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Inledning
Odlingar av ensilagemajs i Skaraborg förekom redan
på 80-talet men sämre sorter gjorde att framgången
uteblev och majsen försvann. För fem år sedan var
det några odlare som provade i den östra delen av
Skaraborg. Arealen uppgick till tolv ha totalt. Antalet
odlare och även arealen har sedan ökat efterhand
för att 2005 vara ca 200 ha uppdelat på tolv odlare.
Av de gårdarna var det tio mjölkgårdar (medel 140
kor) och två med gödtjurar (400-600 tjurar). I år
(2006) har odlingen ökats med ytterligare areal och
ytterligare några odlare. Årets säsong har varit positiv för majsen både vad det gäller avkastning men
också vad det gäller kvalitet vilket gör att intresset
har ökat och att vi därför kommer att få se betydligt
större areal kommande säsong. Dessutom kan Lantmännens lansering av Agrodrank öka efterfrågan på
majs ytterligare eftersom majs och drank kompletterar varandra väl i foderstaten. För att fånga upp
positiva såväl som negativa erfarenheter i odlingen så
gjordes en intervjustudie under 2006 med alla som

odlat majs i Skaraborgsområdet t o m 2005. Syftet
var att samla material för att förbättra rådgivningen
på denna nya gröda som förhoppningsvis har stor
potential i svensk mjölkproduktion, men också att
undersöka vilka typer av försök som behövs för att
utveckla odlingen.
Undersökningens utförande

Jordarterna på skiftena med majs har till största
del varit lätta, alltifrån mullrika Falbygdsjordar till
riktiga sandjordar. Samtliga odlare har valt ut sina
lättaste jordar men i ett par fall har det odlats majs
på lättlera. Tyngre jordar är kallare och mer känsliga
för packningsskador.
Under intervjuerna diskuterades odlingen från
sådd till skörd. Dessutom ﬁck lantbrukarna svara
på frågor om utfodringen och effekterna av majs.
Denna rapport redogör för resultaten från intervjuerna och innehåller dessutom material från litteratur
och försöksrapporter.

Sådd
Såtidpunkten varierade från slutet av april till slutet
av maj. Optimalt anses det vara när marktemperaturen är 6-8°C på lättare jordar och 8-10°C på lite
tyngre jordar. Helst ska det inträffa innan den 10
maj eftersom majsen kräver en lång växtperiod för
att lagra in tillräckligt med stärkelse. Sen sådd ger
långa plantor med dålig kolvutveckling. Skånska
erfarenheter har tydligt visat sambandet mellan tidig
sådd och hög ts-halt i ensilaget. Fritﬂuga kan vara
ett problem i samma områden där man har angrepp
i t ex havre men majsen passerar snabbt känsligt
stadie. Vid risk komibineras låg dos ogräsmedel och
pyretroid i 1,5-bladsstadiet.
Sådden skedde med någon av de tre radsåmaskiner som fanns i området vid tidpunkten för studien.
Kostnaden för sådd var ungefär 600-700 kr/ha exklusive framkörning. I södra Sverige är det vanligt
att maskinstationerna säljer sådd inklusive utsäde
och startgödning men än så länge sker köpen var
för sig här i Skaraborg.
Sådden skedde med ca 75 cm radavstånd. Utsädesmängden varierade mellan odlarna men de ﬂesta låg
på 7,5 – 8,0 frön/m2. Utsädesföretagen rekommenderar lägre utsädesmängder norrut och högre i södra
Sverige eftersom färre plantor blir kraftigare och mer
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välutvecklade. Det har dock varit svårt för odlarna att
hitta områdesanpassade rekommendationer. Optimal
utsädesmängd varierar också med sort. För Avenir
rekommenderas 7,5 – 8,0 frön/m2 och för t.ex. Birko
rekommenderas 7,0 – 7,5 frön/m2. Sen sådd kräver
ytterligare lägre utsädesmängd 6,0 – 6,5 frön/m2.
Gårdarna

Sorter
En rad olika sorter provades (tabell 1) men störst i
odling var Avenir, Leeds och Crescendo. De intervjuade odlarna hade svårt att peka ut bästa sort då
de oftast bara provat en eller två vardera. Sortvalet

skedde inte alltför sällan utifrån slumpen. Sannolikt
är det så att en gynnsam lokal har större betydelse för
majsens mognad än sorten i sig under förutsättning
att någon av de tidigaste sorterna väljs.

