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DLF Grovfoder

“Jeg bruger  
græsløsninger 
fra DLF. Hvad er din  
hemmelighed?



2 Mere Mælk med DLF Oversigter

DLF – Seeds and Science
Til økologisk grovfoderproduktion er kun det bedste godt nok til den professio-
nelle landmand i Danmark. Derfor består økologiske frøblandinger fra DLF af flere 
topsorter. Den større holdbarhed af græssorter, sammen med det øgede udbyt-
te og den højere fordøjelighed, er alle faktorer, der ikke kun forbedrer økonomien 
på bedriften, men også bidrager til en mere klimavenlig produktion.

Når du køber økologisk græsfrø fra DLF, får du en græsløsning baseret på foræd-
ling, forskning og udvikling, som er hjertet i vores græsfrøforretning.

Til det danske marked er alle vores økologiske sorter testet i det danske 
afprøvnings system og anbefalet i Danmark.

Vores verdensomspændende forædling og afprøvningssystem sikrer udvæl-
gelse af de rigtige sorter til det rette behov. Tilstedeværelsen på markeder i 
hele verden sikrer os viden og produkter, der tager højde for klimatiske forhold, 
geografiske forhold, jordbundsforhold og anvendelse. 
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Danmarks bedste  
økologiske frøblandinger

Større  
merudbytte: 
Op til 2.470 foder- 

enheder mere pr. ha  
med DLF's topsorter 

Et højt og sikkert  
udbytte i kløvergræs-
marken gør dig mindre 
afhængig af varierende 
råvarepriser. Det gør det 
muligt at opnå et større  

restbeløb pr. ko. 

Se hvordan du med ny 
genetik  får et højere 

udbytte på side 4.

Højere  
foderværdi: 

850 kr. mere  
pr. ko med  

DLF Fiber Energy 

Når du vælger sorter af 
græs med den højeste 

fiber fordøjelighed, 
får du mere energi fra 

celle væggene, en 
højere foderoptagelse 

og en højere ydelse.

Se hvordan du får mere 
energi fra cellevæggene 

med DLF Fiber  
Energy på side 4.

Høj kvalitet  
i sækken: 

Nyeste genetik og  
høj spireevne 

Det giver dig en tæt 
bestand af højtydende 

kulturgræsser,  
som sikrer udbyttet i 

græsmarken.

Se hvad vores høje 
kvalitet i sækken giver 

dig på side 5.

Viden og 
sparring:
Få den bedste  

kombination af udbytte 
og fordøjelighed

Vores økologiske 
ForageMax-blandinger 
udvikles løbende i tæt 
sparring/samarbejde 

med DLF Græspartnere 
og andre landmænd, 

som bruger vores 
produkter. 

Se hvad du får med 
Mere Mælk Med DLF 

på side 5.
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Med økologisk ForageMax får du frøblandinger, der indehol-
der ikke blot én men flere topsorter. De har alle højere ud-
bytte, bedre fordøjelighed og øget holdbarhed. I 2020 er det  
inden for alm. rajgræs topsorterne: 
 

Figuren viser resultatet af den danske sortsafprøvning 
for de syv sorter. Der er høstet merudbytter på 1.190 - 
2.470 FEN/ha gennem tre brugsår sammenlignet med en 
måleblanding med 40 % diploid og 60 % tetraploid almin-
delig rajgræs. Det svarer til mellem 600 og  1.250 kr. pr. 
ha. pr. år, når en foderenhed koster 1,53 kr.

Større merudbytte med DLF's topsorter
Op til 1.250 kr. mere pr. ha pr. år 

Kilde: Landsforsøg 2013 og 2013-2015.

