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Udfordringer og sammenhold

Forudsætningen for at vi kan betjene vores markeder og kunder  
er, at vi har frø til rådighed på hylderne. Efter et par år, hvor vi har til-
passet produktionsarealerne, og frøudbytterne har været i under-
kanten af det forventede, er vi nu i en situation, hvor der er en god 
balance i markedet mellem udbud og efterspørgsel. Vi har gennem 
de senere år reduceret lagerbeholdningerne af frø, hvilket giver os 
en smidigere drift. Men det betyder også, at vi er afhængig af at  
høste nogle fornuftige udbytter i vores frømarker. Og det er ikke  
en selvfølge.
 
I 2018 har vi set, hvilke konsekvenser de langvarige og tørre vejr- 
forhold har haft på frøudbytterne. Nogle arter, som engrapgræs, har 
lidt meget under tørken, mens andre arter, som hvidkløver og rød-
svingel, stort set lever op til et normaludbytte. Samlet set kan vi 
glæde os over, at vores frøarter med et gennemsnitligt høstindeks 
på 87 har klaret tørken rimeligt, dog med store variationer.
 
Til gengæld har vi været oprigtig bekymrede over, hvordan de nye 
udlægsmarker, der er grundlaget for vores salg i 2019/20, ville  
reagere på tørken. Faktum er, at vi har mistet rigtig mange ud- 
lægsmarker. Syv ud af ti marker med forårsudlagt rødsvingel er  

tørret væk, mens tørken tog hver sjette mark med alm. rajgræs. I  
de andre arter har vi mistet mellem 25 og 60 pct. af forårsud- 
læggene.
 
Samtidig har tørkeskader på såvel græsmarker som plæner i efter-
året medført en stigende afsætning i Vesteuropa, der er på et  
niveau, som vi ikke tidligere har oplevet.
 
I denne kritiske situation har det været en meget positiv oplevelse  
at følge den kolossale opbakning fra vores avlere. De ødelagte ud-
lægsmarker er, hvor det har været muligt, blevet substitueret med 
efterårsudlæg eller genhøst på ældre marker. Det, der tegnede til en 
alvorlig mangelsituation, er nu vend til, at vi til høsten 2019 stort set 
kan levere det høstareal, vi oprindeligt havde planlagt.
 
Nu håber vi blot på lidt medvind fra vejrguderne, så markerne også 
kan præstere et fornuftigt frøudbytte.
 
På årets avlermøder glæder vi os til at præsentere den nye udlægs-
plan til høst 2020 og orientere om frømarkedet. Vi ser frem til gode 
diskussioner og håber på et stor fremmøde. Vel mødt!
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