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Majsodling – från sådd 
till ensilering

en presentation gjord av HIR Malmöhus, 
finansierad av Kraftsamling Växtodling i Skåne

Majsodling. HIR Malmöhus har med medel från Kraftsamling Växtodling i Skåne 
tagit fram detta bildspel om majsodling. Vi tar här upp Sortval, Sådd, Gödsling, 
Ogräsbekämpning, Skadegörare och sjukdomar samt Skörd. Vår förhoppning är 
att bildspelet ska kunna användas på kurser eller annan undervisning för 
lantbrukare och andra intresserade.
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Majs. Majsodlingen har ökat rejält i Sverige under 2000-talet. Klimatförändringen 
i kombination med växtförädlingen är en starkt bidragande orsak. Majsen är en 
C4-växt, vilket innebär att den klarar av varma förhållanden och torkstress samt 
fotosyntesen med mindre koldioxid över 25 grader. Den har klyvöppningar som 
inte behöver öppnas så mycket, vilket gör att den inte gör av med så mycket 
vatten.
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För- och nackdelar. Fördelarna med majs är bl a att den sås relativt sent på
våren då det övriga vårbruket är avklarat, den kräver bara en skörd och den är en 
bra gröda att sprida fastgödsel i. Dessutom innebär det en gröda till, vilket ökar 
riskspridningen samt att den passar bra in i foderstaten. Nackdelen är att det är 
en riskgröda där vädret på hösten kan bli avgörande för om skörden ska lyckas.
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Sortval

Sortval. Faktorer som påverkar vilken sort som väljs är avkastning, stärkelsehalt, 
tidighet, bestockning och kolvtäckning. Idag finns ett flertal sorter på marknaden 
som uppfyller ovanstående krav. Tidighet anges idag i Sverige i FAO-tal. Det är 
ett internationellt system framtaget för att bedöma tidigheten och 
bygger på det antal dagar som krävs till mognad och anges som en 
siffra mellan 100 och 1000. Mognaden baseras på ts-halten i 
kolvarna, ju lägre siffra desto tidigare mognad. En ökning med 50 
FAO-enheter motsvarar 8-10 dagars senare mognad. Tidiga sorter på
marknaden idag är t ex Revolver, Avenir och Destiny, Medeltidiga 
sorter är t ex Beethoven, Anvil, Cerutti, Isberi, Kaukas, Jasmik, 
Ravenna, Ajaxx och Patrick. Sena sorter är t ex Nerissa, Saludo, Burli
och Eurostar.
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Sådd

• Fält
• Växtföljd
• Såtidpunkt
• Utsädesmängd
• Betning
• Såmetod

Val av fält. Majs trivs bra på varma mineraljordar i lä, gärna söderläge, där tidig 
nattfrost inte stör avmognaden på hösten. Jordar med god vattenhållande 
förmåga under senare delen av juli och början av augusti är att föredra, även om 
majs tål torka förhållandevis bra. Kalla styva lerjordar som inte torkar upp på
våren är inte att rekommendera till majsodling.
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Växtföljd. Majsrester från föregående år. Majs kan odlas i monokultur på samma 
fält flera år i rad. Det som begränsar antalet år är mängden fosfor som tillförs 
marken (max 22 kg P/år under en 5-årig växtföljd enligt reglerna) samt att vissa 
ogräs som kvickrot och tistel riskerar att uppförökas. 2-3 år på samma fält brukar 
rekommenderas.



7

© HIR Malmöhus

Såtidpunkt. Majs sås när det övriga vårbruket börjar närma sig sitt slut. Kan man 
bearbeta jorden 8-10 dagar innan sådd så är det en fördel eftersom jorden då
värms upp snabbare. Majsen kräver en jordtemperatur på 8 °C i de översta 10 
cm för att gro optimalt. I Skåne betraktas en sådd i slutet av april som tidig, 
början av maj som normal, medan sådd i andra halvan av maj betraktas som sen.