MERUDBYTTE, FODERENHEDER PR. HA
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Samlet merudbytte 1.-3. brugsår

ABOSAN 1 OVAMBO 1 DIWAN HUMBI 1 BOVINI

2.190

2.470

1.190
1.370

2.030

• ABOSAN 1 
• OVAMBO 1
• DIWAN
• HUMBI 1
• BOVINI

DLF Fiber Energy med høj fordøjelighed af cellevægge 
giver større foderoptagelse i græs. 
Du sparer indkøbt foder og får en højere mælkeydelse. 
Samlet giver det op til 850 kr. mere pr. årsko. 
Se hvordan på side 13.

Tjen 850 kr. mere med DLF Fiber Energy
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Større merudbytte med DLF's topsorter
Op til 1.250 kr. mere pr. ha pr. år 

Nyeste genetik og høj teknisk frøkvalitet
Der er forskel på græssorter og frøkvalitet. Økologisk ForageMax er din garanti for afprøvede,  højtydende og 
holdbare sorter kombineret med en høj teknisk frøkvalitet.

Op til 2.470 
foderheder mere  

pr. ha. med nyeste 
genetik

Højere spireevne 
=  Flere spiredygtige 

græs-  
og kløverfrø

Sikker 
grovfoderforsyning  
med højtydende og 
holdbare græs- og 

kløversorter

Kun sorter der  
er afprøvet i den 

danske sorts-
afprøvning

Større renhed 
= Flere græsfrø 

og mindre ukrudt

Det røde 
Mere Mælk Med 

DLF mærke viser, at 
det er kvalitetsfrø 

 fra DLF

Få mere viden og sparring

Vodskov

Karup

Haunstrup

Toftlund

Silkeborg

Vores økologiske ForageMax frøblandinger udvikles og 
opdateres løbende i tæt samarbejde med DLF Græspart-
nere og andre landmænd, som anvender vores produkter. 

Gennem lokale afprøvninger følger vi de nye sorter og 
blandinger helt ud i marken. Disse lokale tests giver os, 
sammen med den danske sortsafprøvning, viden til at  
udvælge græsarter og -sorter, der passer til danske land-
mænds behov.

På kortet ser du placeringen af vores 
fire DLF Grovfodercentre (rød) og vo-
res afgræsningsscreening (grøn), 
hvor der i samarbejde med lokale 
rågivningscentre og forhandlere 
afholdes arrangementer. Her har 
du mulighed for at se og høre 
om de mest anvendte græsblandin-
ger og nye sorter af kløver og græs. Til arrange-
menterne bliver du opdateret på den nyeste 
viden inden for dyrkning af kløvergræs.
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Hver dag tager du beslutninger, som kan påvirke din 
bundlinje. Det gælder også, når du vælger græsblanding. 
For hvilke arter skal den indeholde, så du høster højest 
muligt udbytte af den kvalitet, du har brug for i din 
foderplan?

I DLF forbereder vi os på de mere ekstreme vejrforhold 
ved at forbedre græssernes udbytte, holdbarhed og 
kvalitet under varierende klimatiske forhold. 

Det ser du blandt andet i vores rajsvingler, der er 
krydsninger mellem rajgræs og svingel, som har arvet 

de bedste egenskaber fra begge forældre. Egenskaber, 
der giver afkommet bedre kvaliteter end forældrene 
hver for sig. I DLF har vi mange års erfaring med 
forædling af nye rajsvingelsorter, som gør, at vi i dag 
har en bred vifte af højtydende og robuste sorter med 
en høj foderkvalitet. Sorterne inddeles typisk i to typer 
afhængig af, hvilke arter der er krydset, og hvilke gener 
der kommer til udtryk. I DLF markedsfører vi dem som:

En lille beslutning med enorm effekt

Kilde: Landsforsøg 2011-2013.
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  Alm. rajgræs   Rajgræs PLUS

1. år 2. år 3. år

UDBYTTE INDE X
(A.E/HA)

Vi har følgende økologiske sorter af Rajgræs PLUS:

PERSEUS og PERUN

 
Rajgræs PLUS kender du i dag som ”rajsvingel – 
rajgræstype”, som blandt andet findes i Økologisk 
ForageMax 44, 45 og 47. Rajgræs PLUS er en stærk 
krydsning mellem italiensk rajgræs og engsvingel eller 
strandsvingel.

