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Strategi for dyrkning af Majshelsæd 

• Plante antal 

• Sortsvalg 

• Ukrudtsstrategi 

• Gødningsstrategi 

  



Såtidspunkt 

• Så snart jordtemperaturen har passeret 8 

°C i 10 cm. dybde 

• Udsigt til stigende temperatur 

• Ikke udsigt til nedbør i 8 dage efter såning  

• Udsat såtidspunkt koster udbytte 1 uge = 

200 foderenheder pr. ha 

– 2 uger = 800 foderenheder pr. ha 

– 3 uger = 2000 foderenheder pr. ha 

 

 



Planteantal 

   

Middelgode til gode forhold.  
F.eks. tidlig såning i milde jordtyper i 
kystnære områder i Sydjylland og på 
Øerne.  

Køligere forhold, tørre forhold,  
sent sået majs.  
F.eks. Midt- og Nordjylland samt på 
tungere jordtyper midt på Fyn, midt 
på Sjælland og midt på Bornholm.  

Planter,  
pr. m2  

Frø,  
pr. ha1)  

Frøafstand,  
cm  

Planter,  
pr. m2  

Frø,  
pr. ha1)  

Frøafstand,  
cm  

Rækkeafsta
nd, cm  

      50  75        50  75  

Majshelsæd til foder  

Tidlige 
sorter  

10 110.000  18,0  12,0  9  100.000  20  13,3  

Middeltidlig
e sorter  

10 110.000  18,0  12,0  9  100.000  20  13,3  

Sildige 
sorter  

9 100.000  20,0  13,3  8  90.000  22,5  15,0  

1) Ved en markspiring på 90 pct.  



Majs varme enheder 

 



 



STRATEGI sortsvalg 

 

• Vælg en majssort til helsæd, der 

• >> hvert år i dyrkningsområdet ligger på 31 til 33 

• procent tørstof ved høst inden midten af oktober 

• >> giver et stort og stabilt udbytte gennem flere år 

• >> har god standfasthed 

• >> har god kulderesistens 

• >> har god resistens mod bladplet, øjeplet og Fusarium. 

• Til malkekøer skal 

• >> indholdet af NEL20 pr. kg tørstof være højt 

• >> FK NDF være høj. 

• Til kvier må 

• >> indholdet af NEL20 pr. kg tørstof gerne være lavt 



Sortsvalg bør styres af  

 

 

 

 

 

• SDM køer 

• 10.000 kg EKM 

• 1/3 kl. græs + 2/3 majs 

• Økonomien påvirkes af:  

• NEL20 MJ pr. kg TS 

• FK organisk stof 

• NDF, g pr. kg TS 

• FK NDF 

• Udbytte af NEL20 

 



 



 



Top 10 - Majssorter til helsæd 2013-2014,  

7 forsøg 

MerDB pr. 
årsko, kr.*) 

Fht. udb 
a.e. NEL20 

SY Milkytop (17) 485 110 
Kompetens (14) 467 112 
Schobbi CS (5) 396 107 
Aastar (13) 350 104 
Atrium (17) 341 103 
Augustus KWS (-8) 340 102 
Nitro (15) 332 108 
Saludo (8) 306 105 
DKC 3333 (10) 301 105 
Absalon (6) 300 106 

Lune 
Forhold 



Ukrudt 

• Strategien er simpel! 

• Majsmarken skal være ren for ukrudt. 

• I 2013 er der høstet fra 65 – 80 a.e. i 

merudbytte. 



Ukrudts strategi 

• Ukrudts strategi 

– 0. 1 l Roundup efter såning før fremspiring. 

– 1. gang 12-14 dage efter såning. 

– 2. gang 14 dage efter 1 sprøjtning. 

– 3. gang ved behov 14 dage efter 2 sprøjtning. 

• Sprøjtning. 

• Radrensning etablering af efterafgrøder. 

 



Middelvalg 

 



 



 



Strategi for svampebekæmpelse 

• Hold opsyn fra først i juli 

• Bekæmpelse når: 

•  Forfrugten er  majs og samtidig reduceret            
jordbearbejdning/dårlig pløjning. 

I alle marker med over 5-10 procent 
angrebne planter før sprøjtefristen. 

• Anvend 0,7 l Opera pr. ha 

• Én behandling er oftest nok. Ved tidlige 
angreb 2 x 0,5 l Opera 

 