8

© HIR Malmöhus

Utsädesmängd. Majsens kärnor bör sås på 4-5 cm djup. Utsädesmängden bör 
ligga på 75-80 000 kärnor/ha. Vid sen sådd och sena sorter bör utsädesmängden 
minskas för att gynna kolvutvecklingen.
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Mesurolbetat utsäde. Utsäde betat med mesurol ger ett visst skydd mot 
fågelskador, framförallt under uppkomsten. När plantorna växer avtar dock 
skyddet och fågelskador kan uppstå vid senare angrepp. I praktiken 
rekommenderas mesurolbetat utsäde i de allra flesta fall.
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Precisionssådd. De flesta majsfält sås idag med precisionssåmaskin, vilket för 
de flesta innebär att de får köpa in tjänsten. Kostnaden brukar landa på 5-600 
kr/ha för precisionssådd (pris 2008), att jämföra med en Rapidsådd som kostar 
450-550 kr/ha. Försök visar att precisionssådd kan ge något mer kolv och mindre 
stjälk jämfört med Rapid, vilket innebär ett högre stärkelseinnehåll vid 
precisionssådd.
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Rapidsådd. Har man en Rapid är det ett intressant alternativ, ska man köpa in 
tjänsten så är precisionssådd att rekommendera.
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Rapidsådd. P g a ojämn utmatning sår man dubbelrader vid sådd med Rapid för 
att säkerställa att det inte blir för glest i raden. Radavståndet vid Rapidsådd ska 
vara 75 cm.
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Gödsling

• Stallgödsel
• Kväve
• Fosfor
• Brist

Gödsling.
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Stallgödsel. Majsen svarar bra på stallgödsel och är ett bra tillfälle för en gård 
med mycket vall i växtföljden att sprida fastgödsel. Begränsningen ligger 
framförallt i gränsen med 22 kg P/ha, vilket man lätt kommer upp i vid höga 
stallgödselgivor på samma skifte flera år i rad. Majsens behov av fosfor, kalium 
och svavel tillfredsställs ofta via stallgödseln, med undantag för en startgiva med 
fosfor.
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Kväve. Försök och erfarenheter tyder på att kvävegivorna inte behöver vara så
höga. Storleksordningen 120-150 kg N/ha rekommenderas, den lägre mängden 
om man har mycket stallgödsel i växtföljden eller odlar kärnmajs. För gårdar som 
odlar kärnmajs utan tillgång till stallgödsel är det lämpligt att tillföra kväve i form 
av NPK för att även säkerställa fosfor- och kaliumbehovet.
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Fosfor. Även om majsen får fosfor via stallgödseln så svarar den bra på en 
radmyllad fosforgiva vid sådd. Blir våren varm är behovet inte så stort, däremot 
har man i försök sett tydliga skillnader kalla vårar. Rekommendationen är dock att 
tillföra 15-20 kg fosfor i samband med sådd, eftersom man inte vet i förhand hur 
våren blir. Vid liten tillförsel av stallgödsel kan fosforgivan ökas med 5 kg P.
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NP vid sådd N vid sådd

Fosfor. I Gropen på Borgeby Fältdagar 2008 syntes det tydlig skillnad mellan 
den majs som fått både fosfor och kväve vid sådd och den majs som enbart fått 
kväve.
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Brist. Fosforbrist till vänster, kaliumbrist till höger.
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Ogräsbekämpning

• Några vanliga problemogräs
• Kemisk bekämpning
• Radhackning
• Flamning

Ogräsbekämpning. Ogräsbekämpning är ett måste i majs som konkurrerar 
mycket dåligt med ogräsen i början på säsongen.
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Nattskatta. Nattskattan beskrivs ofta som ett problemogräs i majsodling, bl a för 
att de kemiska preparat som funnits på marknaden inte har haft effekt på den. 
Nya preparat som använts på dispens under 2008 (Callisto och MaisTer) har 
däremot haft bra effekt på nattskatta.
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Nattskatta. Nattskattans frukter innehåller solanin som är giftigt. Det finns inga 
kända förgiftningsfall av nattskatta i majs, men i något enstaka fall har skillnad i 
smaklighet upplevts i partier med mycket nattskatta.
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Målla.
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Tistel.