Tabell 1. Sorter som odlades på de besökta gårdarna, 2001-2006
Sort
Sortrepresentant
FAO-tal*
Agassy
Svenska Majs
180-190
Algans
Plantev
200
Avenir
Plantev
180
Birko
Plantev
200
Cerutti
Svenska Majs
200-210
Crescendo
Fergus
190-200
Hudson
Leeds
Svenska Majs
170
Santiago
Scandinavian Seed
Kolv 180 planta 240**
Speedy
Tassilo
Scandinavian Seed
200
Vernal
Scandinavian Seed
180
* FAO-tal är ett internationellt system som baseras på antalet dagar som krävs för att sorten ska
mogna. FAO-talen är framtagna i Frankrike och osäkra för svenska förhållanden.
** Santiago är en stay-green sort där kolven mognar av medan stjälken fortfarande är grön med fördelen att den ska vara lättare att ensilera och att kolven ska matas längre.

Ogräs
Ofﬁciell rådgivning rekommenderar en delad behandling mot ogräs i majs. Den första behandlingen
ska göras när ogräsens hjärtblad tittar fram och
den andra behandlingen 7-10 dagar senare (bild 1).
Bekämpningar efter 6-bladsstadiet rekommenderas
inte. Preparat som rekommenderas i ovannämnda
strategi är Titus i blandning med Harmony 50 SX
alternativt med Starane 180 samt Titus ensamt.
Majsen är känslig för konkurrens till en början eftersom den utvecklas långsamt varför det är mycket
viktigt att bekämpa i rätt tid och tillräckligt många
gånger. Övervägande delen av odlarna bekämpade
en gång men tyckte ofta att ogräseffekten var för
dålig och att majsen sattes tillbaka i utvecklingen på
grund av för stark ogräskonkurrens.
Följande kombinationer av preparat användes
på gårdarna, antingen som en enkel eller som en
delad behandling.
1. Titus + Starane 180
2. Titus + Harmony 75 DF
3. Titus
Harmony 75 DF godkändes till säsongen 2005 vilket
medförde att Starane 180 minskade i användning.

Harmony 75 DF har framförallt bättre effekt på
svinmålla jämfört med Starane 180. Innan Harmony
75 DF godkändes för användning i majs var det
Titus + Starane 180 eller någon otillåten variant
som användes.

Bild 1. Hjärtbladsstadium hos ogräsen och det är
dags för en ogräsbehandling.
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Bild 2. Längst till vänster är majsen behandlad med Harmony 75 DF + Titus två gånger. På nästa bild är
majsen endast behandlad en gång och längst till höger är majsen obehandlad på ﬂäcken i mitten.

Till odlingssäsongen 2007 kommer Harmony 75
DF att ersättas av Harmony 50 SX. Produkterna
innehåller samma aktiva substans men i olika mängder, vilket medför att doserna blir olika.
Problem med ogräs

