






















Beløb i 1000 kr.
Ændringsbudget 

2017                           
(ej revideret)

Regnskab
Relativ 

fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A

Note A B C D

INDTÆGTER:
1 Overført fra forrige år 480 480 0
2 Produktionsafgifter 1.752 1.758 0
3 Promillemidler 1.880 1.866 -1
4 Særbevilling og anden indtægt 153 153 0
5 Renter -7 -6 -14

I. Indtægter i alt 4.258 4.251 -0,2

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 0 0 0,0 -
Forskning og forsøg i alt 3.538 3.511 84,1 -1
Produktudvikling i alt 0 0 0,0 -
Rådgivning i alt 669 662 15,9 -1
Uddannelse i alt 0 0 0,0 -
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0,0 -
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 -
Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 -
Kontrol i alt 0 0 0,0 -
Særlige foranstaltninger i alt 0 0 0,0 -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer i alt 0 0 0,0 -

II. Udgifter til formål i alt 4.207 4.173 100,0 -1

6 Fondsadministration 
Revision 22 31 41
Advokatbistand 0 0 -
Effektvurdering 0 0 -
Ekstern projektvurdering 0 0 -

7 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 0 0 -
Tab på debitorer 0 0 -
III. Administration i alt 22 31 41

IV. Udgifter i alt 4.229 4.204 -1

Overførsel til næste år 29 47
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 0,7 1,1

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Aarhus Universitet 2.652 2.652 63,0 0
Landbrug & Fødevarer, SEGES 1.410 1.377 33,5 -2
Københavns Universitet 145 144 3,4 -1
V. I alt 4.207 4.173 100,0 -1
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Beløb i 1000 kr.
Ændringsbudget 

2017                           
(ej revideret)

Regnskab
Relativ 

fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A

Note A B C D

Frøafgiftsfonden - Regnskab 2017

VI. Balance 

Diverse tilgodehavender:
Landbrug & Fødevarer SEGES, Tilskud ej anvendt i 2017 33
Københavns Universitet, Tilskud ej anvendt i 2017 1
Jensen Seed 2

Likvide midler:
Indestående i bank 82
Aktiver i alt 118

Skyldige omkostninger:
Promilleafgiftsfonden, Tilskud ej anvendt i 2017 14
Revision 31
Skyldig moms 26

Fondskapital:
Overførsel til næste år 47

Passiver i alt 118
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Noter til punkterne I - VI

1. Overført fra forrige år
Overførslen fra 2016 var 480 t.kr. jf. Frøafgiftsfondens regnskab for 2016

2. Produktionsafgifter

Afgiftssats Afgiftsgrundlag Indtægter
Produktionsværdi af 

høsten i 2016
Produktions-
afgifter i alt 

Promille mio. kr. t.kr.
2 879 1.758

3. Promillemidler

Ændrings-
budget 2017 (ej 

revideret)
Regnskab 2017

1.000 kr. 1.000 kr.
Afsætningsfremme i alt 0 0
Forskning og forsøg i alt 1.581 1.570
Produktudvikling i alt 0 0
Rådgivning i alt 299 296
Uddannelse i alt 0 0
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0
Dyrevelfærd i alt 0 0
Kontrol i alt 0 0
Særlige foranstaltninger i alt 0 0

0 0
I alt 1.880 1.866

4. Særlig bevilling og anden indtægt

5. Renter
Som følge af negative renter ved indeståender på bankkonti er der i 2017 blevet betalt negative renter. 

6. Fondsadministration

7. Bestyrelseshonorarer/befordringsgodtgørelse
Fonden yder ikke honorar og befordringsgodtgørelse. 

Opgaverne vedrørende Fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug & 
Fødevarer. Udgifterne hertil er 100 t.kr., som er finansieret af Brancheudvalget for Frø. Udgifter til generel 
fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.

Der er tale om en særlig indtægt i form af en overførsel af midler fra Planteforædlingsfonden. Der har i 
Planteforædlingsfonden været en ophobning af midler, som ikke har kunnet udbetales. Landbrugsstyrelsen 
har i 2017 godkendt, at Planteforædlingsfonden overfører midlerne til Frøafgiftsfonden med henblik på 
udvikling af markfrøbranchen. 

Indtægterne fra produktionsafgifterne er de realiserede indtægter svarende til 2 promille af 
afregningsbeløbet til frøavlerne for de høstede mængder i 2016 jf. bekendtgørelse nr. 802 af 29. juni 2015 
om produktionsafgift på frø. De realiserede indtægter er 8 pct. lavere end forventet ved fastlæggelsen af 
basisbudgettet i september 2016. De lavere indtægter skyldes navnlig en mindre høst i 2016 som følge af 
tørt vejr i forsommeren 2016. Forhold som vejr, høstmængder, kvalitet og priser er der altid usikkerhed om 
ved budgetlægningen i september måned forud for budgetåret. 

Frøafgiftsfonden fik for 2017 bevilget 1.880 t.kr. fra Promilleafgiftsfonden for landbrug til medfinansiering af 
Frøafgiftsfondens tilskud. SEGES har ikke fuldt ud anvendt de bevilgede tilskud. Som følge deraf har 
Frøafgiftsfonden ikke fuldt ud anvendt de af Promilleafgiftsfonden bevilgede tilskud, i alt 14 t.kr. Derved 
udgør Promilleafgiftsfondens tilskud i alt 1.886 t.kr. Frøafgiftsfondens anvendelse af tilskuddet fordelt på 
landbrugsstøttelovens formål fremgår af tabellen nedenfor: 

Frøafgiftsfonden - Regnskab 2017

Ændringsbudget 2017 er det godkendte ændringsbudget II.

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt 
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Frøafgiftsfonden - Supplerende oplysninger - Regnsk ab 2017

Beløb i 1000 kr.

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Aarhus Universitet i alt 2.652 2.652

Forskning og forsøg
1 VINDERFRØ 821 821 §4
2 Biomasse, kvælstof og vækstregulering i alm. rajgræs til frø 344 344 §4
3 Frøavl af græsmarksbælgplanter 275 275 §4
4 Nye udlægsmetoder - bedre bekæmpelse af græsukrudt 245 245 §4
5 Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder 234 234 §4
6 Udfordringer i produktion af korsblomstrede havefrøafgrøder 220 220 §4
7 Delt N baseret på afgrødens behov 192 192 §4
8 Placeret kvælstof til græsfrøudlæg 161 161 §4
9 Væselhales biologi - bedre bekæmpelse 160 160 §4

Forskning og Forsøg i alt 2.652 2.652

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt 1.410 1.377

Forskning og forsøg
10 VINDERFRØ 441 441 §4
11 Optimeret svampebekæmpelse i strandsvingel 200 174 §4
12 Bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl 100 100 §4

Forskning og Forsøg i alt 741 715

Rådgivning
13 Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af plante-

værns midler" 450 450 §2
14 Sortsundersøgelsen 144 137 §2
15 Registreringsnet frøgræs 75 75 §2

Rådgivning i alt 669 662

Københavns Universitet  i alt 145 144

Forskning og forsøg
16 Gradueret vækstregulering af rødsvingel basseret på afgrød-

ens biomasse 145 144 §4
Forskning og Forsøg i alt 145 144

Regnskab 2017
Ændringsbudget 

2017                      
(ej revideret)

Note

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel
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Frøafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regn skabsår

Beløb i 1000 kr.
Regnskab           

2013
Regnskab           

2014
Regnskab 

2015
Regnskab 

2016
Regnskab 

2017

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 203 419 1.062 968 480
Produktionsafgifter 2.149 2.527 2.419 2.099 1.758
Promillemidler 1.800 1.800 1.670 1.899 1.866
Særbevilling og anden indtægt 0 20 0 0 153
Renter 0 0 0 -7 -6

I. Indtægter i alt 4.152 4.766 5.151 4.959 4.251

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 0 0 0 0 0
Forskning og forsøg i alt 2.627 2.176 2.941 3.245 3.511
Produktudvikling i alt 0 0 0 0 0
Rådgivning i alt 575 1.211 1.226 1.216 662
Uddannelse i alt 0 0 0 0 0
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0 0 0
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 0 0
Dyrevelfærd i alt 0 0 0 0 0
Kontrol i alt 0 0 0 0 0
Særlige foranstaltninger 0 0 0 0 0
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 515 302 0 0 0

II. Udgifter til formål i alt 3.717 3.689 4.167 4.461 4.173

Fondsadministration 
Revision 16 15 16 18 31
Advokatbistand 0 0 0 0 0
Effektvurdering 0 0 0 0 0
Ekstern projektvurdering 0 0 0 0 0
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 0 0 0 0 0
Tab på debitorer 0 0 0 0 0
III. Administration i alt 16 15 16 18 31

IV. Udgifter i alt 3.733 3.704 4.183 4.479 4.204

Overførsel til næste år 419 1.062 968 480 47
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 11,3 28,7 23,1 10,7 1,1

V. Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Aarhus Universitet 2.163 2.057 2.595 2.685 2.652
Landbrug & Fødevarer, SEGES 1.554 1.513 1.381 1.559 1.377
Københavns Universitet 0 119 191 217 144
V. I alt 3.717 3.689 4.167 4.461 4.173
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Note 1. VINDERFRØ2025 (2017- 2020) 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 

Hovedformål: Forskning og Forsøg 

Projektets formål 

Aarhus Universitet indgår som samarbejdspartner i projektet, som er bevilget af Grønt Udviklings- og De-

monstrationsProgram (GUDP). Formålet med VINDERFRØ2025 er at udvikle og demonstrere mere robuste 

og fleksible dyrkningssystemer, hvor afgrøderne har større modstandskraft mod planteskadegørere. Dette 

skal ses i lyset af, at frøavlere oplever stigende udfordringer med græsukrudt, sygdomme og skadedyr og 

ikke mindst stigende resistensproblemer. Projektet skal derfor finde løsninger, der straks kan omsættes til at 

forbedre konkurrenceevnen. Projektet er opdelt i fire arbejdspakker. 

1. Højere frøudbytter - bedre effekt af vækstreguleringsmidler.  

2. Rækkedyrkning af græsfrø - båndsprøjtning og teknik til mekanisk renholdelse.  

3. Topkvalitet i engrapgræs.  

4. Spinatfrø af høj kvalitet.  

 

Projektets aktiviteter 

AP1: Højere frøudbytter - bedre effekt af vækstreguleringsmidler 

Formål: At opnå en bedre effekt af vækstregulering ved differentiering af dosering af midlet i forhold til afgrø-

dens udviklingstrin, biomasse og vækstforhold omkring behandling. 