Rajgræs PLUS har de dybtgående rødder, den høje 
fordøjelighed og det høje udbytte fra italiensk rajgræs, 
mens holdbarheden kommer fra svingel. Erstatter du 
en del af enten alm. rajgræs eller hybridrajgræs i din 
blanding med Rajgræs PLUS, får du et højere udbytte 
og/eller en bedre holdbarhed af din græsmark. 

Rajgræs PLUS  starter væksten tidligt i foråret og ud-
nytter jordens naturlige fugt til at give et højt udbytte 
tidligt på sæsonen. I økologisk ForageMax 44, 45 og 47 
finder du hhv. 25 %, 42 % og 33 %  Rajgræs PLUS. Det giv-
er dig mulighed for at høste op til 60 % af årsudbyttet 
i 1. + 2.  slæt og dermed sikre din grovfoderforsyning. 

Vidste du at:

Rajgræs PLUS er hurtig til at etablere sig med rødder, 
der vokser i dybden og lagrer kulstof i jorden?
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Vidste du at:

Strandsvingel PLUS har kraftige og dybe rødder,  
der lagrer kulstof i jorden?Strandsvingel PLUS kender du i dag som ”rajsvingel 

– strandsvingeltype” i blandt andet økologiske 
ForageMax Robust Rød og Robust Hvid. Strandsvingel 
PLUS er en stærk krydsning, hvor strandsvinglens 
dybtgående rodnet og tolerance over for tørre og 
fugtige forhold kombineres med italiensk rajgræs’ 
høje fordøjelighed. Resultatet er krydsninger med stor 
robusthed under udfordrende forhold og en væsentlig 
bedre fordøjelighed, end du finder i strandsvingel. 

FOJTAN er en Strandsvingel PLUS sort med højere 
fordøjelighed end almindelig strandsvingel. Den giver 
merværdi og er en perfekt erstatning for strandsvingel 
i blandinger hos landmænd, der har fokus på foderværdi 
men samtidig ønsker de robuste egenskaber fra 
strandsvingel.

FOJTAN finder du kun i ForageMax Robust Rød og 
ForageMax Robust Hvid fra DLF, hvor den sammen 
med holdbare alm. rajgræssorter og timoté giver en 
unik kombination mellem holdbarhed og foderkvalitet.

78

76

74

72

70

68

66

64
Alm. rajgræs FOJTAN Strandsvingel

Fordøjeligheden af FOJTAN ligger under alm. rajgræs men bedre end strandsvingel. 
Landsforsøg 2008-2010. 

FOJTAN, FORDØJELIGHED
FK. ORGANISK STOF

FK Org. Stof

75,7

72,2

70,9

ForageMax  - Robust Hvid 
• 35 % Strandsvingel PLUS - FOJTAN
• 15 % Alm. rajgræs midlt. 2n - ABOSAN 1
• 15 % Alm. rajgræs, midlt. 4n - OVAMBO 1
• 15 % Alm. rajgræs sildig, 2n - HUMBI 1
• 5 % Timoté - WINNETOU
• 15 % Hvidkløver, storbladet - SILVESTER 

ForageMax - Robust rød 
• 35 % Strandsvingel PLUS - FOJTAN
• 15 % Alm. rajgræs midlt. 2n - ABOSAN 1
• 15 % Alm. rajgræs, midlt. 4n - OVAMBO 1
• 15 % Alm. rajgræs sildig, 2n - HUMBI 1
• 5 % Timoté - WINNETOU
• 9 % Rødkløver, diploid  - CALLISTO
• 6 % Hvidkløver, storbladet - SILVESTER
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Højere udbytte med gennemtestede 
græsfrø
Når du sår økologisk græsfrø fra DLF, sår du meget mere 
end blot græsfrø af den højeste kvalitet: du bevæger dig 
ind i en verden af innovativ forskning. Hver eneste af vores 
højtydende græs ser begynder sit liv i vores laboratorium, og 
gennem konstant udvikling og tilpasning fører den os til den 
næste generation af holdbare og udbytterige græsser. 

