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Sortförsök visar vägen till sm
Majssortens smältbarhet i
kombination med stärkelsehalten ger en god bild över
hur bra sorten är. Allt hittas i
sortförsökens siffermyller och
ser ut att stämma väl även för
tidiga sorter.

Smältbarhet – låg iNDF – är
viktig i majs. Kanske viktigare
än stärkelse som länge varit
enda målet att sträva efter. I
svenska sortförsök skördas alla
rutor samtidigt vilket kan väcka
farhågan att tidiga sorter missgynnas i form av dålig smältbarhet. Men så är inte är fallet,
sortprovningen ser ut att kunna
sålla fram de bästa sorterna ur
uppsjön av majssorter.
Tidig sort ändå smältbar

En ansenlig rad majssorter prövas i försök varje år. Ett trettiotal sorter hänger med så många
år att de kan jämföras i ett flerårsmedeltal. Men ts-halten som
visar på sortens tidighet jämfört
med iNDF (smältbarheten)

visar inget tydligt samband.
Närmare obefintligt. I hagelsvärmen av punkter ligger tidiga sorter kring samma iNDF
som senare sorter. Detta visar
att de tidiga sorterna inte skördas för sent för att visa dess potential. Som exempel kan man
se att de tidiga sorterna Sunlite
och Fieldstar i diagram 1 båda
har låg iNDF.
Sorter som sticker ut

Genom att titta på ts-halt och
iNDF kan bra sorter sållas
fram. Nere till höger i diagram
1 har vi toppskiktet från sortförsöken. Hög ts-halt är inget
självändamål så länge man når
över pressvattengränsen. Men
en hög ts-halt betyder en hög

stärkelsehalt, att sambandet
är starkt visar diagram 2. Det
innebär alltså att de bästa majssorterna med både hög smältbarhet och stärkelseinnehåll
hittas nere i högra hörnet i diagram 1. Av årets marknadssorter hittas här Sunlite, Fieldstar
och Schobbi. I andra änden av
diagrammet, uppe till vänster,
finns sorter med låg ts-halt (låg
stärkelsehalt) och hög iNDF,
vilket gör dem mindre intressanta för odling. Konsulixx,
som inte finns på marknaden,
samt MAS 11F och Tiberio ligger sämre till.
Smältbarheten allt viktigare

När är då smältbarheten viktig? Framförallt när majsande-

Hitta bra sorter sydost i diagrammet
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Smältbar. Sortförsöken ger en bra bild över de mest smältbara majssorterna med hög stärkelsehalt, även för tidiga sorter.

24

Diagram 1. Sorter med låg iNDF och därmed bäst smältbarhet hittas
även bland tidiga sorter där ts-halten är hög vid skörd. Farhågan att
tidiga sorter missgynnas med dålig smältbarhet i och med att alla
rutor i sortförsöken skördas samtidigt kan därmed skrotas. Sortförsök
medeltal av fem år.
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Text: Linda af Gejiersstam Hushållningssällskapet Kalmar

linda.af.geijersstam@hushallningssallskapet.se

aklig majs
len är stor i foderstaten, är det
givna svaret. Från en majsgiva
på tre kilo ts per ko och dag
blir smältbarheten allt viktigare. Kanske är den viktig även
i lägre fodergivor. Erfarenhet
från utfodringsrådgivare säger
också att stärkelsehalten kanske
inte är lika viktig som smältbarheten. Upprepade gånger,
senast denna säsong, har vi sett
majs med låga stärkelsehalter,
som med facit i hand ändå gett
en bra mjölkproduktion. n

TRE GODA RÅD

n Ta smältbarhet på
allvar

n Välj sorter med låg
iNDF
n Jämför både stärke
lseskörd
och ts-skörd när sorter
na
har olika tidighet

Hög ts-halt innebär hög stärkelsehalt
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Diagram 2. Majssorterna ökar
i stärkelse när ts-halten ökar.
Här kan sortförsöken istället
missgynna sena sorter med låga
ts-halter vid skörd. Sortförsök
medeltal av fem år.

Trimaxx®,

Mer effektiv för
ett starkare strå
Tillväxtreglering

Trimaxx ger en effektiv tillväxtreglering* genom att minska
cellsträckningen i strået. Det ger tjockare väggar och kortare strå, vilket
minskar risken för liggsäd. Läs mer på www.adama.com.
* 3 försök 2015, L5-1050

ADAMA Northern Europe B.V. | adama.com. Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler! Medlem i Svenskt Växtskydd.
Mer information: Rikard Larsson 070-292 22 28, Lars Kruse Andersen +45 51 24 90 70.
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Sentinel-3
på plats
Fokus kommer i år att ligga på: kväve. Låga proteinhalter och höga kväveoptimum med det absoluta
crescendot under fjolåret har ökat intresset för
detta viktiga(ste) produktionsmedel. Då är det
bra att ha en satellit till på plats i rymden som kan
scanna grödorna från ovan. Redan i fjol kunde vi
utnyttja bilder från Sentinel-2 för kvävegödsling
efter variationen i grönmassa i fältet via CropSAT.
En grödsensor på traktortaket är ett alternativ på
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att baljväxter i vallen är väl så bra på att producera
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mellan teknikerna.
Kväve får dock inte kosta mer än det smakar.
Anders Pålsson påtalar att stigande gödselpriser
fått lönsamheten i veteodlingen att peka neråt
de senaste åren. Fokusera på kostnaden per kilo
skördad vara är rådet. Linda af Geijersstam menar
protein som gödselkväve. Problemet är att man
och kväve går liksom inte ihop.
Trevlig läsning!

Gunnel Hansson,
Arvensis
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