Ogräsbekämpningarna upplevdes av odlarna som ett
av de största problemen, framförallt var tidpunkterna
svåra att passa. Mjölkproducenter har vanligtvis ingen
växtodling som kräver sådan precision som majsen
(förutom tidpunkt för vallskörd) vilket kan förklara
de sena behandlingarna. Att dessutom behöva spruta
vid två tillfällen ökar svårigheterna ytterligare.
De ogräs som orsakade störst problem var
svinmålla, tisten och viol. Svinmålla bekämpas som
tidigare nämnts med Harmony 75 DF, men det kan
krävas två behandlingar. Tistel kan behandlas med
Matrigon. Trots att behandlingen görs när tisteln
har blivit 10-15 cm och majsen då är förbi 6-bladsstadiet så skadas inte majsplantorna nämnvärt av en
behandling. Åkerviol ska egentligen inte vara något
problem eftersom det är en lågvuxen art men eftersom majsen är långsam i start kan även ett sådant
ogräs i stor mängd konkurrera med grödan.
Då majsen ofta odlas år efter år på samma skifte
så kan ett ogräs selekteras fram till en ansenlig
mängd. Detta problem kan endast lösas genom
att odla stråsäd ett till två år med intensiv ogräsbekämpning. Åkerviol, tistel och veronika är exempel
på ogräs där få preparat har effekt. Nattskatta är ett
annat exempel som ställt till problem i Halland.
I studien var det vanligt med Roundupbehandlingar innan sådd. Den typen av bekämpning har
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god effekt på gräsogräs men den är inte tillräcklig på fröogräset eftersom det hela tiden finns
frön i backen som gror när de får ljus. Har fältet
Roundup-behandlats kan det vara möjligt att avstå
en behandling med Titus, med tanke på kvickroten,
men man måste vara uppmärksam på behovet av en
bekämpning av örtogräsen. Några odlare (5 av 12)
använde enbart Titus en eller två gånger och ﬁck då
problem med örtogräs som svinmålla.
Radhackning

Det fanns några radhackor i området men endast en
tredjedel av odlarna provade metoden. Hackningen
som kombinerades med en eller två ogräsbehandlingar hade god effekt på ogräsen men upplevdes
också som positiv för utvecklingen av majsen genom
en ökad mineralisering.

Bild 3. Radhackning är positivt för majsen.

Gödsling
De ﬂesta gårdar lade en radmyllad startgiva med 100
kg DAP (NP 18-20) eller 100-200 kg MAP (NP 1223). Alla gårdar bredspridde ﬂytgödsel, några lade
även djupströgödsel och i ett fall kycklinggödsel.
Uppgiften om att majsen tål mycket stallgödsel
är vida känd och odlingarna i Skaraborg startade på
gårdar med stor djurhållning och därmed mycket
stallgödsel per hektar. Givorna varierade från 30 ton
nötﬂyt/ha till 120 ton/ha. Oftast låg de i den övre
delen av intervallet. Eftersom marken snabbare blir
varm vid vårplöjning jämfört med höstplöjning så
plöjdes majsjordarna nästan uteslutande på våren
och därmed brukades också gödseln ner ganska
direkt vilket gjorde att kväveutnyttjandet ökade.
Tilläggsgödsling

Tilläggsgödslingen gjordes i samband med sådd eller
i de ﬂesta fall innan majsen ﬁck en bladstrut (ca 6
blad). Senare gödsling gav i ett fall brända blad och
något försenad utveckling som följd. Fem av tolv
odlare provade att inte tilläggsgödsla (ett eller ﬂera
av åren) utan räknade med att kvävet i stallgödseln
var tillräckligt (60-100 ton nötﬂyt/ha). Underlaget är
för litet för att dra några slutsatser men odlarna hade
uppfattningen av att enbart stallgödsel som kvävekälla var tillräckligt för att bibehålla avkastningen.
Storleken på tilläggsgödslingen varierade från
30-100 kg N/ha. Den totala kvävegivan inklusive
stallgödsel varierade mellan 100-200 kg N/ha. Stall-

gödseln värderas olika beroende på spridningstidpunkt och teknik, bredspridning på våren ger enligt
Jordbruksverket drygt 1 kg N/ha medan direkt
nedbrukning ger ca 1,5 kg N/ha under förutsättning
att ammoniumkväveinnehållet är 1,8 kg/ton.
Gödslingsförsök

I de danska Landsforsøgene testades kvävestegar
under ﬂera år. Försöken visade att majsen effektivt
utnyttjade det kväve som fanns tillgängligt i marken
och att merutbytet av kvävekompletteringar utöver
startgivan var varierande. Mängden skördat kväve
steg inte nämnvärt vid kvävenivåer över 150 kg N/ha
vilket tyder på att majsen inte lyxkonsumerar kväve.
Det blir således större kväverester kvar i jorden efter
skörd jämfört med t ex vall som tar upp det mesta
av kvävet.
Slutsatsen av det här är att majsen tål mycket
stallgödsel men att den inte behöver enorma mängder. Halländska och danska erfarenheter visar att
en startgiva med fosfor är lönsamt även vid högre
fosforklasser.

