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Opdateret viden om frøtærskning 
og tørring fra DLF
To nye udgaver af ”Værd at vide om Frøtærskning” og ”Værd at vide om Frøtørring” er på vej ud til alle DLFs 
frøavlere. Hæfterne giver dig en generel opdatering på tærskning og tørring og giver dig viden om specielle 
forhold i de enkelte frøarter. Med de to hæfter er du godt rustet til en succesfuld frøhøst 

Den sidste del af en frøafgrødes dyrkningsforløb handler om at 
få flest mulig frø med fra marken og ind på plantørringsanlæg-
get. Afviklingen og håndteringen af høsten er et at de kritiske 
faser, hvor rettidighed og evnen til at tage de rigtige beslutninger 

afgør, om frøafgrøden bliver en succes eller en fiasko. Derfor har 
DLF udarbejdet et par hæfter, der giver gode råd om, hvordan du 
får frøet godt bjærget fra mark til lager, og hvordan du kvalitets-
sikrer frøet med korrekt tørring og efterbehandling. 

Stig Oddershede
Kommunikationschef

”Værd at vide om Frøtærskning” gennemgår proces-
serne fra kerneudvikling til modent frø og giver dig 
redskaber til at fastlægge af det optimale tidspunkt, 
hvad enten du er til skårlægning eller direkte høst. Vi 
gennemgår de forskellige høstmetoders egnethed i 
de enkelte arter, og principperne for en optimal ind-
stilling af mejetærskere med forskellige tærskesy-
stemer bliver belyst. Hæftet giver også eksempler på 
forskelligt specialudstyr til mejetærskeren, der kan 
bidrage til at optimere frøhøsten. 
Under afsnittet om de enkelte kløver- og græsfrøar-
ter kan du finde flere detaljer om den eller de arter, du 
er mest interesseret i, og vi giver også anvisninger til 
grundindstillinger for ryster- hybrid- og twinrotor-
mejetærskere i de enkelte frøarter.

”Værd at vide om Frøtørring” behandler de vigtigste 
forhold omkring tørring og efterbehandling af frø. Når 
vi høster frø, er råvaren oftest en blanding af modne 
og umodne frø, og hvis tørringen og efterbehandlin-
gen er mangelfuld, kan det få store negative konse-
kvenser for frøkvaliteten. Vi ser hvert år eksempler 
på frø med for dårlig spireevne, der koster tusindvis 
af kroner i tabt indtjening, og hvor årsagen peger til-
bage til forkert behandling på tørreriet. Hæftet giver 
dig en grundlæggende viden om dimensionering af 
tørreriet med gode tips til, hvordan du kan sikre, at 
tørring og efterbehandling forløber optimalt. Vi giver 
dig også indblik hvordan du kan spotte fejl og afhjæl-
pe dem i tide.
God høst!
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