Vores forskning er din fremtid
Omkring hver 10. DLF medarbejder er beskæftiget 
med forskning og forædling. Vi har laboratorier og 
forsøgsstationer over hele verden, og vores R&D teams 
arbejder på at udvikle nye, højtydende fodergræsser til 
mange forskellige formål og klimaer. 

RadiMax – græsrøddernes hemmelige 
verden
Vi arbejder på at mindske det potentielle tab, klima for an    - 
d ringerne kan medføre for dig. Bl.a. undersøger vi i RadiMax 
projektet den hemmelige verden omkring græsrødders vækst. 
Underjordiske kameraer og sensorer hjælper os med at forstå, 
hvordan græsrødder udvikler sig og reagerer på stress. 

Hurtigere udvikling af nye topsorter
For at vælge den bedste genetik bruger vi ”genomisk 
selektion”. Det giver os mulighed for at forudsige værdien af 
nye græssorter baseret på en DNA-analyse. Ved screening 
af vores avlsmateriale med genomisk selektion kan vi tidligt 
i processen udvælge egnede kandidater. Det hjælper os med 
hurtigere at udvikle nye topsorter.  

Dét får du ud af at bruge vores produkter
 • Højere foderkvalitet
 • Højere udbytte
 • Øget sygdomsresistens
 • Endnu stærkere afgrøder
 • Mere bæredygtige afgrøder
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Hjemmeavlet protein
Græs kan i kombination med bælgplanter øge foder-
optagelsen og give en højere ydelse. Høster du kløver-
græs med en fordøjelighed på 78-80 %, får du en høj foder-
optagelse i kløvergræs og dermed en høj selvforsyning af 
protein. 

I figuren ses proteinudbyttet af hvidkløver, rødkløver og 
lucerne i sortsafprøvning 2014-2016. Resultatet afspejler 
det, man typisk vil se under vandede forhold og på jord-
typer, som er mindre egnet til lucerne.

På veldrænede lerjorde og lermuldede jorde under 
meget tørre forhold, som i sommeren 2018 og som vi 
typisk finder i det østlige Danmark, vil lucerne klare 
sige bedre end både rød- og hvidkløver på grund af dens 
dybe rodnet. 

Valg af bælgplante afhænger af din foderplan og din 
jordtype.
 •  På vandet jord og krav om en meget høj 

fordøjelighed vælges hvidkløver
 •  På uvandet jord eller ved begrænset 

vandingskapacitet vælges rødkløver eller lucerne

Lucerne – DLF Alfalfa
Lucerne har en kraftig pælerod, der på veldrænede jorde 
vokser langt ned i jorden efter vand og næring. Det gør den 
velegnet på lerjorde og i områder med begrænset nedbør, 
hvor den give et stabilt proteinudbytte år efter år. Lucerne 
tåler ligesom rødkløver ikke kørsel og kompakt jord og kan 
ikke holde til at stå under vand i en lang periode. 

DLF Alfalfa finder du i økologisk ForageMax® : 

 •  58 – med 20 % DLF Alfalfa CRENO
 •  59 – med 28 % DLF Alfalfa CRENO 

Hold øje med DLF’s nye sorter FADO, MEZZO og LUDELIS, 
som er med i den danske sortsafprøvning. 

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000
Hvidkløver 

– SILVESTER
Rødkløver 
– KALYKE

Lucerne 
– CRENO

 Total 1.-3. brugsår

RÅPROTEIN (KG/HA)
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Hjemmeavlet protein

Rødkløver
Rødkløver trives på alle jordtyper og har ligesom lucerne 
en pælerod, som gror i dybden. Med rødkløver i din 
kløvergræsblanding er du sikret et højt proteinudbytte 
på de fleste jordtyper. Vær opmærksom på at rødkløver er 
følsom over for kørsel samt kompakt jord. Den tåler ikke at 
stå under vand i en lang periode. Holdbare og tidlige sorter 
er et mål i vores forædling af nye sorter.