Bild 4. Trolig brännskada på majs på grund av gödsling efter att en bladstrut bildats.

Växtsjukdomar
Majsen har i intervjustudien ansetts vara en frisk
gröda trots att den i en del fall odlades år efter år
på samma skifte. Ett vanligt påstående är att majsen
trivs bättre på skiften där det odlats majs tidigare och
enligt danska studier beror det främst på att marken
då är uppgödslad med i synnerhet fosfor. Majsen
är känslig för havrecystnematoder men uppförökar
dem inte så problemet minskar snabbt vid odling på
samma skifte. En tysk studie visar att majs år efter
år på samma skifte ökar risken för mögelsvampar
(bildning av mykotoxiner) eftersom ﬂera av dessa
överlever på skörderester. Det fanns också ett starkt
samband mellan ts-halten i majsstjälken och förekomst av mykotoxiner i majsensilaget.

Under den gångna odlingssäsongen har det kommit en del rapporter om majsbrand (bild 5) från
de södra delarna av landet. I Skaraborg har endast
enstaka plantor noterats. Majsbrand är en svampsjukdom som sprids med sporerna inuti de abnorma
kärnliknande utväxterna.
Sjukdomen gynnas av
höga temperaturer. Den
ekonomiska betydelsen
anses vara liten och tyska
studier har inte kunnat
påvisa brister i fodervärde
på grund av angreppen.
Bild 5. Majsbrand.
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Avkastning och skörd
Skördetidpunkten varierade mellan gårdarna,
alltifrån senare delen av september till början av
november. Huvuddelen av majsarealen skördades
under oktober månad med hjälp av någon av de
2-3 självgående hackarna som fanns i området.
Kostnaden för skörd låg kring 1500-1600 kr/ha.
Flera av gårdarna har också bestämt sig för att leja
in en Jaguarhack till vallskörden trots att de har en
maskinkedja för vall på gården.
Avkastningen är svår att bedöma och uppskattades vanligtvis genom att räkna antalet lass. Miss-

Bild 6. Skörd på Prästgården i Berg, hösten 2005.

lyckade ogräsbekämpningar och packningsskador i
marken sänkte skördarna på sina ställen men trots
det var skördens storlek en av anledningarna att
de intervjuade odlarna ville fortsätta att odla majs.
Mellan 8-10 ton ts/ha uppgav merparten av odlarna
som avkastning i snitt mellan åren 2001-2005. Årets
avkastningar ansågs för det mesta ligga över 10 ton
ts/ha trots bristen på nederbörd under stora delar
av sommaren.
Avkastningen i Skåne, Blekinge, Kalmar län och
Halland ligger på 9-13 ton ts/ha. Blöta och kalla år
avkastar vallen relativt mer och torra och solrika år
avkastar majsen relativt mer. Det innebär alltså en
mindre variation i totalavkastning per år om man
odlar både vall och majs.
Det enda sortförsök som gjorts i Götaland låg
på Rådde Gård, Sjuhärad under 2002-2004. Avenir
var den enda sorten som fanns med samtliga av de
tre försöksåren och avkastningen varierade mellan
missväxt och 12,6 ton ts/ha.
För att få en helt representativ avkastning på
majsen kan man antingen räkna utfodrad mängd om
utfodringen sker med ett system där fodret vägs. Ett
annat alternativ är att väga ett lass, räkna antalet lass
och sedan använda ts-halten för att få fram ett svar.
Ensileringsförlusten ligger normalt sett runt 5 %.
En sista variant är att mäta mängden i plansilon
och räkna med en densitet på ca 250 kg/m3 vid
en ts-halt runt 30 %. Densiteten kan annars mätas
genom en provborrning.