24

Åkerbinda och hirs.
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Kemisk bekämpning. Kemisk bekämpning är det vanligaste sättet att bekämpa 
ogräs. För det mesta kör man två gånger. Den första behandlingen görs tidigt när 
ogräsen har hjärtblad, upp till max två örtblad. Den andra behandlingen görs ca 
10 dagar senare.
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Kemisk ogräsbekämpning. Obehandlat led i majsförsöket i Vittskövle (Skåne) 
2008. Målla, målla och åter målla!
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Kemisk ogräsbekämpning. Titus WSB + Harmony 50 SX till vänster, MaisTer + 
Starane 180 till höger. Titus  + Harmony har främst lämnat nattskattan. MaisTer + 
Starane är renare, men inte helt rent.
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Kemisk ogräsbekämpning. Ren Callisto till vänster, Callisto + MaisTer till 
höger. Callisto har bra effekt mot de flesta örtogräs. MaisTer kompletterar upp 
mot gräsogräs. Blandningen med Callisto och MaisTer var den som gav de 
renaste rutorna i de skånska ogräsförsöken 2008, men också det dyraste 
alternativet.
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Radrensning. Ett alternativ till kemisk ogräsbekämpning är radrensning, men det 
klarar sällan ensam att ge ett fullgott resultat.
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Flamning. Flamning följt av radrensning har i ekologiska försök gett ett bra 
resultat när det gäller ogräsbekämpning utan kemiska preparat.
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Skadegörare och sjukdomar

• Fåglar
• Fritfluga
• Knäpparelarv

•Fusarium
•Majssot/majsbrand
•Virus

Skadegörare och sjukdomar.
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Fågelskada.
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Fritfluga. Fritflugans larver gnager på hjärtbladet, vilket ger många 
sidoskott utan kolvsättning. Bekämpning sker när andra bladet syns 
tydligt på hälften av plantorna om antalet daggrader då uppnåtts.
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Knäpparelarv. Knäpparelarv i majs är inget utbrett problem, men kan orsaka stor 
skada i enskilda fält. Första året lever knäpparelarven av växtrester från gamla 
vallen, men sen ger den sig på den nya grödan, dvs den är värst andra och tredje 
året efter vallbrott. Larven trivs i fuktig jord (odränerade fält). Vallbrottet ska ske 
då larverna är aktiva, innan de kryper ner till djup man inte når med plogen (sker 
på sommaren och vintern), dvs vallbrott i juli-augusti. Knäpparelarv går ej att 
bekämpa kemiskt idag.
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Fusarium. Majs kan angripas kalla år då den växer långsamt i början. 
Både rötter och inre stjälk angrips. Närmare skörd angrips även kolv 
och stjälk. Inga bekämpningsmöjligheter finns idag, mer än att 
undvika vete efter majs. Största problemet är inte i majsodlingen utan 
i veteodlingen.
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Majssot/majsbrand. Majssot eller majsbrand är en svampsjukdom som sprids 
via sporer inuti de kärnliknande utväxterna. Den kan angripa majsen varma 
och torra år. Svaga plantor angrips lättare. Inga 
bekämpningsmöjligheter finns idag och den kräver många års 
uppehåll från majsodling. Majssot kan spridas till andra fält. Tyska 
studier har inte funnit att majssot har någon negativ inverkan vid 
utfodring, däremot kan det bli sämre kvalitet på ensilaget när det 
bildas mindre andel kolvar.
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Virus hos majs.
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Skördetidpunkt. Vid skörd siktar man på en ts-halt mellan 28-32 %. Lägre ts-halt
gör att man förlorar lättlösligt socker med pressvattnet, högre ts-halt gör majsen 
mer svårpackad och svårensilerad och ökar risken för varmgång vid uttag. Bryter 
man en kolv på mitten och det går att klämma ut ett degaktigt innehåll ur de 
mittersta kärnorna så ligger ts-halten på ca 30 %.
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Skördetidpunkt. Majsen ser väldigt vissen ut när det är dags för skörd.
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Skörd med jaguarhack.
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Packning i silo. Hacka Packa Täck gäller som vanligt!
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Packning i silo. Packningen är viktig. Med lejd maskinstation gäller det att hinna 
med att packa när silon ska fyllas.
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Ensilering. Själva ensileringsprocessen i majs fungerar ofta väldigt bra.
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Ensileringskorv. Problemet med majsensilage är att det lätt blir varmgång i 
ensilaget vid öppningen. Det är viktigt med en hög uttagshastighet för att försöka 
undvika detta. Vid val av ensileringsmedel ska man välja ett preparat som 
innehåller propionsyra, propionat, bensoat och/eller sorbat för att hämma 
varmgången (jäst och mögel).
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Utfodring. 
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Kärnmajs

Kärnmajs. I Sverige är kärnmajsodlingen idag liten. Den majs som produceras 
används i huvudsak som foder till kycklingar eller i hundfoder. Framöver kan det 
säkert bli intressant i foderstaterna till både svin och nöt.
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Skörd av kärnmajs. Tröskning av kärnmajs sker några veckor senare än 
ensilagemajs och vädret är ofta en stor riskfaktor.


