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Strategi for dyrkning af Majshelsæd 

• Jordbearbejdning forud for majs 

• Plante antal 

• Sortsvalg 

• Placering af Fosfor 

• Gødskning med Kalium 

• Ukrudtsstrategi 

• Svampestrategi 

• Majshalvmøl 

 



Skal der harves eller pløjes 

•  Der bør pløjes: 

– På jordtype JB 4 og jordtyper med et større 

indhold af ler.  

– Før/efter dyrkning af kolbe- og kernemajs, 

som dyrkes efter majs.  

– Hvis der skal radrenses, og forfrugten er 

majs.  

– Hvor forfrugten er græs eller kløvergræs, som 

ikke er nedvisnet om efteråret.  



Pløjning efterår/vinter Lerjord 

• Fæld jorden.  

• Harv to til tre gange i stigende dybde til 12 til 15 

cm dybde.  

• Gylle nedfældes, hvis der er gode 

kørselsforhold, dvs. at jorden skal være tør og 

bekvem at køre på, så der ikke laves 

strukturskade. 

• Alternativt kan forsuret gylle udlægges med 

slanger umiddelbart før sidste opharvning.  

– Husk 20% hvedeareal hvedeareal 



Pløjning forår 

• Nedfæld gylle i 10 cm dybde.  

• Efter et par dage med godt vejr bringes 
eventuel fast husdyrgødning ud, og der 
pløjes.  

• På lettere jord pakkes jorden med en 
furepakker eller tromle.  

• På let jord kan der fint sås lige efter en 
furepakker, hvis jorden er tilpas fast.  



Reduceret Jordbearbejdning 

• Nedvisning af græs senest 1.marts 

• Harvning i 12 til 15 cm dybde 

• Fremgangsmåden er: 

– 1.Ukrudt, som er overvintret, bekæmpes med 1,0 liter Roundup 

pr. ha.  

– 2.På JB 1, 2 og 3 harves en til to gange i 12 til 15 cm dybde. 

– På sværere jordtyper end JB 3 harves to til tre gange, og 

harvedybden øges trinvis til 15 til 20 cm dybde.  

– 3.Gylle nedfældes i 10 cm dybde, og marken er klar til såning.  

– 4.Ved såning indstilles såmaskinens sporrydder, så gamle 

majsstubbe mv. skubbes til side foran såhuset.  

 



Ved kompagt jordlag 

• Harvning i 25 til 30 cm dybde: 

• Fremgangsmåden er: 

• Ukrudt, som er overvintret, bekæmpes 

med 1,0 liter Roundup pr. ha.  

• Nedfældning af gylle.  

• Harvning i 25 til 30 cm dybde med en 

kraftig stivtandet harve monteret med 

maks. 50 mm brede spidser.  



Såbedet 

• Bearbejdet i min 10 cm 

• Såbedet skal være jævnt og tilpas fast for, at 

– Næringsstofferne kan komme hen til majsens 

rødder  

– Undgå dybe såspor ved såningen. bekæmpe 

ukrudt effektivt  

– Styre sådybden  

– Radrense og etablere en efterafgrøde effektivt.  

 



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 1uge = 

200 foderenheder pr. ha 

– 2 uger = 800 foderenheder pr. ha 

– 3 uger = 2000 foderenheder pr. ha 

 

 



Etablering 



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.  



Undgå hjulspor i sårækken 



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 



Placeret  Fosfor 

 

Fosfortal 

2 4 6 

Kg P pr. ha 

Gode muligheder for 

rodudvikling 
15 10 0 

Dårlige muligheder for 

rodudvikling 
15 15 10 



Placeret gødning til majs 

• Placeret NP-gødning erstattes ikke af  

– placeret gylle 

– udsprøjtet fosfor 

• Fosfor vigtigst 

• Intet merudbytte for placering af 

– kalium 

– bor og zink 

 



Placeret Kalium til majs (NPK15-7-13) 
5 forsøg 2011-2012 

Gns.= -2,4 a.e., LSD=ns 



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 

• Randrensning etablering af efterafgrøder 

 



Strategi for svampebekæmpelse 

• Hold opsyn fra først i juli 

• Bekæmp i to tilfælde 

– I alle marker med forfrugt majs og samtidig 
reduceret jordbearbejdning 

– 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 Opara 

 



Majshalvmøl  



Forebyggelse af Majshalvmøl 

• Overvintre mellem 2 knæ 
– Planterester skal findeles/ødelægges 

– Planterester skal pløjes ned i 10 cm dybde 

• Udbyttetab 10 – 30 % 



Livscyklus for Majshalvmøl 

 

2-3 dage 
efter 

klækning 



 

 

• Tak for opmærksomheden 

• Spørgsmål? 


