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Store Frødag: Christian Petersen og 
hans far Jørgen er værter for Store Frø-
dag den 19. juni. De driver tilsammen 
645 hektar, og har været i gang med 
forberedelserne i marken siden 2017.

Af Stig Bundgaard
sbu@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 43
»Min favoritfrøafgrøde er strand-
svingel. Den lykkes godt for mig. 
Jeg har rene marker, de bliver 
passer til tiden, og giver et gan-
ske fornuftigt a� ast.

Christian Petersen er hurtig til 
at udpege sin egen favorit blandt 
frøafgrøderne på den 300 hektar 
store planteavlsbedrift Elmely på 
Stevns, som han købte i 2011 og 
har drevet siden. Hans far Jørgen 
driver to nærliggende ejendom-
me, Broveshøj og Thinghøj med 
345 hektar. Broveshøj omfattede 
frem til 2014 en svineprodukti-
on, men er i dag en ren plante-
avlsbedrift.

De to østsjællandske land-
mænd danner sammen en værts-
duo for det store frøarrangement 
Store Frødag, der a� oldes 19. juni 
2019. 

Det er fem år siden sidste 
Store Frødag blev holdt, også på 
Stevns. Dengang var der 800 be-
søgende, og årets værter håber 
på mindst lige så mange deltage-
re i år. 

»Store Frødag er en dag, hvor 
alle dem i hele landet, der er klo-
gest på græsfrø, møder op og for-
tæller om deres viden til de land-
mænd, som møder op. Så det skal 
gerne være en dag, hvor alle frø-
avlere i Danmark tænker, »det 
her vil jeg ikke gå glip af«, under-
streger Christian Petersen.

Forsøg på 90 hek-
tar til frødag
Som vært har Christian Petersen 
deltaget i det forberedende arbej-
de ved blandt andet at være med 
til at så rødsvingel og strand-

Vært for Store Frødag: 
Min egen favorit er 
strandsvingel

Christian Petersen i 
rødsvingelmarken. Privatfoto
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svingel i 2017 samt engrapgræs 
udlagt i markært med fi re for-
skellige såsystemer i 2017, 2018 
og 2019 - og her er der store for-
skelle, vil han godt afsløre. Også 
for markforsøgene med rajgræs 
udlagt i vårbyg og spinat til frø 
har han haft en hånd med. 

Store Frødag omfatter i alt 90 
hektar, og hele arealet er JB 7. De 
enkelte forsøg omfatter i fl ere til-
fælde hele marker på en håndfuld 
hektar eller mere, som man kan 
beskue, når guiderne den 19. juni 
vil føre deltagerne rundt til de 
forskellige frøforsøg, der er pla-
ceret inden for en maksimal gå-
afstand på 500 meter. 

På frødagen vil der derudover 
være en maskinudstilling ude-
lukkende med maskiner til brug 
ved produktion af græsfrø. 

Hele arealet til Store Frødag 
hører under ejendommen 
Thinghøj, som er en tidligere 
forsøgsejendom under den loka-
le landboforening, men er nu ejet 
af Jørgen Petersen.

Frem til Store Frødag pas-
ser værterne her i foråret for-
søgmarkerne på helt normal 
vis med sprøjtning, vækstregu-
lering og gødskning. Dog mi-
nus de parcelforsøg, der ind-
går i Landsforsøgene, og som 
Østdansk Landboforening passer.

To selvstændige land-
mænd med samdrift
På de i alt 645 hektar har far og 
søn en blandt buket af afgrøder. 
Til kommende høst er der i alt ni 
afgrøder i markplanen, nemlig 

vinterhvede, vinterraps, spinat 
til frø, vårbyg, markært, strand-
svingel, alm. rajgræs, engrap-
græs og rødsvingel. Siden 2014, 
da svineproduktionen blev udfa-
set på Broveshøj, har ejerne i sti-
gende grad satset på spinat til frø 
og græsfrø. 

De tre ejendomme ligger in-
den for en omkreds på 6-7 kilo-
meter.

»Vi har valgt ikke at etablere 
et I/S, så i princippet er der bare 
tale om to selvstændige land-
mænd, der driver jorden sam-
men. Det giver mig en dejlig fri-
hed til at prøve de ting, jeg har 
lyst til på min jord«, forklarer, 
Christian Petersen.

En stor del af markerne lig-
ger helt ud til Østersøen, og de 
er begunstiget af havgus, som 
kompenserer til en vis grad for 
manglende nedbør i tørre år, li-
gesom de på en varm sommer-
dag er koldere end længere inde 
på Sjælland. Modsat kan havgu-
sen også betyde, at Christian og 
Jørgen Petersen må stoppe høsten 
allerede om eftermiddagen.

Fælles maskinpark
Maskinparken er fælles, men 
hver enkelt maskine er dog ejet 
af en af parterne. Maskinhuset er 
godt udstyret, så ejerne kan leve 
op til mottoet om rettidighed. 
Maskinstation er kun lejet ind til 

en enkelt opgave, nemlig skår-
lægning af strandsvingel.

»Vi lægger vægt på at pas-
se markerne ordentligt, for man 
sår som man høster. Fx bruger v 
rigtig mange timer i frømarker-
ne med rygsprøjte, ligesom vi 
også har en weed-wiper«, siger 
Christian Petersen.      

For mange især engrapgræav-
lere er det kommende Reglone-
forbud et rædselsscenarie, men 
her ryster den østsjællandske 
landmand ikke på hånden.

»Det bekymrer jeg mig ikke 
om, for jeg kan ikke gøre noget 
alligevel. Jeg er medlem af L&F, 
og jeg ved de gør deres bedste for 
mig. Hvis vi ikke får lov at bruge 
Reglone, fi nder vi på noget andet. 
Det er jeg sikker på«, siger han.

Til såning anvendes en Väderstad Spirit, her peger Christian Petersen 
på gødningsdiscen, som der sås ærter med. Privatfoto

Store Frødag 
skal gerne 
være en dag, 
hvor alle 
frøavlere 
i Danmark 
tænker: 
»Det her vil 
jeg ikke gå 
glip af«.

!
 ● Seks stk. John Deere traktor fra 135 hk 
til 370 hk, alle med gps udstyr

 ● Claas Lexion 770 med 35 fod og blæserudstyr 
til spinat, samt 15 fods pickup-bord

 ● John Deere 36 meter sprøjte

 ● Kuhn front- og sidemonteret slagleklipper, 5,5 meter

 ● Väderstat Spirit 6 meter såmaskine med gødning og frøsåkasse

 ● Monosem NG4+ spinatsåmaskine, 12 rækket

 ● Thyregod radrenser, 12 rækket med kamera og båndsprøjte

 ● Honda ATV med sprøjte og 4,5 meter weedwiper

 ● To stk. 8 furet Kverneland PB 100 plove

 ● BCS, 8 fod

 ● Diverse harver til jordbearbejdning

Fælles maskinpark, udvalgte maskiner

! Store Frødag, 
19. juni 2019

 ● Hvornår: Onsdag 19. juni 2019

 ● Tidspunkt: Kl. 08.00 til 17.00

 ● Hvor: Thinghøj, Tornebjergvej 34 
nær Store Heddinge på Stevns

 ● Arrangør: Østdansk Landboforening

 ● Fagligt indhold: Otte sessioner 
med demonstrationer og 
markforsøg med fokus på 
etablering, afpudsning og 
udlæg for spinat, rødsvingel, 
strandsvingel, hvidkløver, 
engrapgræs og rajgræs. Desuden 
diverse udstillerstande med 
blandt andet maskiner til frøavl.


	F190430E1A10
	F190430E1A11

