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Dansk kvalitet – når kun 
det bedste er godt nok
Til grovfoderproduktion er kun det bedste frø godt nok til den professionelle landmand i Danmark. Derfor består markfrøblandinger 
fra DLF af flere topsorter fra vores forædling med den nyeste og  bedste genetik. Sorternes egenskaber er veldokumenteret fra
egne og fra officielle forsøg, der resulterer i at sorterne er anbefalet i Danmark og er optaget på den danske sortsliste

Billigt frø kan være et dyrt bekendtskab 
Som landmand skal man være opmærksom på den øgede import af 
efterafgrøder til Danmark og – ikke mindst som frøavler – sikre sig, 
at kvaliteten på udsæden er i top.
For det første vil en forurening af jorden med fremmede plantearter 
kunne skabe udfordringer for den fremtidige frøproduktion. En 
udsåning af en større mængde kvik, agerrævehale, hejre eller andre 
uønskede græsser kan være dyrt for alle landbrug – ikke kun frø- 
avlere.
For det andet vil indførsel af resistente arter fra andre lande give 
store driftsmæssige udfordringer. Herbicidresistent agerrævehale 
og Roundup-resistente rajgræsser skal helt undgås.
Den øgede import af både efterafgrødegræs, olieræddike, honningurt 
m.v. giver af og til nogle meget ”gode tilbud” med billigt frø på 
markedet og dermed lavere omkostninger til etablering af efter- 
afgrøder. Men man bør ind imellem overveje om en besparelse på  
10-20 kr. pr. ha er nok til at tage risikoen ved etablering og forurening 
af bedriftens arealer.
Du kan sikre renhed og kvalitet ved at efterspørge og anvende frø fra 
DLF i Danmark der leveres i sække mærket med: Levende Jord eller i 
sække med det røde mærke: Mere Mælk Med DLF.

Topsorter fra DLF giver både et højere udbytte i og en mere sikker 
foderforsyning fra kløvergræsmarken end andre frøblandinger på 
markedet. 
Når de bedste sorter kommer igennem nåleøjet, sætter DLF frøet i 
produktion hos dygtige danske frøavlere, der sikrer os frø med høj 
renhed og spireevne. Derfor taler vi i DLF om ”Dansk kvalitet”, hvor 
frøet har højere kvalitetsnormer end de fastsatte minimumsnormer 
for certificeret frø i EU.

EU-normer definerer minimumskvalitet
EU-normerne for kvalitet definerer de kvalitetsnormer, som frø 
minimum skal opfylde for at være certificeret. Dem kender de fleste 
frøavlere, om ikke andet er de bekendte med, at afregningen af frø 
bliver bedre, jo bedre renhed og jo bedre spireevne, der står på 
analysebeviset.

Dansk Kvalitet garanterer højere kvalitet
De bedste kvaliteter af frø bliver afsat på de markeder, der efter- 
spørger kvaliteten og vil betale for den. Derfor har vi i mange år valgt 
sorter til det danske marked fra øverste hylde og garanteret vores 
kunder en Dansk Kvalitet, der som minimum ligger noget over EUs 
minimumsnorm og i gennemsnit ligger de anvendte partier langt 
over. Når vi sætter overliggeren højt for høj renhed, høj spireevne og 
lavt indhold af ukrudt, sikrer vi vore landmandskunder en mere 
sikker etablering, en tættere plantebestand og en renere mark. Det 
betyder højere udbytter og lavere produktionsomkostninger. En 
værdi der i tabel 1 er vurderet til ca. 500 kr./ha for Dansk Kvalitet 
kontra EU-kvalitet.
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” EU-normerne for kvalitet definerer de 
kvalitetsnormer, som frø minimum skal 

opfylde for at være certificeret ”

Mere Mælk med DLF logoet gør det nemt for mælkeproducenterne at vælge topsorter, der giver en højere mælkeydelse 
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Nyt om navne

Tabel 1. Sammenligning mellem DLF kvalitet og EU kvalitet i konventionel alm. rajgræs 

Renhed, pct. Pct. spireevne,
minimum

Pct. ukrudt, 
maksimum

Pct. kvik, 
maksimum

DLF EU  DLF EU  DLF EU  DLF EU  

Alm. rajgræs 98 96  85 80  0,1 1,5  0,0 0,5  

DLF kvalitet 2 pct. renere 5 pct. bedre spiring 1,4 pct. mindre ukrudt Ingen kvik

Når du køber DLF kvalitet

Når du køber EU kvalitet
Op til 0,5 kg urenheder i 

sækken – til frøpris
Det svarer til mindst 50 

færre græsplanter pr. m2
Ca. 65 ukrudtsfrø pr. m2 0,5 pct. kvik

Bedre plantebestand, mindre risiko for ukrudt og højere udbytte 
Sparede omkostningner til ukrudtssprøjtning: 300-450 kr. pr. ha

Ingen opformering af kvik. Sparet kvikbekæmpelse: ca. 150 kr. pr. ha 

Beregningen er foretaget ved en udsædsmængde på 25 kg pr. ha. De samme standarder sætter vi selvfølgelig på de sorter og blandinger, 
som vi sender ud på det danske marked til efterafgrødegræs

Hvidkløver Alm. rajgræs

Danske sorter gennemgår et opfattende testprogram

Kig efter Mere Mælk med DLF 
eller Levende Jord logoet, så 
får du dansk kvalitet 




