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ASGER
CHRISTENSEN
LANDBRUGETS 

E N E S T E 
CHANCE
STEM PERSONLIGT 
26. MAJ TIL EU

Landbrug og 

virkelighed skal ind 

i EU’s mødelokaler. 

Stem på den eneste 

landmand og nr. 3 

på liste V.

LANDET RUNDTFrøseminar og 
Store Frødag
Der er fokus på optimering af 
frøproduktionen, når Østdansk 
Landboforening har frøsemi-
nar, hvor også Store Frødag er 
en del af programmet.

Tekst:
Henrik Sieben

FRØ Årets frøseminar i Østdansk Land-
boforening sætter fokus på optimering 
af frøproduktionen. Derfor er økono-
mi, aktuelt nyt i frøproduktionen, og 
sædskiftet en del af programmet, når 
foreningen byder til seminar onsdag 
den 8. maj klokken 10 til 13 i landbo-
centret i Rønnede.

Her vil også foreningens store som-
meraktivitet, Store Frødag, der afvik-
les onsdag den 19. juni på Thinghøj på 
Stevns, blive omtalt. 

Store Frødag er en temadag for den 
innovative eller kommende planteavler, 
og planteavlschef John Voss meddeler, 
at der er mange interessante tiltag ved 
arrangementet, hvor der helt sikkert er 
noget for enhver smag.

Lang planlægning
- Sidste år tiltrådte jeg som plante-
avlschef, og da havde foreningen læn-
ge været i gang med at planlægge ar-
rangementet. Der er blevet arbejdet 
omhyggeligt med sessionerne, så fag-
lige indlæg og sparring kan ske på den 
bedst mulige baggrund, lyder det vide-
re fra planteavlschefen.

På årets Store Frødag vil der være 
fokus på etablering af et bredt udvalg 

af frøarter, ukrudtsbekæmpelse i raj-
græs ved radrensning og båndsprøjt-
ning, vildtafgrøder, vækstregulering og 
gødskning, afpudsningsteknik, økolo-
gi og meget mere. Også ekskursion til 
DLF vil være del af programmet.

Blandt indlederne ved frøseminaret 
er Søren Olsen, økonomichef i Østdansk 
Landboforening, Birthe Kjærsgaard, avls-
chef i DLF, og konsulent Claus Holm 
Jensen fra Røstofte Maskiner A/S.

Økonomichef i Østdansk 
Landboforening, Søren Olsen, 
vil blandt andet tale om regn-
skabsresultater 2017-2018 og 
om benchmarking. Foto: Niels Okking

DLF nu officielt verdens 
største frøproducent
KONCERN Konkurrencemyndighederne i New Zealand 
har nu godkendt DLF’s opkøb af PGG Wrightson 
Seeds. Det gør det danske frøfirma til det største i 
verden på området.

Overtagelsen af PGW Seeds frøaktiviteter er et stort 
skridt fremad for DLF, siger administrerende direk-
tør Truels Damsgaard, der ser store perspektiver i kø-
bet.

- DLF er stærkt positioneret som markedsleder in-
den for frø til foder- og plænegræs på den nordlige 
halvkugle, og med PGW Seeds, der er markedsleder 
på den sydlige halvkugle, har vi skabt et perfekt 
match i den globale frøbranche. 

- PGW Seeds profil passer strategisk særdel es godt 
til DLF – både i forhold til produkter og geografi. Med 
købet får vi forenet vores distributionsplatforme nord 
og syd for ækvator, og vores produkter komplemen-
terer hinanden rigtigt godt. 

DLF har i de seneste år været på en stor vækstrej-
se. Omsætningen i koncernen er gået fra omkring 3,5 
milliarder kroner i 2016/17 til 4,3 milliarder kroner i 
2017/18 og med fuld regnskabsmæssig effekt af PGW 
Seeds er forventningen at nå en omsætning på om-
kring 6,8 milliarder kroner i 2019/20.

Antallet af DLF-
medarbejdere er 
nu cirka 1.350, 

og med de nye kol-
leger i PGW Seeds 

vil frøkoncernen kom-
me tæt på 2.000 medar-

bejdere.
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