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Bestyrelsens beretningDe polske frømarked

Polen – et landbrugsland 
med potentiale for DLF
Polen er et stort landbrugsland og har en god placering til afsætning og markedsføring af frø, både til det store 
hjemmemarked og til nabolandene i Øst- og Centraleuropa. Derfor oprettede vi for næsten et år siden koncern-
selskabet DLF SEEDS Sp. o.o. (DLF Polen), og kontoret blev officielt åbnet den 1. december 2017 

Koncernselskabet er beliggende Iława i Warmia- 
Mazury-provinsen i det nordøstlige Polen. Iława er en by 
med 32.000 indbyggere ca. to timers kørsel sydøst fra 
lufthavnen i Gdansk. Placeringen er god i forhold til  

kommunikation og møder med kunder og forretningsforbindelser.
DLF Polen har hurtigt fået sat et aftryk i markedet, og på trods af, at  
vi har haft repræsentationskontoret i mindre end et år, er DLF alle- 
rede et anerkendt og værdsat selskab på det polske frømarked.
Selskabets struktur er ret overskuelig med syv medarbejdere, heraf 
tre salgskonsulenter. Vi er lykkedes med at rekruttere medarbejdere 
med erfaring og viden om frø fra praksis. Flere af medarbejderne har 
tidligere haft ansættelse i andre frøvirksomheder og dermed fået  
opbygget en detaljeret forretningsforståelse.
For at kunne servicere kunderne optimalt har DLF Polen etableret  
to frølagre, hvorfra kundeordrerne kan ekspederes. Det ene lager  
ligger 20 km fra Iława, og det andet lager ligger i det nordøstlige Polen 
150 km fra byen Zambrów.

Pawel Wojciech Zakrzewski
Direktør, DLF Polen 

Fakta
 Polens udsædsproduktion er på i alt 147.000 ha 
 Udsæd af korn 82.000 ha
 Græsfrø 27.000 ha heraf 10.000 ha alm. rajgræs 
 Ærter og bønner 8.900 ha 
 Græsmarksbælgplanter 6.700  ha heraf  

 6.000 ha rødkløver
 Honningurt 7.300 ha
 Gul sennep 4.300 ha 
 Olieræddike 1.700 ha
 Læggekartofler 6.000 ha
 Herudover dyrkes der frø på en række mindre arter 

Mange aktører på det polske frømarked
Det polske græsfrømarked er på omkring 10.000 tons. Salget fordeler 
sig med ca. 45 pct. til plæner og 55 pct. til foder. Hovedparten er  
frøblandinger, men der bliver også solgt rene sorter i eksempelvis  
rajgræsserne, timote og hundegræs. For græsmarksbælgplanternes 
vedkommende er den største efterspørgsel på lucerne og rødkløver 
og i mindre grad hvidkløver, persisk kløver og blodkløver. Der opererer 
en del frøfimaer på det polske frømarked, både lokale firmaer som 
eksempelvis Granum, Rolimpex og Sowul & Sowul, og frøfirmaer fra 
Tyskland og Holland. Herudover er der et utal af små virksomheder  
i Polen, der betjener det lokale marked. 

Udvikling går mod større produktivitet
Det polske landbrugsareal er ca. 14,5 mio. ha. Heraf er knap en  
fjerdedel med permanent græs. Antallet af kvæg er tæt på 6 millioner, 
hvoraf en tredjedel er malkekøer. Det giver DLF et godt salgspoten-
tiale, selv om græsarealerne stadig kun i begrænset omfang bliver 
omlagt.  I løbet af de seneste fem år er den årlige gennemsnitlige 
mælkeydelse steget med 1000 l til 5.500 liter. Det viser, at udviklin-
gen går mod en mere intensiv produktion både i stald og mark, hvilket 
betyder, at landmændene fremover vil forvente betydeligt højere ud-
bytter fra grovfoderarealerne. Det kan kun opnås ved hyppigere om-
lægninger af de permanente græsmarker og ved at bruge kvalitetsfrø 
til græsmarksblandingerne. 

Besøg hos en rullegræsproducent i Polen. 
Til venstre står Konrad Buczkowski, der 
er salgskonsulent, i midten plænegræs-
kunden og til højre artiklens forfatter
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Strategisk fokus mod nord
DLF har strategisk fokus på især den nordlige og nordøstlige region, 
der rummer omkring halvdelen af kvægbestanden, og hvor græs- 
marker udgør omkring 30 pct. af landbrugsarealet svarende til en 
fjerdedel af det samlede polske græsmarksareal. Disse regioner  
huser de største mejerier, Mlekpol, Mlekowita, SM Sierpc og SM Ryki, 
og vi har etableret et samarbejde med dem. Her har DLF også eta- 
bleret demonstrationsforsøg, hvor vores græsblandinger kan vises 
frem for landmænd og rådgivere. Af andre aktiviteter er deltagelse  
i flere landbrugsmesser lokalt og nationalt vigtigt for at markeds- 
føre DLF og vise vores produkter for de polske frøforbrugere.

Seks ud af de syv medarbejdere i det polske DLF-team

” Vi er lykkedes med at 
rekruttere medarbejdere 

med erfaring og viden 
om frø fra praksis ”

Et landbrugsland med stor frøproduktion
Polen er et stort produktionsland af landbrugsafgrøder som korn, 
græsser, kartofler og grøntsager. I de senere år har vi set en stigende 
frøproduktion af honningurt, gul sennep, olieræddike, rødkløver og 
frøgræs. Stigningen skyldes især de gode eksportmuligheder i disse 
arter. Polens beliggenhed gør det også attraktivt for DLF at dyrke 
nogle af de arter, som har lille udbredelse i Danmark og som derfor 
med fordel kan produceres her. Det gælder eksempelvis rødkløver, 
ital. og westerwoldisk rajræs. Omfanget af produktionen er begræn-
set og er blandt andet afhængig af, at vi kan finde rene og velegnede 
marker.  

Klar med DLF standen på en af de mange polske landbrugsudstillinger