Aktiviteter 

• Udvikle moniteringssystem vha. moderne sensorteknologi 

• Bestemme sammenhæng mellem biomasse/N-indhold og optimal strategi for vækstregulering 

• Bestemme sammenhæng mellem afgrødens udviklingstrin, klimatiske forhold og effekt af vækstregule-

ring 

• Udvikle strategier for placeret kvælstof i frøgræsafgrøder 

• Undersøge effekt af forskellige vækstreguleringsmidler (aktivstoffer) 

• Bestemme blomstringsintensitet, frøudvikling/spireevne og optimalt høsttidspunkt /-metode  

• Demonstration på SEGES af resultater 

 

AP2: Rækkedyrkning af græsfrø - båndsprøjtning og teknik til mekanisk renholdelse 

Formål: At udvikle et rækkedyrkningssystem, som muliggør anvendelse af 1) båndsprøjtning til bekæmpelse 

af ukrudt i rækken og 2) ikke-selektive herbicider eller mekanisk ukrudtsbekæmpelse i rækkemellemrum 

samt 3) bedre udnyttelse af selektive herbicider i afgrøderækken. 

Aktiviteter: 

• Udvikle rækkedyrkningskoncept for to typer af frøgræs (kraftigt og svagt voksende) 

• Etablere demonstrationsarealer for test af båndsprøjtningsudstyr og udstyr for mekanisk renholdelse 

• Udvikle strategi for båndsprøjtning i rækkemellemrum mellem afgrøder 

• Teste forskellige typer af skær og roterende aggregater til mekanisk renholdelse i rækkemellemrum-

mene mellem afgrøderækkerne 

• Vurdere behov for og teste muligheder for kemisk renholdelse i afgrøderækken 

• At demonstrere dyrkningsmetoder hvor selektiv renholdelse i rækken kombineres med båndsprøjtning 

og mekanisk renholdelse til reduktion af miljøpåvirkningen samtidig med at et højt frøudbyttet oprethol-

des. 

 

AP3: Topkvalitet i engrapgræs 

Formål: At udvikle en strategi for produktion af engrapgræs der opfylder kravet til ”00-kvalitet”  

Aktiviteter: 

• Evaluere data/erfaringer fra praktisk avl og analysere sammenhænge mellem omfanget af græsukrudts-

problemer i renvaren og det anvendte dyrkningskoncept 

• Forbedre engrapgræssets etablering ved udlæg i vårbyg/hvidkløver 

• Udvikle nye etableringsformer hvor udlægget etableres i et jordlag der er udtømt for ukrudtsfrø 

• Afprøve etablering i ”nye dækafgrøder” og tidlig sået vinterhvede efter forudgående græsukrudtsbekæm-

pelse 

• Strategi for kemisk bekæmpelse af græsukrudt 
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• Udvikle frøbehandlinger, som kan øge fremspiringshastigheden i engrapgræs 

• Demonstrere dyrkningsstrategier der sikrer engrapgræsfrø af højeste kvalitet 

 

AP4: Spinatfrø af høj kvalitet 

Formål: At udvikle en strategi for produktion af spinatfrø af højeste frøkvalitet 

Aktiviteter: 

• Udvikle metode til screening af efterafgrøders effekt over for udsædsbårne sygdomme (Verticillium) 

• Afprøve efterafgrøder til sygdomssanering i spinat under markforhold 

• Teste etableringsmetoder af spinat eks. direkte såning v. strip-tillage 

• Afprøve og udvikle strategier for ukrudtsbekæmpelse baseret på båndsprøjtning og mekanisk renhol-

delse i rækkemellemrum i samspil med AP2 

• Vurdere behov for og teste muligheder for kemisk renholdelse i afgrøderækken 

• Svampebekæmpelse – herunder anvendelse af biologiske midler 

• Demonstrere metoder til effektiv sygdomsbekæmpelse og mekanisk renholdelse 

 

Projektets opnåede leverancer  

I dette første år af projektet har den overvejende aktivitet inden for frøgræsområdet været anlæg af markfor-

søg. For at opnå robuste resultater, som kan anvendes under forskellige vækstforhold, vil forsøgene blive 

anlagt i tre på hinanden følgende år. De første høstresultater kommer i 2019. Inden for havefrøområdet er 

gennemført tre udstationerede forsøg med svampebekæmpelse i spinat, hvor resultaterne er afrapporteret 

og bidrager til rådgivningen inden for området i 2018. Forsøgene gentages i 2018.   

 

Forventede effekter 

AP1: Udvikle fremtidige dyrkningsstrategier der sikrer en optimal kombination af kvælstof og vækstregulering 

for opnåelse af et højere frøudbytte og minimere miljøpåvirkningen. Bedre bestøvning, bedre frøudvikling og 

dermed et højere udbytte pr. arealenhed i græsfrøproduktionen 

 

AP2: En markant mindre anvendelse af herbicider i græsfrøproduktionen. 

 

AP3: Dyrkningskoncept der muliggør en dansk produktion af engrapgræsfrø af højeste kvalitet af moderne 

plænegræssorter til anvendelse i rullegræsproduktion. 

 

AP4: At opretholde høj kvalitet af sundt og rent spinatfrø og dermed cementere den danske spinatfrøavls do-

minerende position på verdensmarkedet  

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Forsøgene præsenteres ved markvandringer og møder med repræsentanter fra mark- og havefrøbranchen, i 

nationale frøavlstidsskrifter, www.Frøforskning.dk 

 

 

Note 2. Biomasse, kvælstof og vækstregulering i alm. rajgræs til frø (2014-2017) 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 

Hovedformål: Forskning og Forsøg 

Projektets formål 

Projektets formål er at bestemme effekt af vækstreguleringsmidlet Moddus i relation til afgrødens biomasse. 

Forsøg gennemføres i alm. rajgræs. 

 

Projektets aktiviteter 

Forsøget gennemføres som markforsøg ved AU-Flakkebjerg med sorten Calibra, som har vist positiv effekt 

af vækstregulering i tidligere forsøg. Det er gennemført efter følgende plan: 

 

Faktor 1, biomasse: 

A. Stubhøjde 3-5 cm, ved høst og indgang til vinter 
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B. Delt kvælstoftildeling forår 50 kg N/ha ved vækststart, suppleret med 80-100 kg N/ha* ved vækststadie 

BBCH 30-31. 

 

Faktor 2, vækstregulering: 

1. Ubehandlet 

2. 0,4 l/ha Moddus S BBCH 31-33 

3. 0,8 l/ha Moddus S BBCH 31-33 

4. 1,2 l/ha Moddus S BBCH 31-33 

5. 0,8 l/ha Moddus S BBCH 31-33 + 0,4 l/ha Moddus M BBCH 49-51 

6. 0,8 l/ha Moddus S BBCH 31-33 + 0,8 l/ha Moddus M BBCH 49-51 

7. 0,8 l/ha Moddus S BBCH 31-33 + 1,2 l/ha Moddus M BBCH 49-51 

* N-tildeling afstemmes med vækstforhold og afgrødens struktur/udvikling (140 kg N/ha i 2017). 

 

Projektets opnåede leverancer 

Om efteråret i udlægsåret er der afpudset til 3-5 cm stubhøjde ved den afsluttende behandling i efteråret i 

Faktor 1, led A: ”Afpudsning”. Som udgangspunkt skulle de to led tildeles samme totale mængde N i foråret, 

men der var i 2017 en forsøgsfejl i forhold til kvælstoftildeling. Vækstregulering er udført efter plan. ”Afpuds-

ning” var tydeligt undergødsket, og der er ikke registreret lejesæd i dette led, hverken ved blomstring eller 

ved høst. Imidlertid så vi ikke den store forskel i frøudbytterne. I gennemsnit af ”Afpudsning” er opnået 1626 

kg frø/ha, mens der ved ”Delt N” er opnået 1731 kg frø/ha. 

 

Selvom forsøget ikke blev gennemført efter planen i 2016/17, så har vi faktisk fået meget spændende og 

brugbare resultater, som netop viser betydningen af reducere/undgå lejesæd. I 2017 havde vi en del af for-

søget tydeligt undergødsket, men det var uden lejesæd og frøudbyttet var på niveau – ja, faktisk højere end i 

det led som var ”fuldgødet” med 140 kg N/ha. 

 

Forventede effekter 

Bearbejdningen af data pågår endnu, men forsøget har allerede bidraget til en forståelse af, at effekt af 

vækstregulering afhænger af afgrødens biomasse. Dette forhold indgår allerede nu i rådgivning til frøavleren, 

men effekten er ikke kvantificeret. Hvorvidt det er muligt er pt. usikkert, men denne opgave indgår i Vinder-

frø2025. Som konsekvens af forsøgsfejlen i foråret 2017 bliver forsøget gentaget i 2018/19 for interne midler. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Der er generelt stor interesse for indlæg vedr. vækstregulering og forsøgets resultater er præsenteret ved 

møder, Frøsektionens 100 års jubilæum mv. Forsøgene præsenteres ved markvandringer og møder med 

repræsentanter fra markfrøbranchen, i nationale frøavlstidsskrifter, www.Frøforskning.dk  

 

 

Note 3. Frøavl af græsmarksbælgplanter (2014-2017/2018) 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og Forsøg 

Projektets formål 

Græsmarksbælgplanter har stor betydning for foderproduktion til drøvtyggere både i relation til foderkvalitet 

og kvælstofanvendelse i jordbruget. Globalt er lucerne den største art, efterfulgt af hvidkløver og rødkløver. 

Både lucerne og rødkløver er meget tørketolerante afgrøder, og generelt forventes forbruget på verdensplan 

at stige inden for disse arter. Danmark er Europas største producent af hvidkløverfrø og næst størst efter 

New Zealand på verdensplan. Rødkløver frøproduktion har tidligere været på samme niveau, som hvidkløver 

men gennemsnitsudbyttet og frøarealet har været stødt faldende de seneste år. Rødkløver frøproduktion 

vurderes at være på vej helt ud af produktion i Danmark, specielt i konventionel produktion, hvis udbytterne 

ikke kan forbedres. Lucerne har tidligere været dyrket i Danmark, men pt. er produktionen på nogle få hek-

tar. På AU’s forsøgsarealer er det gennem de seneste ca. 10 år opnået meget tilfredsstillende frøudbytter i 

både rødkløver og lucerne. 
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Det er projektets mål at gennemføre forsøg i hvidkløver, rødkløver og lucerne til afdækning af disse arters 

frøproduktionspotentiale i Danmark. 

