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Klar til Store 
Frødag anno 2019

n Østdansk Landboforening afvikler i år Store Frødag onsdag den 19. juni, hvor der blandt andet bliver sat fokus på afpuds-
ning i rødsvingel med rotor- og slagleklipper. Arkivfoto: Henrik Sieben

Med fokus på etablering, 
afpudsning og udlæg gør Øst-
dansk Landboforening klar 
til en ny Store Frødag. Med 
demonstrationer og forsøg på 
otte sessioner.

AF HENRIK SIEBEN

n I 2014 afviklede Østdansk Landbo-
forening for første gang Store Frødag. 
Interessen dengang var meget stor, og 
der kom omkring 800 besøgende. Med 
baggrund heri og i, at efterspørgslen på 
endnu en faglig dag for de professionel-
le frø- og planteavlere og andre interes-

serede landmænd siden har været stor, 
indbyder foreningen til Store Frødag 
igen i år. Denne gang onsdag den 19. 
juni på adressen Thinghøj, Tornebjerg-
vej 34, Store Heddinge på Stevns.

Fra Østdansk Landboforening ly-
der det, at man igen ønsker at skabe 
en berigende temadag, hvor såvel de 
garvede som de spirende frøavlere kan 
hente viden, sparring og inspiration.

Fokus for Store Frødag anno 2019 
bliver etablering, afpudsning og ud-
læg, og på dagen vil der være mulig-
hed for at opleve demonstrationer og 
markforsøg på otte sessioner, ligesom 
man kan besøge nogle af de mange 
forskellige udstillerstande.

De otte sessioner
De otte sessioner er: Gødning og 
vækstregulering i spinat, afpuds-
ning i rødsvingel med rotorklipper, 
slagleklipper, skiveslåmaskine og 
får, gødning og vækstregulering i 
strandsvingel, økologi og med udlæg 
af hvidkløver i vårkorn, etablering af 
engrapsgræs med forskellige såma-
skiner og metoder, rajgræs etableret i 
renbestand på dobbelt rækkeafstand 
med henblik på radrensning, ekskur-
sion til DLF’s forsøgsstation på Stevns, 
og endelig vildt- og bivenlige tiltag.

henrik@landbrugoest.dk
tlf. 61 20 67 42

Berigtigelse: DN støtter  
regulering af problemulv
n I onsdagens artikel om regulering af den danske 
problemulv i Tyskland, »Dansk problemulv skal nedlæg-
ges i Tyskland« kunne man forledes til at tro, at Dan-
marks Naturfredningsforening ikke støtter regulering 
af problemulve. Det er ikke korrekt.

I forvaltningsplanen for ulv i Danmark fremgår det, 
at DN er medunderskriver af, at man skal regulere pro-
blemulve. En problemulv er en ulv, der gentagne gange 
angriber husdyr trods relevante og rimelige afværge-
foranstaltninger, herunder ulvesikrede hegn.

INDLAND

LandboNord: Pas på  
jer selv og kvierne
n De nordjyske mælkeproducenter er både professi-
onelle og omstillingsparate, men de skal blive bedre 
til at passe på sig selv, deres ansatte og kvierne. Sådan 
lød opfordringen på årsmødet onsdag i LandboNords 
KvægRådgivning, som samlede 380 deltagere – ny 
deltagerrekord.

Temaet for aftenen var »Dansk Mælkeproduktion – 
Eventyr Og Virkelighed«.

- Rammen var eventyrene, hvor man må gå så gru-
eligt meget igennem, men der er som oftest også en 
morale, som man kan lære noget af. I vores verden er 
det, at vi skal blive ved med at jagte de gode resultater, 
men ikke dø i forsøget på at opnå dem. Derfor skal vi 
dels passe godt på hinanden, og som årets faglige fo-
kus tilsagde, passe meget bedre på kvierne, siger chef-
konsulent i LandboNord KvægRådgivning, Anne-Mette 
Søndergaard.

Årsmødet i LandboNords KvægRådgivning samlede 380 del-
tagere.

Årsmøde i økonomiudvalg  
på Djursland
n Økonomiudvalget i Djursland Landboforening afhol-
der årsmøde torsdag den 7. februar klokken 19.30 på 
landbocentret i Følle.

På mødet vil såvel formanden for udvalget Erik 
Revsbech Jensen samt chefkonsulent Hans-Henrik 
Dalsgaard aflægge beretninger.

Ved det årlige valg til udvalget er Erik R. Jensen, Voer 
(genopstiller ikke), Christian Greve, Ørsted og Peter 
Juul Sørensen, Fannerup på valg. 

De øvrige i udvalget er Michael K. Vestergaard, Ør-
sted og Per M. Pedersen, Ørum Djurs.

Herefter er der indlæg ved afdelingsleder for 
Driftsøkonomi, Carsten Sørensen, som fremlægger de 
seneste regnskabsresultater for 2018. 

Til slut er der indlæg v/cheføkonom Jens Schjerning, 
Agrocura om forventninger til den markedsøkonomi-
ske udvikling for landbruget i 2019.

Alle interesserede er velkomne, men alene aktive 
medlemmer af Djursland Landboforening er valgbare 
og har stemmeret. Økonomiudvalget er vært ved kaffe 
og kage. 

Unge landmænd blev 
klogere på forbrugerne
Økologi og konventionelt 
landbrug var til debat, da 
Region Vejle LandboUngdom 
og Landbrugsrådgivning Syd 
satte fokus på forbrugernes 
syn på økologi versus konven-
tionelt landbrug.

n Hvad er det for tendenser, der sty-
rer forbrugernes valg i detailhandlen? 
Det er unge landmænd optaget af, og 
det var i spotlyset på Bygholm Land-
brugsskole tirsdag aften, hvor kanti-
nen var omdannet til scene for debat. 
Omkring 50 var mødt op, og Region 
Vejle LandboUngdom var arrangør.

- Økologi bliver ofte sidestillet med 
bæredygtighed, klima og dyrevelfærd, 
og det konventionelle det modsatte. 

Men er det altid sådan, det forholder 
sig, spurgte Vibeke Jørgensen, for-
mand for Region Vejle LandboUng-
dom, og fortsatte:

- Både de konventionelle og økolo-
giske producenter er i de fleste tilfæl-
de optaget af at optimere og udvikle 
deres produktioner, så de er i trit med 
samfundsudviklingen og lever op til 
den grønne dagsorden – men det er 
ikke så sort og hvidt, som det bliver 
gjort til. Vi vil gerne, at vi selv som pro-
ducenter og forbrugerne bliver så godt 
oplyst som muligt.

Sætte viden i spil
- Økologi er ikke helt så frelst, og kon-
ventionelt er ikke helst så forfærdeligt. 
Der er fordele og ulemper ved begge. 
Og de fleste landmænd vælger den 

produktionsform, der passer til dem 
og gør deres bedste ud fra det ud-
gangspunkt, lød det fra formanden.

Oplægsholdere og deltagere i debat-
ten var Jens Peter Hermansen, øko-
logikonsulent fra Økologiske Lands-
forening, Børge Sørensen, direktør 
for Landbrugsrådgivning Syd og Nis 
Hjort, konventionel mælkeprodu-
cent og formand for Vejle-Fredericia 
Landboforening og Bygholm Land-
brugsskole. Debatten blev styret af 
Keld Kallestrup.

- Nu er det næste skridt, hvordan vi 
som unge producenter sætter vores vi-
den i spil, så den kommer forbrugerne 
til gode. Det kunne blive næste debat- 
aftens tema, siger Vibeke Jørgensen.
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