofindholdet ved høst var størst efter den 
mindste plantebestand, men var her stort set upå
virket af de to andre faktorer. 

Det procentiske indhold af råprotein var svagt 
positivt påvirket af den mindste plantebestand og 
af delt N-tilførsel, hvorimod vækstregulering 
havde en lille negativ effekt. 

Indhold af træstof og organisk stof i tørstof var 
upåvirket af de forskellige forsøgsbetingelser. 

Foderværdien af kolberne eller CCM-massen 
til svin blev estimeret i FEs efter formler og koef
ficienter angivet af Andersen og Just (1). Uanset 
forsøgsbehandling medgik der 0,875 kg tørstof til 
en FEs svarende til, at et kg tørstof udgjorde 1,14 
FEs. Udbytter omregnet til FEs pr. ha står anført 
nederst i tabel 4. Da omregningsfaktoren var den 
samme uanset forsøgsbehandling, følger udbytter 
udregnet i FEs pr. ha nøje udbytter af tørstof. 

Kernerne er kolbernes mest værdifulde del. Til 
bestemmelse af kolbernes kerne/spindel forhold 
blev der pr. parcel udtaget 10 kolber, som blev op
delt i de to fraktioner. Resultaterne står anført i 
tabelS. 

I gennemsnit for forsøg og forsøgsbehandlin
ger udgjorde kernerne 83,6 pct. og spindelen 16,4 
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N -udbringning Vækstregulering 
N-strategies Growth regulation 

a b LSD x Y z LSD 
150N 75+75N + + 

58,7 59,1 59,9 59,2 58,6 

83,5 83,7 (-) 83,3 84,0 83,5 0,4 

58,5 60,8 59,1 60,6 59,5 

pet. af de afsvøbede kolbers tørstofmasse. Kerne/ 
spindel forholdet er stærkt påvirket af majsens ud
viklingstrin (2). I kernefyldningsperioden er kol
bens tilvækst næsten udelukkende en tilvækst i 
kernedelen. Desuden varierer det mellem sorter 
og påvirkes af forskellige vækstbetingelser. Iom
talte forsøg har mindste plantebestand og den tid
ligste vækstregulering haft en positiv effekt på 
kerneande1en. 

Ud fra ovennævnte, fundne kerneandele og de 
tidligere viste tørstofudbytter er det muligt at be
regne et tilnærmet kerneudbytte. Resultaterne 
står anført som kerne med 15 pet. vand i tabelS 
nederst. Som for kolberne var der stor positiv ef
fekt af største plantebestand og en noget mindre 
positiv effekt ved delt N og ved vækstregulering. 

Tabel 6. Kolbekvalitet, gns. 7 forsøg. 
Quality of the ear, mean 7 trials. 

Kolber Kerner Spindel 
Ears Com Cob 

TØrstofindhold, pet. 50,8 58,9 34,1 
DM, % 
TØrstofandel, pet. 83,6 16,4 
PartofDM, % 
Råprotein, pet. af tørstof 9,6 10,5 3,2 
Crudeprotein, % ofDM 
Træstof, pet. af tørstof 6,7 2,3 30,8 
Crudefibres, %ofDM 
Organisk stof, pet. af tørstof 98,3 98,3 98,3 
Organic matter, % of D M 



Tallene i tabel 6 viser en typisk kolbe kvalitet 
ved ca. 50 pet. tørstofindhold. Kernerne er som 
nævnt kolbernes mest værdifulde del. Råprotein
indholdet er væsentligt højere i kerner end i spin
del, hvorimod træstofindholdet er mere end ti 
gange højere i spindelen. Sidstnævnte gør det mu
ligt at regulere CCM-foderets træstofindhold ved 
at regulere mængden af den medtagne spindel
masse. Det kan teknisk lade sig gøre i forbindelse 
med tærskningen. 

Diskussion og konklusion 
Dyrkning af majs til CCM i Danmark har været 
prøvet både i praksis og forsøgsmæssigt. Dyrknin
gen stiller store krav til klimaet og især til tempe
raturen. Kun i egne, hvor varmesummen i væks
tperioden 1. maj - 1. november når op på 2500 
MVE, er der en rimelig chance for, at dyrkningen 
kan lykkes. 

I 16 forsøg anlagt i 1985-88 nåede majsen kun i 
fire tilfælde op på det ønskede tørstofindhold på 
50 pct. og kun i syv tilfælde over 45 pet. Varme
summen nåede kun i et tilfælde over 2500 MVE 
og kun i seks tilfælde over 2400 MVE. 

Dyrkningen skal udbyttemæssigt kunne kon
kurrere med korndyrkning under iagttagelse af 
majsens større dyrknings- og opbevaringsomkost
ninger. Udbyttet i de syv omtalte forsøg lå i gen
nemsnit på knap 7000 FEs pr. ha. Det højeste ud
bytte - opnået i forsøget ved Roskilde i 1988 - nå
ede op på knap 8.900 FEs pr. ha. 

Hvis dyrkningen med rimelig sikkerhed skal 
kunne lykkes i Danmark, må den begrænses til få 
lokalområder med gode temperaturforhold og fo
regå under iagttagelse af alle udviklings- og ud
byttefremmende foranstaltninger. Sorten skal 
være tidlig og med mindst mulig tilbøjelighed til 
væltning. Plantetallet må ikke være over 10 pr. m2. 

Et endnu mindre plantetal fremmer kolbernes ud
vikling, men på bekostning af udbyttet. Hvis 
dyrkningen foregår på let jord, kan en deling af 

N-mængden være aktuel, især hvis der er mulig
hed for vanding. Bliver den vegetative udvikling i 
forsommeren meget kraftig, kan en vækstregule
ring midt i juli tilrådes. 

Sydskrånende arealer med gode læforhold er 
velegnede til majsdyrkning og må især foretræk
kes ved dyrkning til CCM. 

Men selv med alle gode tiltag taget i betragt
ning, vil der forekomme år, hvor CCM-dyrkning 
ikke lykkes. 
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