 

Projektets aktiviteter 

I markforsøg ved AU-Flakkebjerg er der arbejdet videre med bortsprøjtning af hvidkløver (to midler) forud for 

frøproduktion af engrapgræs, hvor andet års resultater er opnået i 2017.  I tilknytning til projektet er gennem-

ført en målekampagne, hvor flyvende insekter over hvidkløveren er registreret med et LIDAR-udstyr. I 2017 

gennemførte vi målinger i en stor hvidkløver frømark på Krenkerup Gods, og der blev gennemført målinger 

af forskellige humlebiarter under laboratorieforhold ved AU-Flakkebjerg. Selve LIDAR-målekampagnen blev 

finansieret af Idagaardfonden, men registreringer i hvidkløveren indgår i dette projekt. 

 

I 2017 er gennemført screening af forskellige vækstreguleringsmidler kombineret med tre behandlinger med 

afpudsning i hvidkløver. Der var anlagt to sorter af rødkløver til frøproduktion i 2017 (di- og tetraploide sor-

ter), hvor der blev gennemført screening af forskellige vækstreguleringsmidler. Projektet er ansøgt og bevil-

get forlænget indtil udgangen af 2018 hos GUDP og Vækstforum Sjælland, men bevillingen fra Frøafgiftsfon-

den udløb med udgangen af 2017. 

 

Projektets opnåede leverancer 

Den ”nye” metode til nedvisning af hvidkløver med MCPA anvendes efterhånden i stor udstrækning i den 

praktiske frøavl – tæt på fuldt ud – og under de vanskelige høstforhold i 2017 vurderer frøkonsulenter, at 

netop denne metode har været et kæmpe fremskridt, og at det uden den var frøudbytterne blevet mindre. 

Der er for øjeblikket meget fokus og stor debat om bestøvende insekter. For øjeblikket er det vanskeligt at 

vurdere aktivitet af bestøvende insekter hen over en mark. Traditionelt bestemmes de visuelt, hvilket selvføl-

gelig er tidskrævende og typisk kun dækker et begrænset areal. Ud fra de målinger vi har gjort med LIDAR-

udstyr, kan vi nu bestemme aktivitet af honningbier i en transekt af en mark (ca. 3-400 m). 

 

Forsøg med bestøvning af rødkløver med honningbier viser, at honningbier besøger blomster af tetraploide 

sorter lige så villigt som de besøger diploide sorter, men at effekten i forhold til antallet af producerede frø er 

væsentligt lavere i de tetraploide typer. Resultater fra screening af vækstreguleringsmidler i hvid- og rødklø-

ver har været vanskelige at analysere i relation til de vanskelige høstforhold i 2017.  

  

Forventede effekter 

Projektet har bidraget til at øge frøudbytte og dyrkningssikkerhed i hvidkløver, og endvidere bidrager det til at 

finde ind til forklaring af udbytteforskellen mellem di- og tetraploid rødkløver. I forhold til lucerne bidrager pro-

jektet til at afdække dyrkningspotentiale i frøproduktion i kommerciel skala. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Projektets aktiviteter og foreløbige resultater er præsenteret ved sommer-markvandring på AU-Flakkebjerg 

og vintermøde med repræsentanter fra frøbranchen, samt på www.Frøforskning.dk  

 

 

Note 4. Nye udlægsmetoder - bedre bekæmpelse af græsukrudt (2017-2019) 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og Forsøg 

Projektets formål 

Renhed af frø er en afgørende kvalitetsparameter i frøproduktion. Øget vintersædsdyrkning har medført øget 

udbredelse af en række ukrudtsgræsser som f.eks. alm. rapgræs, vindaks, væselhale og agerrævehale og 

resistensudvikling hos agerrævehale og vindaks er en trussel for muligheden for at dyrke rent frø.  Mulighe-

derne for bekæmpelse af græsukrudt i frøgræsafgrøder er begrænsede og ofte afhængig af godkendelser af 

herbicider til ’mindre anvendelse’. Ved bekæmpelse af græsukrudt forud for såning af kulturgræsfrø udvides 

mulighederne. Det kræver dog viden om herbicidernes jordeffekt og varighed af denne.  

 

Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at mindske græsukrudtsproblemer ved direkte så-

ning af kulturgræsser i etableret vintersæd, hvor der forinden er foretaget græsukrudtsbekæmpelse. Første 
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år udføres en screening af forskellige herbiciders langtidseffekt i potteforsøg, hvor kulturgræsserne sås med 

forskellige tidsintervaller efter sprøjtning. Andet år afprøves de mest lovende løsninger i markforsøg.  

 

Projektets aktiviteter 

Forskellige herbiciders jordeffekt på 3 kulturgræsser (rajgræs (cv. Calibra), strandsvingel (cv. Tomahawk), 

engrapgræs (cv. Evora)) blev undersøgt i sommeren 2017. Forsøget omfattede 7 herbicider (Boxer (N=1,5 

L/ha), Boxer + Stomp + DFF (N=1 + 1+ 0,05 L/ha), Lexus (N=10 g/ha), Atlantis OD (N=0,75 L/ha), Cossack 

(N=0,73 L/ha), Hussar Plus (N=0,1 L/ha) og Othello (N=0,6 L/ha)).  

 

Hvert herbicid blev udsprøjtet i to doseringer (1 N og 4 N) på jordoverfladen af potter (0,8 L) fyldt med mark-

jord (Flakkebjerg, JB 6). Efter sprøjtning fik potterne tildelt regn på jordoverfladen for at sikre en god forde-

ling af herbicidet i de øverste jordlag. Potterne blev placeret i klimakammer ved et typisk efterårsklima (tem-

peratur 8°C/10 timer og 15°C/14 timer). Kulturgræsserne blev sået i 0,5-1 cm’s dybde henholdsvis 1, 3, 7 og 

14 dage efter sprøjtning. Fremspiringstidspunktet blev registreret. Ved høst 6 uger efter såning blev antallet 

af fremspirede planter per potte optalt og biomassen målt.   

 

De enkelte kulturgræssers følsomhed over for de anvendte herbicider samt betydning af tidsinterval mellem 

sprøjtning og såning blev bestemt. Boxer havde ingen effekt på rajgræs, når såning blev udsat til 3 dage ef-

ter sprøjtning. Blandingen Boxer + Stomp + DFF og Lexus havde i normaldosering henholdsvis 50 og 85% 

effekt på rajgræs ved såning 14 dage efter sprøjtning. Atlantis OD, Cossack, og Hussar Plus viste langvarig 

effekt, og reducerede biomassen med mere end 90% ved såning 14 dage efter sprøjtning. Othello var en 

smule mindre aggressiv end de øvrige midler indeholdende mesosulfuron og iodosulfuron.  

 

Strandsvingel var mere følsom over for Boxer (henholdsvis 50 og 30% effekt ved såning 3 dage og 7 dage 

efter sprøjtning) end rajgræs, mens blandingen Boxer + Stomp + DFF og Lexus gav effekter i samme størrel-

sesorden som på rajgræs. Herbicider indeholdende mesosulfuron og iodosulfuron medførte mere end 90% 

reduktion af biomasse a strandsvingel ved såning 14 dage efter sprøjtning. Generelt var alle behandlinger 

mere aggressive over for engrapgræs end over for rajgræs og strandsvingel.  

 

Løsninger med Boxer, Stomp og DFF ser ud til at være mest lovende med hensyn til skånsomhed, men er 

desværre ikke de mest effektive løsninger over for græsukrudt. Resultaterne indikerer, at der for at opnå til-

strækkelig skånsomhed over for udlæg er behov for mere end 14 dage mellem sprøjtning og såning af kul-

turgræsserne. Et sådant tidsinterval kan vanskeligt opnås i efteråret, og markforsøgene tænkes derfor udført 

med sprøjtning af vinterhveden i efteråret og såning af udlæg i foråret. Det var oprindelig planen at starte 

markforsøg i efteråret 2017, men på grund af det regnfulde efterår var det ikke muligt at etablere vinterhvede 

rettidigt. Markforsøg vil derfor først blive etableret i efteråret 2018.  

 

Projektets opnåede leverancer  

Resultater af potteforsøgene har belyst varighed af jordeffekten af 7 herbicider i form af følsomhed af raj-

græs, strandsvingel og engrapgræs ved såning på forskellige tidspunkter efter udsprøjtning af herbiciderne. 

• Varighed af effekt: Jordeffekten af Boxer er 3 dage efter udsprøjtning under det kritiske niveau i forhold 

til skånsomhed. De øvrige herbicider havde effekt i mere end 14 dage. 

• Skånsomhed af midler 14 dage efter udsprøjtning: Boxer> Boxer + Stomp + DFF> Lexus> Othello> At-

lantis OD= Cossack= Hussar Plus 

• Følsomhed af kulturgræsser: Engrapgræs> strandsvingel> rajgræs 

 

Resultaterne af potteforsøgene har medført en korrektion af planerne for markforsøgene. I lyset af at det vil 

være vanskeligt at holde et interval på mere end 14 dage mellem sprøjtning af vintersæd og såning af udlæg 

i efteråret, er det besluttet at gennemføre markforsøgene med sprøjtning af vinterhvede i efteråret og såning 

af udlæg i foråret. På baggrund af potteforsøgene er det besluttet at gennemføre markforsøgene med Boxer 

+ Stomp + DFF og Othello. 
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Forventede effekter 

Ved at bekæmpe græsukrudt i vinterhvede før såning af udlæg reduceres behov for bekæmpelse i frømar-

ken. Det forventes, at metoden kan reducere herbicidforbruget, forbedre renheden og medvirke til et højere 

udbytte. Desuden kan metoden medvirke til at mindske risikoen for resistensudvikling, da der er større mulig-

hed for at veksle mellem herbicider med forskellige virkemåder. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Resultaterne af potteforsøgene blev præsenteret for frøkonsulenter ved temadag for frø, februar 2018. Det 

er planen at publicere resultaterne i et relevant fagblad, når markforsøgene er afsluttede.  

 

 

Note 5. Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder (2013-2017) 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og Forsøg 

Projektets formål 

Formålet med projektet er at finde alternativer til Asulox og andre produkter, der kan supplere de nuværende 

herbicidmuligheder i spinat, men også i produktionen af andre havefrøarter er der behov for et større udbud 

af herbicider. Det gælder blandt andet indenfor produktion af Pak choi, men også andre af de mindre arter 

bør styrkes med hensyn til muligheder for kemisk ukrudtsbekæmpelse.   

