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Frøkongres i Oregon og Store Frødag på Stevns
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International frøkongres 
i Oregon til maj

Emnerne spænder over:
 Planteforædling  
 Frøavl, frøfysiologi, bestøvning 

 og høst-effektivitet
 Præcisionslandbrug og bæredygtighed
 Bekæmpelse af skadevoldere, 

 herunder endofytter
 Frøkvalitet og -teknologi fra 

 mark til lager
 Rådgivning, videndeling og uddannelse 

Der vil også være besøg på vingårde, hos frøavlere og på forsøgs- 
gården Hyslop Farms, hvor frøeksperten Nicole Anderson og hendes 
kolleger vil vise Oregons svar på Flakkebjerg.
Den 17.-19. maj er der arrangereret en post-tour til Central Eastern 
Oregon øst for bjergkæden Cascade Mountains. På denne tur vil der 
blandt andet være besøg hos frøavlere af gulerod og engrapgræs. 
Læs mere om konferencen og tilmelding på www.ihsg2019.org 

Er du interesseret i frøavl og har lyst til at få inspiration 
og viden fra verdens største frøproducerende område? 
Så er der en god mulighed den 12.-19. maj 2019, hvor 
Oregon State University i Corvallis, Oregon er vært for 

den tiende konference i regi af International Herbage Seed Group 
(ISGH). Den første konference blev holdt i 1987 i Tune, og ISGH har 
siden hen afholdt konferencer og workshops i de fleste verdensdele. 
Således var den seneste konference i Argentina i 2017, og den næste 
bliver i Serbien i 2021.
Konferencen samler forskere, rådgivere og frøavlere fra mange 
lande og præsenterer de nyeste forsknings- og forsøgsresultater 
inden for kløver- og græsfrø. Konferencen indledes med en pre-tour 
med en velkomstreception i Portland søndag den 12. maj og eks- 
kursioner til græs- og kløverfrøavlere den 13. maj i Willamette Valley. 
Pre-touren slutter i Corvallis.
Selve konferencen foregår den 14.-16. maj på LaSells Steward Center 
i Corvallis, og her vil der være forskellige sessioner, hvor forskere og 
forsøgsfolk fra flere lande vil præsentere deres resultater. 

Stig Oddershede
Kommunikationschef

Store Frødag på 
Stevns til juni

De otte sessioner er: 
 Gødning og vækstregulering i spinat
 Afpudsning i rødsvingel med rotorklipper slagleklipper, 

 skiveslåmaskine og får 
 Gødning og vækstregulering i strandsvingel
 Økologi med udlæg af hvidkløver i vårkorn
 Etablering af engrapsgræs med forskellige såmaskiner 

 og metoder
 Rajgræs etableret i renbestand på dobbelt rækkeafstand 

 med henblik på radrensning
 Ekskursion til DLFs planteforædlingscenter på Stevns 
 Vildt- og bivenlige tiltag 

DLF deltager med bemanding på flere af sessionerne, og du kan få 
en snak med frøavlskonsulenter, forskere og landskonsulenter.

I 2014 afviklede Østdansk Landboforening for første gang Store 
Frødag. Interessen dengang var meget stor med omkring 800 
besøgende. På denne baggrund, og med mange opfordringer til 
en ny faglig dag for de professionelle frø- og planteavlere og 
andre interesserede landmænd, indbyder foreningen til en ny 
omgang Store Frødag. Her kan såvel de garvede som de spirende 
frøavlere hente viden, sparring og inspiration.
Arrangementet finder sted onsdag den 19. juni på Thinghøj, 
Tornebjergvej 34, Store Heddinge på Stevns. 
Fokus for Store Frødag 2019 bliver etablering, afpudsning og 
udlæg, og på dagen vil der være mulighed for at opleve demon- 
strationer og markforsøg på otte sessioner, ligesom man kan 
besøge nogle af de mange forskellige udstillerstande. 
Læs mere om arrangementet og tilmelding på www.ostdansk.dk  

Alm. rajgræs på Willamette Valley Blodkløver er en vigtig frøafgrøde i Oregon


