
Arrangementer

Af Merete Hattesen
Østdansk Landboforening in-
viterer for anden gang til Store 
Frødag på Stevns 19. juni. Sidst 
var i 2014 med 800 gæster. 
Målet er at skabe en berigen-
de temadag, hvor garvede som 
spirende frøavlere kan hente 

viden, sparring og inspiration.
Fokus er især på etablering, 

afpudsning og udlæg. På otte 
sessioner rundt i markerne 
kan du se demonstrationer og 
forsøg fremvist af landets dyg-
tigste specialister. Eller besø-
ge de 30 udstillere og høre fag- 

lige indlæg. De 8 sessioner er:
 ▶1. Gødning og vækstregule-

ring i spinat.
 ▶2. Afpudsning i rødsvingel 

med rotorklipper, slagleklip-
per, skiveslåmaskine og får.

 ▶3. Gødskning og vækstregu-
lering i strandsvingel.

 ▶4. Økologi. Udlæg af hvid-
kløver i vårkorn.

 ▶5. Etablering af engrapgræs 
med otte såmaskiner/metoder.

 ▶6. Radrensning kombineret 
med båndsprøjtning.

 ▶7. Ekskursion til DLF.
 ▶8. Vildt- og bivenlige tiltag.

Store Frødag 19. juni på Stevns

Så er der igen Store Frødag
Græsfrø: Frødagen byder på et fantastisk spændende program. Et must for frøavlere.

Såning af engrapgræs plus/minus ærter som dæksæd med aktivt kul. Kullet 
deaktiverer ukrudtsnidler, så de ikke skader udlægget, som frit kan spire frem.

»Vi ser markante forskelle på, hvor godt fire forskellige såmaskiner har 
etableret engrapgræs i ærter (session 5). Maskinen betyder meget, men 
indstillingen er lige så vigtig«, siger John Voss. Etableringsmetoderne med 
og uden dæksæd og aktivt kul (lægges lige over frøet) afprøves også.

I session 1 er der i spinat afprøvet fire forskellige ukrudtsstrategier med 
nye og kendte midler - og 10 forskellige svampestrategier med særlig 
fokus på skimmel. »Ukrudtsforsøget er vores eget sammen med Vikima, 
og svampeforsøget er et landsforsøg. Vi har bevidst valgt at skabe noget 
variation på alle sessioner, så der er meget at kigge på og tale ud fra«.

Engrapgræs såes med fire såma- 
skiner og placering af aktivt kul

»Lige nu ser det næsten ud til, at fårene har været bedst til at 
afpudse rødsvingel«, siger John Voss. Fårene sammenlignes med 
en rotorklipper, en slagleklipper og en skiveslåmaskine i session 2. 
»Slagleklipperen har findelt materialet fint i marken. Men kapacite-
ten er ikke stor. Det har skiveslåmaskinen derimod, men den pakker 
græsset meget, så det generer genvæksten. Vi ser på, hvad der læg-
ger af græs bagefter, og hvordan det er findelt. Jo flere frøstægler, jo 
bedre«, siger John Voss. Alm. rajgræs er den største frøafgrøde i Dan-
mark, og radrensning, båndsprøjtning og bredsprøjtning sammenlig-
nes i session 6, hvor rajgræs er lagt ud i renbestand og vårsæd.

Er får bedre til at afpudse 
rødsvingel end maskiner?

Gødskningsstrategier og varierende dosis af Moddus (t.h.), og vækstregu-
leringsforsøg med forskellige midler og dosis - begge i 2. års. strandsvingel (t.v.).

På session 3 sættes fokus på forskellige gødningsstrategier og behovet for 
vækstregulering, hvor der er en tæt sammenhæng, fortæller planteavls-
chef i Østdansk Landboforening, John Voss.

»Efter sidste års tørke har vi diskuteret meget, om vækstregulering i 
strandsvingel er nødvendig. I dette landsforsøg får vi afklaret, om vækst-
regulering har påvirket strandsvinglen positivt, negativt eller slet ikke«.

På session 7 kan man komme på en spændende tur ud til DLFs foræd-
lingsstation, hvor man kan opleve, hvordan DLF forædler nye græsser og 
se slidtest af græsarter, deres forskellige såmaskiner og det store renseri.

Kan vækstregulering i strand-
svingel undgås via N-strategien?

»Hvad kan vi gøre med græsfrø dyrket økologisk. Det er lidt op af 
bakke lige nu. Derfor har vi sat fokus på økologisk frø i session 4. Vi 
vil gerne vise, hvordan man etablerer udlæg af hvidkløver og strand-
svingel i vårkorn på dobbelt rækkeafstand. Dæksæden blev sået i 
påsken, og skulle derpå blindstrigles 1-2 gange, før vi såede frøud-
lægget. Men det skete ikke, da det blev for tørt«, siger John Voss.

I session 8 er der fokus på efterafgrøder. Der er sået 14 blandinger 
ud. Ikke kun almindelige lovpligtige efterafgrøder, men også biven-
lige blomster-efterafgrøder og vildtvenlige efterafrøder. Det drejer sig 
om at se mulighederne i efterafgrøder, som sagtens kan være nyttige.

Kan man dyrke økologisk 
græsfrø i dag - og hvordan?