 

Projektets aktiviteter 

Der er i projektet gennemført 3 markforsøg med ukrudtsbekæmpelse i spinat samt 1 markforsøg i pak choi 

samt 1 markforsøg i ukrudtsfri karse. Derudover er der i forbindelse med spinatforsøgene udtaget jordprøver 

på 4 tidspunkter forud for etablering af forsøgene. Jordprøverne er analyseret for dominerende ukrudtsarter.  

 

Projektets opnåede leverancer  

Der er udført 3 forsøg i spinat, hvor forskellige strategier med Betanal og Command CS samt jordherbicider 

er afprøvet. Derudover er Galera afprøvet i to forskellige strategier. Endelig er en metode til forudsigelse af 

en marks dominerende ukrudtsbestand afprøvet. Metoden er en simpel jordprøve test, hvor indsamlet jord 

fra en given mark lægges til spiring for at se hvilke ukrudtsarter, der spirer med henblik på at optimere be-

slutningsgrundlaget ved valg af jordherbicidkombination. Metoden har foreløbig vist sig brugbar, men afprø-

ves fortsat de kommende år. I årets forsøg er der kun set få forskelle i effekt og skade af de forskellige stra-

tegier, hvori Betanal og Command har indgået. Heller ikke de forskellige jordmidler har vist væsentlige for-

skelle i forsøgene i 2017. Galera har derimod medført så markante skader, at det ikke anses for realistisk at 

arbejde videre med dette produkt i spinat.        

 

Forsøget i pak choi har vist flere brugbare strategier med Command, Stomp, Boxer og Galera. Ligeledes har 

et ny produkt, der er en blanding af halauxifen og clopyralid vist interessante resultater. I karse har en blan-

ding af Stomp og Boxer været interessant, mens afprøvningen af Galera foreløbig har vist, at doseringen 

skal reduceres, hvis denne anvendelse skal praktiseres.   

 

Forventede effekter 

Det forventes, at projektet indenfor en årrække vil generere så megen ny viden om en række herbicider at 

disse vil kunne godkendes til mindre anvendelse i spinat eller andre havefrøafgrøder. Indtil videre er der ikke 

ansøgt godkendelser til mindre anvendelse for nogen produkter, hvilket skyldes at flere af de testede produk-

ter endnu ikke har opnået ordinær godkendelse, men også ovennævnte problematik med skadesrisiko. Des-

uden forventes jordprøveudtagningen til forudsigelse af en marks dominerende ukrudtsarter at kunne udvik-

les til en testmetode, der kan udføres i praksis.         

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Forsøgene er fremvist ved besigtigelse 12. juni 2017. Inviteret var hele branchen 

Rapport færdig og resumé tilgængelig på AU Flakkebjergs hjemmeside december 2017 

Præsentation af resultater ved det årlige vintermøde 2. februar 2018 

Præsentation af væsentligste resultater ved havefrøavlernes generalforsamling 27. februar 2018   
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Note 6. Udfordringer i produktion af korsblomstrede havefrøafgrøder (2014-2017) 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og Forsøg 

Projektets formål 

Det er projektets formål at identificere de væsentligste udfordringer i dansk kålfrøproduktion samt teste for-

skellige insekticiders effekt mod glimmerbøsser og snudebiller.   

 

Projektets aktiviteter 

I tredje års markforsøg blev følgende undersøgt:  

1. Hvorledes de systemiske midler Biscaya og Plenum fungerer i henholdsvis almindelig og dobbelt dosis 

mod glimmerbøsser og om der er en langtidseffekt af disse midler og doseringer.  

2. Hvilken effekt tilsætningen af sprede/klæbemiddel har på effektiviteten af de anvendte midler.  

3. Hvorledes tidlig og sen skade af glimmerbøsser påvirker frø og frøudbytte. 

 

De endelige planer for markforsøgene er udarbejdet og revideret i samråd med frøbranchen. I markforsøget 

er screenet Karate 2.5 WG, Mavrik 2F, Biscaya OD 240 og Plenum 50 WG i forskellige kombinationer. Be-

handlingerne i forsøget er gennemført med de anbefalede doseringer ifølge planen til T1-T4.  Antallet af 

glimmerbøsser og snudebiller er registreret. 

 

 
 

Projektets opnåede leverancer  

1) Hvorledes de systemiske midler Biscaya og Plenum fungerer i henholdsvis almindelig og dobbelt dosis 

mod glimmerbøsser og om der er en langtidseffekt af disse midler og doseringer?  

Glimmerbøsserne havde nået den opsatte skadetærskel ved T1. Skadedyret blev bekæmpet effektivt efter 

første skadedyrsbehandling T1 (behandling 2,3,4,5,6,7, og 9). For kontrol (behandling 1) og behandling 8 

blev der ikke behandlet til T1. Alligevel sås en reduktion af antallet af glimmerbøsser i behandling 1 og 8 

henover forsøgsperioden. Ved tællingen T4, knap 2 uger efter behandling (T1) var glimmerbøsse niveauet i 

det ubehandlede led reduceret til samme niveau som de resterende behandlinger. Der var ingen forskel på 

effektiviteten af bekæmpelsesmidlerne. Der var ligeledes ingen forskel på de anvendte dosis for Biscaya OD 

240 og Plenum 50 WG. Der sås en effekt på udbyttet ved at anvende Plenum 50 WG i normal dosis til T1, 

og der blev faktisk opnået en tilsvarende effekt selvom midlet først blev anvendt til T2 (behandling 8). Ved 

anvendelse af Biscaya ved T1 (behandling 3 og 5) blev der ikke opnået en tilfredsstillende effekt på frøudbyt-

tet, og i disse led blev der tilsvarende set et højere antal glimmerbøsser ved tællingen T3 (på samme niveau 

som i ubehandlet). Overordnet ses der ingen forøget effekt ved at fordoble dosis af Biscaya OD 240 og Ple-

num 50 WG. Langtidseffekten af de to midler kunne ikke observeres.  

 

 

 

 

 

Led 

Behandlingstidspunkt  

Mod glimmerbøsser Mod snudebiller 

T1 

st. 51 eller skadetærskel 

(2/6) 

T2 

4-6 dage efter T1 

(6/6) 

T3 

4-6 dage efter T2 

senest st. 59 (9/6) 

T4 

st. 65 eller skadetærskel 

(14/6) 

T5 

ved behov 

ikke udført i 2017.  

1 Ubehandlet Ubehandlet Ubehandlet Ubehandlet Ubehandlet 

2 Plenum 50 WG (0.15) Mavrik 2F (0.2) Biscaya OD 240  (0.3) Karate 2.5 WG (0.2) Karate 2.5 WG (0.2)  

3 Biscaya OD 240  (0.6) - Mavrik 2F (0.2) Karate 2.5 WG (0.2) - 

4 Plenum 50 WG (0.3) - Mavrik 2F (0.2) Karate 2.5 WG (0.2) - 

5 Biscaya OD 240  (0.3) - Mavrik 2F(0.2) Karate 2.5 WG (0.2) - 

6 Plenum 50 WG (0.15) - Mavrik 2F(0.2) Karate 2.5 WG (0.2) - 

7 Plenum 50 WG (0.15)* Mavrik 2F (0.2)* Biscaya OD 240(0.3)* Karate 2.5 WG (0.2)* - 

8 - Plenum 50 WG (0.15) Biscaya OD 240  (0.3) Karate 2.5 WG (0.2) - 

9 Plenum 50 WG (0.15) Biscaya OD 240  (0.3) - Karate 2.5 WG (0.2) - 

*: + additiv (Agropol) 
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2) Hvilken effekt tilsætningen af sprede/klæbemiddel har på effektiviteten af de anvendte midler.  

Tilsætningen af sprede/klæbemidlet Agropol havde ingen signifikant effekt på antallet af glimmerbøsser og 

snudebiller per plante. Ligeledes sås ingen effekt på udbyttet.  

 

3) Hvorledes tidlig og sen skade af glimmerbøsser påvirker frø og frøudbytte?  

Glimmerbøsse antallet var faldende gennem hele vækstsæsonen. Før første sprøjtning lå antallet af glim-

merbøsser over skadetærsklen for afgrødens tidlige knopstadie. Efter første sprøjtning var antallet reduceret 

væsentligt og nåede ikke op på den opsatte skadetærskel for sene knopstadier.  Væsentlige skader på af-

grøden må således tilskrives glimmerbøsse antallet før første sprøjtning. Ved inspektion af de første skulper 

sås dog ingen tegn på væsentlige glimmerbøsse skader. Skulperne var tilstede og fyldte. Havde der været 

synlige tegn på glimmerbøsse aktivitet ville skulperne havde været fraværende.  Det må derfor konkluderes, 

at sprøjtningerne mod glimmerbøsserne til T1 og T2 (behandling 8) har været rettidig og begrænset glimmer-

bøsse populationen. For snudebillerne sås ingen sammenhængende forskelle mellem behandlingerne. Ge-

nerelt var snudebille antallet per plante langt under de opsatte skadetærskler. Snudebillerne anses derfor 

ikke som signifikant tabsgivende faktor for frøafgrøden i 2017. 

 

Der blev i 2017 ikke udført resistenstest på glimmerbøsser med aktivstofferne lambda-cyhalothrin (Karate 

2.5 WG) og Thiacloprid (Biscaya OD 240), da resultaterne fra 2016 viste, at glimmerbøssepopulationen i om-

rådet omkring Høve var følsomme til meget følsomme over for insekticiderne. Ved inspektion af parcellerne 

henover vækstsæsonen sås meget få skader på skulperne. Der blev ikke foretaget skadeopgørelser på frøet 

efter endt frørensning.  

 

Under danske forhold regnes det gennemsnitlige frøudbytte for Pak Choi at ligge på 1400 kg/ha. I forsøget 

var udbytterne markant højere end gennemsnittet (2.423 til 2.811 kg/ha). Figur 1 viser forskelle mellem be-

handlingerne. Behandling 1 var signifikant forskellig fra behandling 2, 6, 8 og 9. Det højeste udbytte blev no-

teret ved behandling 2. Dette udbytte var 16 procent højere end den ubehandlede kontrol. Fælles for be-

handlingerne 2, 6, 8 og 9 var, at Plenum 50 WG blev anvendt ved den første sprøjtning.  