Produktionskostnadskalkyl för majs
I tabell 2 visas ett exempel på produktionskostnadskalkyl för majs. Mängden insatser och kostnaden för
dessa är hämtade från intervjuerna. Markkostnaden
beräknas vara densamma som gårdsstödet och lämnas
därför utanför kalkylen. Eftersom många odlare har
egna vallmaskiner har vi valt att låta ränta och avskrivning belasta kalkylen. Oavsett om vall eller majs odlas
så ﬁnns fortfarande kostnaden men det är värt att
notera att maskinkostnaden varierar mycket mellan
gårdar. I drivmedelskostnaden har vi räknat plöjning,
harvning, sprutning, utkörning av 40 ton nötﬂyt,
gödsling med handelsgödsel samt packning i plansilo.
För plansilon har vi räknat ränta och avskrivning och
slagit ut det på den grovfoderproducerande arealen.
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Den rörliga kostnaden blir ca 0,7 kr/kg ts och
totalt kostar majsen drygt 1 kr/kg ts vid en avkastning på 10 ton ts/ha. Vilken kostnad man har för
majsen styrs till stor del av avkastningen vilken som
tidigare nämnts har varierat kraftigt mellan gårdar
och år. Ett bra år är den betydligt billigare än vall
men resultat är det omvända ett sämre år. Vallen
är säkrare att producera sett över ﬂera år men förmodligen har majsodlingen hämtat sig från en del av
barnsjukdomarna såsom sena ogräsbekämpningar
vilket kommer att höja avkastningen även år då
väderleken är mindre gynnsam. Sämre väder ger
dock lägre fodervärde vilket sänker det ekonomiska
värdet på majsen.

Tabell 2. Produktionskostnad för majs
Insats
Sådd + framkörning
700 kr + framkörning
Utsäde
7,5 frön/m2, 1 påse à 50 000 ca 700 kr
Startgödning
150 kg MAP
Handelsgödsel
200 kg Axan
Radhackning
Exlusive framkörningsavgift
Ogräspreparat
2 * Harmony 50 SX + Titus
Hackning
Ca 1 900 kr/h inkl. två vagnar
Plast
Ensileringsmedel
För vår- och sommarutfodring
Drivmedel
5,5 h à 90 kr (14 l/h)
Underhåll
Ränta rörelsekapital
5 % 6 månader
Summa rörliga kostnader
Plansilo
Avskrivningstid 20 år
Maskiner
Arbete
6 h à 200 kr
Summa inkl. fasta kostnader

Kr per hektar
750
1 050
420
510
250
590
1 350
250
500
500
350
120
6 640
700
2 000
1 200
10 540

Analyser
Av de totalt 40 observationerna (12 gårdar) har vi
idag information från 30 analyser tagna från säsongerna 2003 till 2006. Av de analyserade partierna var
det ca 20 % som endast tagit prov på ts-halt och
stärkelse och några prover som analyserats utan att
inkludera stärkelsehalten. En majsanalys är ganska
dyr, den kostar ca 900 kr och av det är två tredjedelar
kostnaden för att analysera stärkelse. Det är dock en
av de mest väsentliga parametrarna för att beräkna
en foderstat med majs och den bör därför tas med
i analysen. Det är väsentligt att majsen kombineras
med ett bra grovfoder med en relativt hög proteinhalt (160-180 g per kg ts) vilket ﬂera av gårdarna har
haft problem med, i de ﬂesta fall beroende på väderlek. För jämförelse har vi också tagit med en tabell
från Svensk Mjölk med majsanalyser från 2005.

Torrsubstans

Optimum för torrsubstanshalten (ts) ligger mellan
30-35 % enligt Svensk Mjölk, vilket vi inte mer än vid
ett fåtal tillfällen lyckats uppnå i Skaraborg, förutom
under den senaste odlingssäsongen (2006) som slagit
alla rekord. Problemet med låga ts-halter i majsen är
framförallt att det är kopplat till låga stärkelsehalter
men även pressvattenförluster. Vid optimal ts-halt
innehåller kolven 55-60 % ts. En möjlighet att
påverka ts-halten är att höja stubbhöjden (vid god
tillgång på grovfoder), 10 cm ökad stubbhöjd höjer
ts-halten med 1 % och ökar energikoncentrationen
med ca 0,3 MJ men sänker avkastningen med 5 %.
En stubbhöjd på 20 cm rekommenderas.
Under förhållanden med långa och varma höstar
behöver odlaren även väga in och bedöma hur stor