 

Forventede effekter 

Overordnet bidrager projektet til en mere målrettet anvendelse af plantebeskyttelsesmidler samt mindske 

risikoen for udvikling af resistens blandt de aktuelle skadedyr i kålfrøproduktionen. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

I markforsøg har vi testet forskellige kombinationer af sprøjtestrategier og disse er afrapporteret til branchen 

ved det årlige havefrømøde på Forskningscenter Flakkebjerg. Endvidere er det planlagt at levere en artikel til 

Frøavleren i 2018. 

 

 

Note 7. Delt N baseret på afgrødens behov (2017-2020) 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og Forsøg 

Projektets formål er at optimere anvendelsen af den større mængde kvælstof, som frøavlerne har fået til rå-

dighed. Der er tidligere testet muligheden for at udføre en sen kvælstof gødskning, men på grund af lave 

kvælstof normer var det ikke muligt at udvikle en delt kvælstof strategi, som kunne øge frøudbyttet. Med en 

større kvælstof mængde til rådighed er der mulighed for at tilføre ekstra kvælstof i de situationer, hvor afgrø-

den har et højt udbytte potentiale, men hvor kvælstof kan blive en begrænsende faktor for at kunne udnytte 

dette potentiale. Den sene kvælstoftilførsel skal baseres på afgrødens behov. Det er tidligere vist, hvordan 

kvælstof fortyndingskurven og sensorer kan være med til at finde de tilfælde, hvor kvælstof bliver en begræn-

sende faktor for frøudbyttet. Disse metoder anvendes i nye forsøg tilpasset de dyrkningsmetoder man an-

vender i dag. 

 

Projektet gennemføres som markforsøg ved AU-Flakkebjerg, hvor der udføres en detaljeret monitering af 

afgrødens tilvækst og kvælstofindhold om foråret i frøavlsåret ved hjælp af sensorer, kamera og laser monte-

ret på drone.  
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Alm. rajgræs udlægges som en standard etablering i vårbyg. Plantebestand af udlæg registreres efterår og 

forår og korreleres med billeder fra drone. Biomasse og N-status moniteres gennem vækstsæsonen og re-

sultaterne anvendes sammen med N-fortyndingskurven til at undersøge om N er begrænsende for afgrø-

dens vækst og udvikling. 

 

I afgrøden registreres: Lejesæd, Antal fertile skud, Frøudbytte og N-indhold, frøvægt, Halmudbytte og N-ind-

hold. 

 

Projektets formål 

Projektets formål er at optimere anvendelsen af den større mængde kvælstof, som frøavlerne har fået til rå-

dighed via den delt tildeling baseret på afgrødens behov. Den supplerende kvælstoftilførsel skal baseres på 

afgrødens behov, og vi har tidligere vist, hvordan kvælstoffortyndingskurven og sensorer kan være med til at 

finde de tilfælde, hvor kvælstof bliver en begrænsende faktor for frøudbyttet. Disse metoder anvendes i nye 

forsøg tilpasset de dyrkningsmetoder man anvender i dag. 

 

 

Projektets aktiviteter 

Projektet gennemføres som markforsøg ved AU-Flakkebjerg, hvor der udføres en detaljeret monitering af 

afgrødens tilvækst og kvælstofindhold om foråret i frøavlsåret v.hj.a. sensorer, kamera og laser monteret på 

drone. Forsøget gennemføres i alm. rajgræs og rødsvingel i samspil med aktiviteterne i GUDP-Vinderfrø 

2025. 

 

I frøavlsåret registreres biomasse og N-status gennem vækstsæsonen og resultaterne anvendes sammen 

med N-fortyndingskurven til at undersøge om N er begrænsende for afgrødens vækst og udvikling. 

 

I afgrøden registreres: Lejesæd, Antal fertile skud, Frøudbytte og frøvægt, Halmudbytte og N-indhold.  

  

Projektets opnåede leverancer  

Projektets resultater præsenteres for frøkonsulenter og indgår i udarbejdelse af dyrkningsvejledninger om-

kring gradueret kvælstoftildeling i frøgræs. 

• Markforsøg til besigtigelse ved sommermarkvandring 

• Foreløbige resultater fra markforsøg præsenteres ved vintermøder for konsulenter 

• Input til dyrkningsvejledning for frøgræs 

• Artikler i fagtidsskrifter 

• Indlæg ved nationale og internationale konferencer. 

Pr. marts 2018 er markforsøg anlagt. 

  

Forventede effekter 

Projektet indgår i bestræbelserne på at anvende ny teknologi (sensorer, kamera og laser) til at gennemføre 

en mere målrettet og differentieret tildeling af indsatsfaktorer (kvælstof). Den direkte effekt af dette projekt vil 

være, at frøavleren kan differentiere kvælstofgødskning i frøgræs og ”kun” tildele den mængde, som afgrø-

den kan kvittere for i form af et højere frøudbytte. De brugerrettede effekter vil derfor være at udnytte et højt 

udbyttepotentiale (højt frøudbytte), når det er tilstede, og at undgå ”overgødskning” i de afgrøder, som ikke 

har et højt udnyttepotentiale. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Projektets aktiviteter og foreløbige resultater er præsenteret ved sommer-markvandring på AU-Flakkebjerg 

og vintermøde med repræsentanter fra frøbranchen, samt på www.Frøforskning.dk  
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Note 8. Placeret kvælstof til græsfrøudlæg (2015-2019) 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Projektets formål 

Projektets formål er at undersøge effekten af placeret gødning til en vårbyg dækafgrøde samt at undersøge 

om placeret gødning til udlæg af rødsvingel påvirker etableringsevnen. 

 

Projektets aktiviteter 

I 2017 er høstet andet års resultater i to sorter af rødsvingel, men grundet en gødningsfejl i foråret 2017 blev 

et nyt forsøg ikke anlagt. Derfor har vi søgt og fået bevilget, at der foretaget sidste ny-udlæg i 2018 og forsø-

get afsluttes i 2019. 

 

Faktor 1: Rødsvingel 

A: Marktype, Maxima 

B: Plænetype, Calliope 

 

Faktor 2: Gødning i udlægsåret 

1. Gødning bredspredt 

2. Placeret gødning (50%) til vårbyg 

3. Placeret gødning (100%) til vårbyg 

4. Som led 3 + placeret gødning* til udlæg 

5. Som led 4 + placeret gødning* til udlæg 

6. Gødning bredspredt + 30 kg N/ha efter høst af dæksæden 

*gennemført ved udsprøjtning af 2 x 15 kg flydende N/ha efter fremspiring. 

 

Efter høst af vårbyg er vårbyghalmen fjernet, og der er gødet med 70 kg N/ha i efteråret. 

 

Der registreres plantebestand efterår og forår, karakter for lejesæd ved blomstring og forud for høst samt op-

tællinger af antallet af fertile skud. Frø- og halmudbytte bestemmes. 

 

Projektets opnåede leverancer  

Der er nu opnået to års høst-resultater – generelt med høje frøudbytter, men der har ikke været effekt af de 

gennemførte behandlinger. Der er registreret plantebestand efterår, plantebestand forår og frøudbytte. 

Det kan måske skyldes, at udlægssituationen forud for begge høstår har været gunstig, og endvidere har vi 

normalt gode udlægsmarker i forsøgene. Der vil blive gennemført endnu et høstår, inden den endelige kon-

klusion kan drages. 

 

Forventede effekter 

Der er ikke præcise opgørelser af, hvor stor en andel af frøavlere placerer gødning til dæksæden, men det 

får tilsyneladende øget udbredelse. Nogle af de frøavlere, som vi møder fortæller, at de ”gemmer” 30 kg 

N/ha, som de bredspreder efter udlægget har spiret. Det vil være godt at få data på, hvorvidt denne behand-

ling har en effekt på udlægget/frøafgrøden. 

 

Projektet vil bidrage med resultater, som kan indgå i rådgivningen af danske frøavlere til opnåelse af en 

bedre etableringsgrad ved forårsudlæg i vårbyg. Forsøgsresultater vil endvidere indgå i beregninger af opti-

malt kvælstofniveau for rødsvingel, og hvis resultaterne afviger for det aktuelle niveau, vil dette blive indbe-

rettet til arbejdsgruppen for ”kvælstofnormer”. 

 

 

Note 9. Væselhales biologi – bedre bekæmpelse (2016-2019) 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og Forsøg 

Projektets formål 

Projektets formål er at undersøge to aspekter af væselhales biologi, spiringsdynamik af frø samt vernalise-

ring/livsvarighed, begge forhold der har betydning for bekæmpelse og forebyggelse af arten. 
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Projektets aktiviteter 

Spiringsdynamik af frø undersøges i 3 vækstsæsoner, 2016-2018, for at årsvariationer i egenskaben kan be-

lyses. Der blev i 2016 og igen i 2017 gennemført 2 forsøg med 3 populationer af væselhale, en markdel og 

en laboratoriedel. De 3 populationer blev indsamlet ved Flakkebjerg, Sydsjælland samt fra Bjerringbro/Fyn. 

Formålet er at undersøge om der er forskel på populationer med forskellig geografisk oprindelse samt hvor-

dan spirehvilen/fremspiring af væselhale sker under markforhold. Frø fra de 3 populationer blev indsamlet 

ved modenhed til begge forsøg. I markdelen blev prøver med kendt antal frø placeret under markforhold og 

fremspiring af planterne blev fulgt i efteråret indtil sent efterår. Under laboratorieforhold blev der i efteråret 

udført spiretest af frøprøver på flere tidspunkter for at undersøge hvordan spireprocent og spirehvile påvirkes 

henover efteråret. Der testes dels på frøprøver som har været opbevaret under laboratorieforhold fra moden-

hed.  

 

Der er i 2017 gennemført en undersøgelse af væselhales vernaliseringsbehov. Væselhale er sået forskudt 

fra sent efterår til tidligt forår, og efter fremspiring af de sidst såede prøver er de små planter udsat for kulde 

og kortdagsbehandling.  

 

Projektets opnåede leverancer  

Projektet er startet i efteråret 2016 og første års undersøgelser blev afsluttet i efteråret 2017. Forsøgene er 

gennemført som planlagt og resultaterne er ved at blive opgjort. Forsøgene med vernalisering har vist at ar-

ten har et væsentligt vernaliseringsbehov som ifølge 1. års resultater primært induceres ved kortdagsbe-

handling. Det understøtter de undersøgelser, der viser, at væselhale er et mindre problem i frøgræs udlagt i 

vårsåede afgrøder.  

 

Forventede effekter 

Undersøgelser af spiringsdynamik skal belyse den tidsmæssige spiring af væselhalefrø i efterårssituationen 

samt forløbet af spirehvile. Det forventes at resultatet kan anvendes til at vejlede om en optimeret timing af 

de kemiske og ikke kemiske metoder der anvendes ved bekæmpelse af væselhale. Undersøgelse af vernali-

seringsbehov skal afdække i hvilke situationer væselhale kan sætte frø og dermed kræver særlig opmærk-

somhed. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Resultaterne formidles ved de arrangementer der afholdes for avlere og konsulenter i form af den årlige 

Frødag på Forskningscenter Flakkebjerg og markvandringer, samt foredrag for frøavlerforeninger. Resulta-

terne forventes publiceret/formidlet ved Plantekongres og indlæg i frøgræstidsskrifter. 

 

 

10. VINDERFRØ2025 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål 

SEGES indgår som samarbejdspartner i projektet, som er bevilget af Grønt Udviklings- og Demonstrations-

Program (GUDP). Formålet med VINDERFRØ2025 er at udvikle og demonstrere mere robuste og fleksible 

dyrkningssystemer, hvor afgrøderne har større modstandskraft mod planteskadegørere. Dette skal ses i ly-

set af, at frøavlere oplever stigende udfordringer med græsukrudt, sygdomme og skadedyr og ikke mindst 

stigende resistensproblemer. Projektet skal derfor finde løsninger, der straks kan omsættes til at forbedre 

konkurrenceevnen. Projektet er opdelt i fire arbejdspakker. 

• Højere frøudbytter - bedre effekt af vækstreguleringsmidler.  

• Rækkedyrkning af græsfrø - båndsprøjtning og teknik til mekanisk renholdelse.  

• Topkvalitet i engrapgræs.  

• Spinatfrø af høj kvalitet.  

 

Arbejdspakke1: Formålet er ud fra markforsøg at få en større forståelse af sammenhængen mellem gød-

ningsstrategi og vækstregulering og derigennem optimere udbytte og rentabilitet af frø i de to arter strand-
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svingel og alm. rajgræs. Opgaven er blevet aktualiseret af den øgede mængde kvælstof, der er blevet til-

gængelig med de ændrede normer. For at udnytte denne kvælstofmængde til at øge udbyttet af frø, er det 

vigtigt at vide, hvilken strategi der er optimal i samspil med vækstregulering. Tidligere undersøgelser har de-

monstreret en sammenhæng mellem afgrødens biomasse og doseringen af vækstreguleringsmiddel. De-

monstrationerne i dette projekt har til formål yderligere at klarlægge en sådan sammenhæng. 

 

Arbejdspakke 2: Formålet er fortsat at sikre avlerne mulighed for en effektiv og økonomisk rentabel renhol-

delse i markfrø. Den mekaniske renholdelse vil blive kombineret med båndsprøjtninger for at sikre afgrødens 

renhed i selve rækken. Der vil i projektperioden blive demonstreret muligheder, der gengiver den teknik, der 

er på markedet lige nu. 

 

Arbejdspakke 3: Formål er at sikre at danske avlere kan producere frø af engrapgræs der kan leve op til de 

meget høje kvalitetskrav, der er i de såkaldte 00-kvaliteter. Det er kvaliteter, der er fri for frø af andre rap-

græsarter end engrapgræs. 

 

Arbejdspakke 4: Formålet er at optimere strategier til sygdomsbekæmpelse i spinat til frøproduktion. Formå-

let er både at øge udbyttet, forbedre kvaliteten og mindske risikoen for resistensudvikling hos sygdommene i 

spinat. Disse tiltag vil alle øge produktionsøkonomien i afgrøden. 

 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke1: I alm. rajgræs er der gennemført 3 forsøgsserier med 11 forsøg, hvor der er afprøvet 3 for-

skellige strategier og 3 niveauer for kvælstof om foråret. I alm. rajgræs er der afprøvet 2 forskellige strategier 

for vækstregulering. I alm. rajgræs er der blevet målt NDVI, som udtryk for afgrødens biomasse på behand-

lingstidspunktet. I strandsvingel er der afprøvet 1 strategi og 3 niveauer for kvælstof om foråret. I strandsvin-

gel er der afprøvet 3 niveauer af vækstregulering. I strandsvingel er der blevet målt NDVI, som udtryk for af-

grødens biomasse på behandlingstidspunktet. 

 

Arbejdspakke 2: Arbejdspakke 2 blev startet i efteråret 2017 i alm. rajgræs. På grund af en afblændingsfejl 

ved etableringen måtte forsøget stoppes. Forsøget vil blive gennemført 2018. 

 

Arbejdspakke 3: Der er i efteråret 2017 startet 1 demonstration op med 4 forsøg. Denne serie vil blive videre-

ført i foråret 2018. Demonstrationerne finder sted i småparcelsforsøg, hvor forskellige herbicider vil blive af-

prøvet i forskellige strategier. Strategierne omfatter forskellige behandlingstidspunkter, forskellige doseringer 

og forskellige kombinationer af midler. Demonstrationerne bliver gennemført i forskellige sorter, forskellige 

steder i Danmark, hvor arten naturligt dyrkes. I projektperioden vil der blive optalt mængden af enårig rap-

græs og alm. rapgræs i vækstperioden, ligesom frøet efter høst vil blive renset, og mængden af frø af de to 

ukrudtsarter i den rensede vare vil blive opgjort. Der vil i projektperioden blive målt eventuelt herbicidskade 

og høstet udbytte for at kvantificerer løsningernes skånsomhed overfor engrapgræs. 

 

Arbejdspakke 4: Der er blevet anlagt 4 forsøg med forskellige strategier til bekæmpelse af svampesyg-

domme i spinat i de områder af landet, hvor der dyrkes spinat. I forsøgene er der anvendt forskellige midler 

valgt ud fra forskellige virkningsmekanismer og resistensklasser. Midlerne er anvendt i forskellige doseringer 

og i forskellige kombinationer for at undersøge effekten overfor sygdommene. Der er i sæsonen blevet målt 

angrebsgrad af sygdomme samt effekter af de forskellige kombinationer, og der er høstet udbytter i forsø-

gene. Demonstrationerne med mekanisk ukrudtsbekæmpelse og båndsprøjtning vil blive anlagt i foråret 

2018 

 

Projektets opnåede leverancer 

Arbejdspakke1 

• Der er gennemført 1 demonstrationsserie i strandsvingel, som viser effekten af forskellige gødsk-nings- 

og vækstreguleringsstrategier og 3 serier med 11 forsøg i 2 typer af alm. rajgræs 

• Der er gennemført 2 fremvisninger af forsøgene 

• Resultaterne er formidlet på møder og kongresser i 2017 

• Forsøgsresultaterne er formidlet i Oversigt over Landsforsøgene 2017 
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• Resultaterne er formidles bl.a. via LandbrugsInfo. 

 

Arbejdspakke 2 

• Der blev i efteråret 2017 anlagt et demonstrationsareal i storparcel i alm. rajgræs udlagt efterår i renbe-

stand. På grund af en afblændingsfejl var rækkeafstanden uens, og forsøget blev indstillet. Aktiviteterne 

vil blive genoptaget i efteråret 2018 

 

Arbejdspakke 3 

• Arbejdspakke er startet op i efteråret 2017. De første resultater vil blive afrapporteret i Oversigten over 

landsforsøgene 2018 

 

Arbejdspakke 4 

• Der er gennemført 3 demonstrationer, som viser effekten af forskellige strategier til bekæmpelse af syg-

domme i spinat. 

• Demonstrationer med mekanisk renholdelse og båndsprøjtning i spinat startes i foråret 2018 

• Der er gennemført 3 fremvisninger af forsøgene 

• Der formidles forsøgsresultater i Oversigt over Landsforsøgene 2017 

• Resultaterne formidles bl.a. via LandbrugsInfo. 

 

Forventede effekter 

Arbejdspakke 1 

Forsøgsresultaterne i strandsvingel og alm. rajgræs skal hjælpe den enkelte frøavler til at træffe dyrknings-

mæssige beslutninger på et mere kvalificeret grundlag, så frøproduktionen kan optimeres. Resultaterne fra 

forsøgene skal bl.a. understøtte frøavleren i, på baggrund af den aktuelle situation i den enkelte frømark, at 

fastlægge den mest optimale gødsknings- og vækstreguleringsstrategi. Dette vil ske med udgangspunkt i en 

behovsbestemt strategi, hvor der også kan være situationer, hvor der ikke skal gennemføres en behandling, 

da der ikke vil kunne opnås et rentabelt nettoudbytte for behandlingen. 

 

Den enkelte frøavlers økonomiske potentiale ved gennemførelse af en optimal gødsknings og vækstregule-

ringsstrategi vil være helt afhængig af den konkrete situation i den enkelte mark i det enkelte år. Tidlig leje-

sæd på grund af forkert vækstregulering eller forkert gødskning kan resultere i udbyttetab på mellem 1000- 

og 5000 kr. pr. ha 

 

Arbejdspakke 2 

Da demonstrationerne måtte stoppes før tid på grund af etableringsfejl, er det ikke muligt at give konkrete 

anvisninger på effekter. 

 

Arbejdspakke 3 

Forsøgsresultaterne i engrapgræs skal hjælpe den enkelte frøavler til at træffe dyrkningsmæssige beslutnin-

ger under produktionen, der sikrer, at det høstede frø kan leve op til kravene til 00-kvaliteter. Denne kvalitet 

vil sikre avleren en merpris, der vil forbedre hans økonomiske udbytte i marken og på bedriften som helhed. 

 

Arbejdspakke 4 

Den enkelte frøavlers økonomiske potentiale ved gennemførelse af en bekæmpelse af svampesygdomme vil 

være helt afhængig af den konkrete situation i den enkelte mark i det enkelte år. I spinat forventes det, at der 

vil kunne opnås et merudbytte på op til ca. 100-300 kg frø pr. ha, svarende til i størrelsesordenen 2-6.000 kr.  

pr. ha. Dertil kommer det økonomiske merudbytte for at få afregnet højere kvalitet 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Projektets samlede resultater vil blive formidlet i artikelform, dokumenter og i Oversigt over Landsforsøgene 

2017, som vil være frit tilgængelige for alle interesserede på internettet, idet de publiceres på SEGES hjem-

meside – www.seges.dk. Resultaterne kan også tilgås via dette direkte link: https://projektsitet.se-
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ges.dk/fond/froeafgiftsfonden/aar/2017. Desuden spredes resultater aktivt til landmænd og landbrugsrådgi-

vere via www.landbrugsinfo.dk. Endvidere vil resultaterne blive præsenteret ved indlæg på møder, kongres-

ser mv. samt i artikler i landbrugets fagblade. 