Tabell 3. Majsensilage, medel för landet provperiod 050501-060430 i g/kg ts om inget annat
anges (Svensk mjölk)
Analysparameter
Antal prov
Medel
Lägst 25%
Median
Högst 25%
ts
68
31
27
30
36
Energi, MJ
68
11,1
10,9
11,1
11,2
Råprotein
68
89
84
88
94
NDF
68
447
402
432
496
AAT
68
82
81
82
83
PBV
68
-57
-62
-58
-52
Kalcium
57
2,1
1,6
1,8
2,5
Fosfor
57
2,3
2,1
2,3
2,5
Magnesium
57
1,2
1,0
1,2
1,4
Kalium
57
11,3
9,5
11,2
12,8
Stärkelse
64
234
186
245
299
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risken är för höga ts-halter och därigenom en ökad
risk för varmgång vid uttag. Det blir avgörande för
skördetidpunkten istället för den första ordentliga
frosten som tidigare varit begränsande. Torrsubstanshalten är starkt kopplad till stärkelsehalten och
när majsen börjar komma uppemot 40 % ts eller 400 g
stärkelse är det stor risk att stärkelsen blir svårnedbruten. Den höga ts- och stärkelsehalten ställer också stora krav på att corncrackern verkligen
krossar kärnorna. Man bör vid sådana tillfällen vara
observant på hur avföringen ser ut. Finns det mycket
hela kärnor i avföringen så fungerar inte näringsupptaget som det ska.
Corncracker behövs
vid en ts-halt på över
28 %. När risken för
varmgång ökar (tshalter över 35 %) är
behovet också större
av ordentlig packning,
ensileringsmedel och
framförallt hög uttagshastighet.
Tabell 4. Torrsubstanshalt i majsensilaget
från åren 2003 till 2006
År
Ts-halt
Ant. analyser Min - max
2003
28,7
2
26,0-31,3
2004
27,0
8
22,0-29,3
2005
27,4
12
21,1-33,3
2006
34,5
8
29,0-41,0

Råprotein

Proteininnehållet har legat relativt ”konstant” på en
låg nivå mellan 70 och 110 g/kg ts. I danska försök
brukar proteinhalten ligga mellan 70-80 g/kg ts.
Våra höga medelvärden indikerar att vi kan sänka
kvävetillförseln.
Tabell 6. Råproteininnehåll i majsensilaget
från åren 2003 till 2006 (g/kg ts)
År
Råprotein Antal analyser Min - Max
2003
83
2
72-93
2004
89
5
81-96
2005
95
7
82-110
2006
88
6
78-99

Energi

Energin i majsen har legat på en hög nivå, normal
variation ligger mellan 11,0 - 11,3 Det är intressant
att se att årets säsong som har gett de högsta stärkelsehalterna också gett de högsta energihalterna. Den
här erfarenheten har de också från Skåne då år med
låga ts-halter och höga ﬁberhalter gett energinivåer
som legat under normalvärdet.
Tabell 7. Energihalten i majsensilaget från åren
2003 till 2006 (MJ omsättbar energi/kg ts)
År
Energi
Antal analyser Min - Max
2003
11,0
2
10,8-11,2
2004
11,0
5
10,8-11,3
2005
10,9
8
10,4-11,3
2006
11,3
8
11,1-11,5

Fiber
Stärkelse

För att räknas som ett stärkelsefoder bör majsen
komma upp över 250 g/kg ts (helst över 300 g/kg ts)
enligt foderrådgivare. Sådana nivåer ser vi endast
i 2006 års analyser vilket är ett resultat av den för
majsen gynnsamma hösten.
Tabell 5. Stärkelseinnehåll i majsensilaget
från åren 2003 till 2006 (g/kg ts)
Antal
År
Stärkelse
analyser
Min - Max
2003
46
1
2004
153
7
102-241
2005
130
10
40-217
2006
325
8
179-410
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Fiberhalten har varierat kraftigt beroende på hur
gynnsam kolvutvecklingen har varit. I analyserna ser
man också tydligt att ﬁberhalten sjunker när majsen
blir ordentligt mogen (med en ordentligt utvecklad
kolv blir andelen ﬁber inte så hög). Ett exempel är
att ett av proven med lägst stärkelsehalt också hade
högst ﬁberhalt. Tyvärr är det så att ﬁbern blir mer
svårnedbruten ju mognare majsen blir. Majsen håller generellt ett lågt EFD-värde men det ingår inte
i analyserna.
Tabell 8. Fiberinnehåll i majsensilaget från
åren 2003 till 2006 (g/kg ts)
År
NDF
Antal analyser Min - Max
2003
617
1
2004
458
3
443-473
2005
486
5
423-526
2006
327
3
291-362