 

 

11. Optimeret svampebekæmpelse i strandsvingel 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål 

Formålet med projektet var at videreudvikle strategierne inden for sygdomsbekæmpelse i strandsvingel, så 

det fortsat er muligt at producere græsfrø af høj kvalitet i den art med et højt udbytte. Samtidig med at der 

fastholdes et robust produktionsmiljø, så miljøbelastningen reduceres, og der sikres en økonomisk bæredyg-

tig frøproduktion. 

 

Projektets aktiviteter 

I 2017 blev der anlagt 1 forsøgsserie med 4 forsøg i strandsvingel. Der blev afprøvet forskellige strategier, 

der kombinerede forskellige svampebekæmpelsesmidler i forskellige doseringer med forskellige behand-

lingstidspunkter. Der blev i sæsonen registreret svage angreb af 2 af de mest alm. sygdomme i strandsvin-

gel: Meldug og bladplet. Der er i 2017 ikke konstateret afvigelser i forhold til planen. Forsøget er høstet, frø-

varen analyseret og udbyttet opgjort, og der er gennemført statistiske analyser for at validere resultaterne. 

Forsøgene har været placeret på lokaliteter, hvor strandsvingel normalt dyrkes 

 

Projektets opnåede leverancer 

Angrebene af sygdomme i strandsvingel var svage i 2017. Der blev opnået små og ikke signifikante merud-

bytter. Bedste kombination af effekt og merudbytte i pr. kg frø blev opnået ved en delt behandling med redu-

ceret dosering af svampemidlet Bell i blanding med enten Comet Pro eller midlet Approach. Første behand-

ling tidligt i begyndende strækningsvækst fulgt op af en behandling i begyndende skridning. Merudbytterne i 

2017 var små og ikke signifikante. Forsøgene er gennemført gennem årene og har vist, at kun bekæmpelse 

af bladplet har været rentabel i strandsvingel. Forsøgene stopper hermed. 

 

Forventede effekter 

• Resultaterne vil bidrage til bedre rådgivning til avlerne 

• Unødige behandlinger undgås 

• Bedre økonomi for avleren. 

• Mindre miljøbelastning 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Nærværende projekts resultater er formidlet i Oversigt over Landsforsøgene 2017 og frit tilgængelige for alle 

interesserede på internettet, idet de er publiceret på SEGES hjemmeside - www.seges.dk. Resultaterne kan 

også tilgås via dette direkte link: https://projektsitet.seges.dk/fond/froeafgiftsfonden/aar/2017/projekt/svam-

pebekaempelse_strandsvingel-2524. Desuden spredes resultater aktivt til landmænd og landbrugskonsulen-

ter via www.landbrugsinfo.dk. Endvidere er resultaterne præsenteret ved indlæg på møder, markture mv. 

 

 

12. Bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål 

Formålet med projektet er at sikre frøproducenterne et bedre beslutningsgrundlag ved ukrudtsbekæmpelse i 

spinat til frøavl og dermed en bedre kvalitet. Det sker ved at udvikle bekæmpelsesstrategier for ukrudtsbe-

kæmpelse. Spinat tåler kun ganske få ukrudtsmidler samtidig med, at udbuddet af midler er begrænset i 

Danmark.  
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Projektets aktiviteter  

Der har i 2017 været anlagt 2 forsøg på 2 lokaliteter i Danmark, hvor der normalt dyrkes spinat til frø. I forsø-

gene er indgået forskellige midler i forskellige bekæmpelsesstrategier, der skal belyse behandlingstidspunk-

tets betydning for effekt og skånsomhed, og der er indgået forskellige doseringer af de relevante midler. Der 

har været fokus på sammenhængen mellem jordmidler og bladmidlers effekt og skånsomhed, da de senere 

års forsøg har antydet, at der kan være en sammenhæng mellem disse midler, deres doseringer, vejrforhol-

dene på behandlingstidspunktet og skånsomheden overfor spinat. Der er målt skader på spinaten, effekt 

overfor ukrudtet og udbytter ved høst.  

 

Projektets opnåede leverancer  

• Der er gennemført markforsøg, som viser effekten af forskellige bekæmpelsesstrategiers overfor ukrud-

tet, midlernes skånsomhed overfor afgrøden samt opnået udbytte.  

• Resultaterne er formidlet på 4 møder og der er gennemført 2 fremvisninger af forsøgene.  

• Forsøgsresultaterne er formidlet i Oversigt over Landsforsøgene 2017 og er ligeledes formidlet bl.a. via 

LandbrugsInfo.  

 

Formidling og videndeling vedr. projektet  

Nærværende projekts resultater er formidlet i Oversigt over Landsforsøgene 2017, og er frit tilgængelige for 

alle interesserede på internettet, idet de er publiceret på SEGES hjemmeside - http://www.seges.dk.  

Resultaterne kan også tilgås via dette direkte link: https://projektsitet.seges.dk/fond/froeafgiftsfon-

den/aar/2017/projekt/svampebekaempelse_strandsvingel-2524. Desuden spredes resultater aktivt til land-

mænd og landbrugskonsulenter via www.landbrugsinfo.dk. Endvidere er resultaterne præsenteret ved ind-

læg på møder, markture mv. 

 

 

13. Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse af planteværns midler" 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål  

Formålet med projektet er at medvirke til optimering af dyrkningsprocesserne inden for frøsektoren. Det er 

sket ved at indsamle og bearbejde den nyeste inden- og udenlandske viden om avl af mark- og havefrø samt 

ved at sikre, at informationerne er blevet formidlet til frøsektoren og derved anvendt til at forbedre dyrknings-

processerne. Endvidere har formålet været at bidrage til, at de nødvendige plantebeskyttelsesmidler er til 

rådighed for frøavlerne, så de kan bekæmpe ukrudt og andre skadegørere.  

 

Projektets aktiviteter  

Der er indsamlet, bearbejdet og formidlet viden om dyrkning af frø fra udenlandske og nationale rapporter, 

forsøg og artikler. Der er deltaget i Plantekongressen, IHSG kongressen, DanSeed konferencen og mark-

frøseminaret Flakkebjerg, og ny viden herfra er formidlet i form af artikler i tidsskrifter og blade. Forsøgsre-

sultater er vurderet i samarbejde med Aarhus Universitet, Flakkebjerg, og resultaterne er, i det omfang det 

har været relevant, indarbejdet i dyrkningsvejledningerne for de pågældende afgrøder.  

 

Der er udarbejdet og indsendt 8 ansøgninger og vejledninger i forbindelse med godkendelser til ”mindre an-

vendelse” af bekæmpelsesmidler. Der er søgt og opnået dispensationer til anvendelse af ukrudtsmidlet As-

ulox i havefrø.  

 

Projektets opnåede leverancer  

• Der er holdt 6 faglige indlæg på møder i de lokale frøavlerforeninger, og der har været deltagelse i mark-

ture for avlere og konsulenter i hele landet.  

• Der er i projektet indsamlet og formidlet ny viden gennem en række forskellige kanaler. Der har specielt 

været fokus på gødskning, vækstregulering, og pesticidanvendelse herunder resistensproblematik og 

håndtering af problemukrudt, specielt græsukrudt. Projektet har generet ny viden, som har resulteret i 

opdatering af en række dyrkningsvejledninger for de enkelte afgrøder. Der er skrevet 14 artikler på Land-

brugsInfo og tidsskriftet ”Frøavleren”, og der er revideret 7 dyrkningsvejledninger. Der er deltaget i 9 
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landmandsmøder med indlæg og i debatter med avlere og konsulenter, hvor den opnåede viden er for-

midlet. 

• Der er gennem projektet sikret koordinering af forsøgs- og udviklingsaktiviteter på området.  

• Projektet har sikret, at der er opnået 6 godkendelser til ”mindre anvendelse”.  

• Der er gennem projektet opnået dispensation til anvendelse af Asulox til bekæmpelse af ukrudt i spinat.  

 

Forventede effekter  

Projektet har sikret, at den nyeste viden løbende er formidlet til frøsektoren, herunder til avlere og konsulen-

ter, så det har været en mulighed at foretage en optimering af frøproduktionen. Resultaterne understøtter en 

miljømæssig og økonomisk optimal indsats af såvel gødning som plantebeskyttelsesmidler. På lignende vis 

har projektet bidraget til at afdække relevante faglige, økonomiske og teknologiske muligheder, som vil sikre 

det optimale og fuldt opdaterede beslutningsgrundlag i frøsektoren.  

 

Den opnåede dispensation for anvendelse af Asulox har stor betydning for den fortsatte frøproduktion af spi-

nat. Dispensationen er stærkt medvirkende til, at der kan opretholdes en rentabel produktion af spinat i Dan-

mark.  

 

De opnåede godkendelser til ”mindre anvendelse” af en række nye midler i 2017 og genansøgninger til 

midler, der er blevet revurderet, er helt afgørende for at undgå resistensproblemer i frøafgrøderne. Godken-

delserne øger mulighederne for at den enkelte avler kan vælge det rette middel ud fra en resistensstrategi. 

Nye godkendelser i forbindelse med revurderinger af midlerne skal sikre en fortsat mulighed for avlerne til at 

bruge relevante bekæmpelsesmidler. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet  

Projektets resultater er afrapporteret via SEGES hjemmeside: https://projektsitet.seges.dk/fond/froeafgifts-

fonden/aar/2017/projekt/froeavlsraadgivning-2661 og på www.landbrugsinfo.dk. Desuden indgår informatio-

nerne i artikler i landbrugets tidsskrifter og fagblade.  
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14. Sortsundersøgelsen 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål  

Projektets formål 

Formålet med Sortsundersøgelsen har været at udarbejde et uvildigt beslutningsstøtteværktøj samt sikre, at 

frøsektoren for hver af frøafgrøderne kan sammenligne udbyttepotentialet for de enkelte sorter. Frøsektoren 

kan dermed anvende resultaterne fra Sortsundersøgelsen i forbindelse med afgrødeplanlægning og optime-

ring af frøproduktionen.  