Lagring och hygien
Av de gårdar som provat majs har de ﬂesta lagrat den
i plansilo men nästan lika många har lagt majsen i
korv eller i limpa. En lantbrukare har lagt in i tornsilo
under ett par år med goda erfarenheter. Det är få
som haft hygieniska problem men hos dessa odlare
är det vanligast att majsen varit lagrad i limpa. Några
har haft problem med att hinna packa på grund av
hög kapacitet på hacken och av den anledningen
övergick en lantbrukare till inläggning i korv. Vid
en kapacitet på 2 ha/h vid skörd (avkastning 10 ton
ts/ha) krävs en packvikt på 15-16 ton. Vid 3 ha/h
krävs ca 20 ton. En av gårdarna har samensilerat
en blöt majs med spannmål för att höja ts-halten
och förbättra inläggningen. Ungefär en tredjedel
har använt sig av ensileringsmedel (Promyr) och
några har valt att lägga salt på toppen av silon
(3-5 kg/m3).
Lagringsstabilitet

I rådgivningen är rekommendationen att använda
ensileringsmedel till allt majsensilage som kommer
att förbrukas under den varma delen av året för
att undvika varmgång med jästtillväxt och ts-förluster. För varmgång är natriumbensoat (Kofasil
Majs) och till viss mån även propionsyra (Promyr
XE eller propionsyra spädd till 50 % med vatten)
verksamma substanser genom att de hämmar jästoch mögeltillväxt. Kommer majsen att förbrukas
under vinterhalvåret anses det däremot inte vara
nödvändigt med tillsatsmedel eftersom den är sockerrik och lättensilerad så länge den är frisk och inte
frostskadad samt hackad till max 10 mm. Risken för
varmgång har också att göra med storleken på ytan

som exponeras för syre samt uttagshastigheten. Ur
en plansilo bör uttaget vara 20 cm per dag under
vinterhalvåret och 40 cm under sommarhalvåret.
Om en tendens till varmgång konstateras kan uttagsytan sprayas med propionsyra (i en spädning till
1:2 - 1:4, glöm inte skyddsutrustning). Problemet
med mögel är att det är mycket svårt att upptäcka.
Silon bör inte öppnas förrän efter tidigast 3 veckor,
för att inte störa ensileringsprocessen och ju längre
silon är sluten desto bättre blir den aeroba stabiliteten efter öppnandet.
Dansk studie

Från Danmark ﬁnns ett försök genomfört 1994-95
där Rudolf Thögersen och Karsten Nielsen testade
att sprida urea och fodersalt på toppen av plansilos.
Plansilon delades in i två delar där den ena behandlades och den andra förblev obehandlad. I saltstudien
ingick totalt sju silos, tre med majsensilage och resterande fyra med helsäd. Man spred 3 kg fodersalt
per kvadratmeter och bedömde kvaliteten vid två
tillfällen. I 4 av totalt 14 bedömningar (2 ggr/silo)
syntes en liten förbättring av kvaliteten i den övre
delen. Inte i något fall uppstod någon förbättring
längre ned i silon. Studien visade att salt inte hjälper
till att förbättra kvaliteten om det redan är en stark
värmebildning. Det konstaterades också att det inte
generellt blev mindre varmgång med saltet. Dessutom
blev det saltbehandlade ensilaget mörkt till färgen och
fuktigt jämfört med den sidan som inte var behandlad.
Jäst och mögelsvampar är mer salttoleranta än bakterier vilket till och med kan öka tillväxten av dessa i
förhållande till de önskade bakterierna.

Bild 7. Packning av majs anses vara lättare jämfört med vall och helsäd enligt ﬂera av de intervjuade odlarna.
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Fördelar med majs – synpunkter från
odlarna
Samtliga av de intervjuade odlarna tyckte att det var
roligt att prova en ny gröda och många såg också
fördelar genom högre konsumtion av grovfoder och
större andel hemmaproducerat foder.

• Ger bra magar
• Bra avkastning på en skörd

Övriga synpunkter som uppkom var:
• En skörd vid en bra tidpunkt arbetsmässsigt
• Avsättning för stallgödseln
• Ingen risk för höga kaliumvärden

• Billigt grovfoder

• Bra användning av ”dåliga marker” som annars
inte ger ordentlig skörd
• Någon tyckte att majsen gett högre mjölkavkastning
• God effekt på halterna i mjölken

Aktuella frågeställningar
En av de mest aktuella frågeställningarna som uppkommit under studien är majsens behov av kväve.
Ofta odlas majs på gårdar med stora mängder stallgödsel och inte helt sällan framställs grödan som
en stor konsument av kväve. En sammanställning
av olika kvävegödslingsrekommendationer i södra
Sverige visade att nivån varierar från 120 kg N/ha
till 175 kg N/ha till skördar mellan ca 8-10 ton
ts/ha. Rekommendationerna saknar ordentligt bakgrundsmaterial som baserats på svenska försök. Det
saknas en riktig kvävestege men det är också svårt
för lantbrukaren att kunna prognosticera förväntad
skördenivå. Eftersom grödan inte lyxkonsumerar
kväve betyder det att en hel del kan gå förlorat, i
synnerhet som odlingen sker på lätta jordar.
En annan frågeställning kring gödsling är behovet av en startgiva med fosfor när stora mängder
stallgödsel tillförts. Idag rekommenderas alltid
startfosfor trots att det i vissa fall tillförts över 100
ton stallgödsel.
Ogräsbekämpningarna upplevdes av odlarna
som ett av de största problemen. Inte bara det att
tidpunkterna är svåra att passa utan ogräs som svinmålla, tistel och åkerviol orsakade en del problem.
Här ﬁnns också ett stort behov av försök och ﬂer
godkända preparat. Dels för sena behandlingar
av tistel men också för att öka kunskapen kring
radhackning och dess möjligheter att minska den
kemiska bekämpningen.
Det ﬁnns även ett behov av oberoende, regelbundet återkommande sortförsök på ﬂera lokaler
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i Västra Götaland. Hittills ﬁnns en del demonstrationsodlingar i vårt område men endast ett ofﬁciellt
sortförsök har genomförts under den senaste femårsperioden. En annan frågeställning där kunskap
saknas är optimal utsädesmängd för aktuella sorter
i vårt område.
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Sammanfattning och odlingsråd
Produktionskostnaden för majs i Skaraborg är konkurrenskraftig jämfört med vall och även HP-massa.
Sort. Med erfarenhet av tidigare års stärkelse- och
ts-halter bör endast de allra tidigaste sorterna användas i området.
Sådd. För att inte försena utvecklingen på majsen bör utsädesmängden hållas relativt låg, 7 - 7,5
frön/m2.

Ogräs. Det är mycket viktigt att lyckas med ogräsbehandlingen eftersom majsen har en långsam
utveckling. Det görs framförallt genom att börja
spruta vid rätt tidpunkt men också genom att välja
rätt typ av preparat.
Gödsling. För normal skördenivå krävs en startgiva
på 20 -25 kg fosfor och en total kvävegiva på ca
150 kg, varav ca 75 kg av kvävet kommer från en
stallgödselgiva på 50 ton per hektar.
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Tack till...
Vi riktar ett stort tack till Skaraborgs läns Nötkreatursförsäkringsbolags stiftelse
som sponsrat denna studie. Vi tackar även de lantbrukare som deltagit i intervjuerna samt rådgivare med ﬂera som varit behjälpliga i sammanställningen av
resultat och utformning av denna broschyr.
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