 

Projektets aktiviteter  

I projektet er Sortsundersøgelsen 2016 udarbejdet. Der er i den forbindelse i lighed med tidligere år udarbej-

det en folder med data. Grundlaget har været en opgørelse af frøavlernes høstede udbytter af certificeret 

græs- og kløverfrø i 2016. Frøfirmaerne leverede data til SEGES, som har kontrolleret og bearbejdet det le-

verede datamateriale statistisk. Materialet er delt op i konventionelt og økologisk produceret frø.  

 

Der indgik kun sorter, der har været dyrket i mindst to år og på mindst fem marker årligt. Dog indgik samtlige 

dyrkede sorter og alle marker i gennemsnittet for den enkelte frøafgrøde. For økologisk produceret frø var 

det alene det opnåede udbytte pr. ha pr. frøafgrøde, der er angivet, da materialet var for spinkelt til, at det 

kan opdeles på sorter.  

 

Projektets opnåede leverancer  

• Projektet har resulteret i udarbejdelsen af et uvildigt beslutningsstøtteværktøj, som inden for alle frøaf-

grøder kan anvendes til planlægning og optimering af produktionen, såvel økologisk som konventionel. 

• Opgørelsen er udarbejdet, så udbyttet på de forskellige landsdele og eventuelle regionale forskelle frem-

går.  

• Opgørelsen er udarbejdet, så evt. forskelle mellem anvendelsen af en given sort, økologiske og konven-

tionelle, belyses  

 

Forventede effekter  

Effekten af Sortsundersøgelsen 2016 er, at frøsektoren kan fastlægge sorts- og artsvalg med udgangspunkt 

i flere års dyrkning af de enkelte arter og sorter i de forskellige landsdele. Implementering af projektets resul-

tater er dermed med til at understøtte, at frøsektoren bliver i stand til at træffe et mere kvalificeret arts- og 

sortsvalg og dermed sikre større dyrkningssikkerhed og bedre rentabilitet i produktionen.  

 

Formidling og videndeling vedr. projektet  

Sortsundersøgelsen 2016 er afrapporteret på LandbrugsInfo, og kan også downloades herfra: 

https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/afgroeder/froeavl/sider/startside.aspx. Sortsundersøgelsen 2016 kan 

endvidere bestilles i papirformat ved SEGES. 

 

15. Registreringsnet frøgræs 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål  

Formålet med projektet var fortsat at sikre frøavlere og konsulenter et beslutningsstøtteværktøj til vurdering 

af behovet for sygdomsbekæmpelse i vækstsæsonen. Formålet var både at sikre, at alvorlige angreb bliver 

bekæmpet, men også at unødige behandlinger undlades til gavn både for landmandens økonomi og så unø-

dig anvendelse af fungicider undgås.  

 

Projektets aktiviteter  

Der er blevet udvalgt en række marker inden for alm. rajgræs, hvor der en gang om ugen i vækstsæsonen 

blev vurderet angrebsgrad af rust, meldug og bladplet. De samme registreringer er foretaget i arterne i de 

landsforsøg, hvor effekten af bekæmpelse af sygdomme undersøges. Samtidig blev der på markerne afsat 

et usprøjtet areal, der anvendes for at få et godt indtryk af udviklingen af sygdommene over tid. Alle data er 
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blevet indberettet til SEGES, hvor de er blevet vurderet, og resultaterne af denne vurdering er formidlet via 

LandbrugsInfo en gang om ugen. Sammen med vurderingen blev der givet mulige løsningsforslag til be-

kæmpelse.  

 

Projektets opnåede leverancer  

• Der er gennemføres registreringer i udvalgte marker og i relevante forsøg i vækstperioden i alm. raj-

græs april-juni  

• Resultaterne og vurdering formidles ugentlig i vækstperioden april til juni via LandbrugsInfo.  

• Indsamlede data omtales i artikler i relevante faglige tidsskrifter  

 

Forventede effekter  

Registreringsnettet i frøgræs skal hjælpe den enkelte frøavler til at træffe dyrkningsmæssige beslutninger på 

et mere kvalificeret grundlag, så frøproduktionen kan optimeres. Data fra registreringerne skal bl.a. under-

støtte frøavleren i, på baggrund af den aktuelle situation i den enkelte frømark, at fastlægge den mest opti-

male bekæmpelsesstrategi for et givent svampeproblem. Dette vil ske med udgangspunkt i en behovsbe-

stemt strategi, hvor der også kan være situationer, hvor der ikke skal gennemføres en behandling, da der 

ikke vil kunne opnås et nettomerudbytte for behandlingen.  

 

Den enkelte frøavlers økonomiske potentiale ved gennemførelse af en bekæmpelse af svampesygdomme vil 

være helt afhængig af den konkrete situation i den enkelte mark i det enkelte år. I år med kraftige sygdoms-

angreb kan der opnås merudbytter på 100-350 kg frø pr. ha. Med en gennemsnitlig pris på 9 kr. pr. kg giver 

det en merindtjening på 500-2500 kr. pr. ha, når behandlingsomkostningerne er fratrukket.  

 

Formidling og videndeling vedr. projektet  

Ugentlig formidling til landmænd og landbrugsrådgivere via www.landbrugsinfo.dk. Endvidere vil resultaterne 

blive præsenteret ved indlæg på møder, kongresser mv. samt i artikler i landbrugets fagblade.  

 

Note 16. Gradueret vækstregulering af rødvingel baseret på afgrødens biomasse (2014-2017) 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet,  Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Hovedformål: Forskning og Forsøg 

Projektets formål 

Projektet formål er at optimere anvendelsen af vækstreguleringsmidlet Moddus M i rødsvingel ved at udnytte 

moderne sensorer og tildele Moddus M efter behov i de forskellige dele af marken for herved at reducere 

landmandens omkostninger, hæve udbyttet af frøvaren, reducere pesticidforbruget og skåne miljøet.  

 

Projektets aktiviteter 

2017 var det sidste år i dette projekt med de etablerede rødsvingelforsøg, der var anlagt på Københavns 

Universitet. Forsøget er beskrevet i Nordic Field Trial System under betegnelsen Nr. 22, 250051414-001 

Gradueret vækstregulering i rødsvingel. 14-207. Desuden er delaktiviteter og resultater publiceret i Andre-

asen C. & T.S. Nielsen (2017) Can we differentiate growth regulation of red fescue (Festuca rubra) and fore-

cast yield based on early measurements of normalized difference vegetation index (NDVI)? Grassland Sci-

ence in Europe 22, 506–508. 

 

I 2007 blev der desuden foretaget højdemålinger fra en drone påmonteret et kamera. Princippet er, at når 

det tages et tilstrækkeligt stort antal billeder ved overflyvningen, vil det samme område blive fotograferet fra 

mange forskellige vinkler, hvilket gør det muligt at få et udtryk for højdeforskelle i afgrøden hen over mark-

arealet. Ved hjælp af billedbehandling opnås forskellige farver som er et udtryk for højdeforskelle. For ek-

sempel kunne metoden vise at forsøget var lagt på et lidt skrående terræn, hvilket ikke opleves umiddelbart, 

når man går i marken. Disse målinger kan anvendes, når forsøg skal anlægges for at sikre en ensartet pla-

cering af alle parceller med hensyn til terrænhældning og derved undgå uvedkommende variation.  

 

Der blev foretaget overflyvningen af parcelforsøgene og estimeret højdeforskelle mellem de mange forsøgs-

parceller, hvilket gav et godt billede af effekten de mange forskellige behandling med Moddus M i relation til 

plantetætheder og gødsking. Det er hensigten at videreudvikle metoden, så den kan anvendes til at give et 
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objektivt og præcist billede af højdeforskelle og fænotypisk udvikling af planterne i f.eks. parceller, der har 

fået forskellige behandlinger. Desuden skal metoden videreudvikles til at beskrive vækst- og planteudvikling i 

forskellige dele af frøgræsmarker. 

 

Farveforskelle i billederne viste sig at kunne anvendes til karakterisering af lejesæd. Der var gode overens-

stemmelser mellem den subjektive karaktergivning (lejesæd bedømt fra en skala fra 1-10, 10=max. lejre-

sæd) foretaget på jorden af to personer og dronemålingerne baseret på farvegenkendelse.  

 

Projektets opnåede leverancer  

1. Forsøgene har vist, at det er muligt at foretage højdemålinger at frøgræsparceller med droner, således at 

disse kan bruges til fænologisk beskrivelse af græssorter udvikling og forskellige behandlingers betydning for 

græsset udvikling. Dette kan anvendes i relation til tildelling af  Moddus M efter behov i de forskellige dele af 

marken for herved at reducere landmandens omkostninger, hæve udbyttet af frøvaren, reducere pesticidfor-

bruget og skåne miljøet.  

2. Droneflyvningerne kan også bruges til at undersøge terrænet før forsøg anlægges, da de anvende billed-

behandlingsalgoritmer afslørede arealets uensartethed. 

3. Målingerne i 2017 viste at farveforskelle i parceller kunne anvendes til give karaktere for lejesæd.  

 

Forventede effekter 

1. Videreudviklingen af metoder vil kunne give planteforædlingsvirksomheder et vigtigt værktøj til at vurdere 

sortsforskelle og behandlingseffekter på rødsvingelsorter og formentlig også andre græsarter. 

2. Forsøgene kan bidrage til at udvikle værktøjer til landmænd som kan optimere tildelingen af stråforkort-

ningsmidler til rødsvingelmarker. Dette kræver at landmanden erhverver en drone samt gøre sig bekendt 

med teknologien.    

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

• Forsøgene har kunnet besøges ved ”Åbent hus” arrangementer på KU’s forsøgsgård i Taastrup  

• Interesserede har været velkommen til at besøge forsøgene gennem vækstsæsonen efter nærmere af-

tale. 

• En videnskabelig artikel er publiceret: Andreasen C. & T.S. Nielsen (2017) Can we differentiate growth 

regulation of red fescue (Festuca rubra) and forecast yield based on early measurements of normalized 

difference vegetation index (NDVI)? Grassland Science in Europe 22, 506–508. Endnu en publikation er 

under udarbejdelse.  

• Resulter er præsenteret ved den internationale kongres ”19th EGF Symposium” Alghero, Sardinia (Italy) 

7-10 May 2017” arrangeret af European Grassland Federation.  

• Projektet er beskrevet på projektets hjemmeside: http://plen.ku.dk/english/research/crop_sci-

ences/plant_protection/gradueret-vaekstregulering/ 
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