CALLISTO – Diploid rødkløver som er et godt eksempel 
på en sort med en tidlig vækst og fin holdbarhed

AMOS – Tetraploid rødkløver med kraftig vækst og god 
holdbarhed

Rødkløver finder du bl.a. i økologisk ForageMax® :

 • 20 – med rajgræs PLUS - PERSEUS
 •  Robust Rød – med strandsvingel PLUS – FOJTAN
 • 42 – med hybridrajgræs – LAMPARD
 • 44 – med rajgræs PLUS – PERSEUS
 • 45 – med rajgræs PLUS – PERSEUS
 • 47 – med rajgræs PLUS – PERUN

Hvidkløver
Hvidkløver, som har et overjordisk rodnet, der danner 
udløbere, findes i alle kløvergræsblandinger i Danmark. 
Den giver bund i marken og lukker opståede huller. 

Til slæt forædles nye sorter med større blade og højere udbytte:

SILVESTER – Storbladet hvidkløver som har vist stor 
holdbarhed helt op i Finland. Findes bl.a. i økologisk 
ForageMax® til slæt :

 •  35 – alm. rajgræs  ABOSAN 1, OVAMBO 1  og BOVINI
 •  Robust Hvid  – med strandsvingel PLUS – FOJTAN

Til afgræsning anvendes småbladede typer, som har en 
lang vækstsæson og er god til at sætte udløbere:

RIVENDEL – Småbladet hvidkløver med mange udløbere 
og lang vækstsæson. RIVENDEL findes bl.a. i økologisk 
ForageMax® : 

 •  22 – med alm. rajgræs  OVAMBO 1, BOVINI  og MASAI
 •  24 – med alm. rajgræs, timoté, engsvingel  

og engrapgræs

Rødkløver Hvidkløver
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Tjen op til 850 kr. pr. årsko 
Som økologisk mælkeproducent har du stor fokus på 
at lave en så god foderkvalitet i dit kløvergræs som  
muligt, fordi det giver en højere mælkeydelse og  
billigere fodring. 

Vælger du græssorter med en høj fordøjelighed af 
cellevægge, bliver det nemmere at: 

 •  producere græs med høj fordøjelighed
 •  øge foderoptagelsen
 •  øge mælkeydelsen
 •  spare indkøb af protein

Græssorter fra DLF med en høj fordøjelighed af cellevægge 
mærkes med ovenstående logo. 

I skemaet herunder ser du to konkrete økologiske 
foderplaner, hvor eneste forskel er 8 %-enheder i 
fordøjelighed i kløvergræsensilagen.  Derved øges 
restbeløbet med knap 5 kr. pr. ko pr. dag i den periode, 
hvor der fodres på stald. Det svarer til ca. 850 kr. pr årsko.

Hvilke sorter foretrækker koen?
I august 2016 begyndte DLF at screene eksisterende 
græssorter inden for alle arter samt kommende 
rajgræssorter hos økologerne Anne og Gert Lassen, 
Ellinglund Økologi. Screeningen giver os viden til at 
udvælge sorter og arter, som køerne foretrækker, og som 
egner sig til afgræsning.

Indtil nu har vi set, at sorterne GABOR  og HUMBI 1 er 
nogle af køernes foretrukne. Til kommende sæson vil vi 
prøve at måle forskellene ved hjælp af 3D dronebilleder, 
som det I ser nederst på siden. At der er meget at se 
på, ses tydeligt på dette foto fra d. 14. maj 2019, hvor 
køerne har afgræsset i 3 timer. Hvis du og din erfa-
gruppe ønsker at se parcellerne i løbet af sæson 2020, 
er I velkomne til at kontakte DLF’s produktchef Gurli 
Klitgaard på tlf.:  30 63 55 56.

Her ses et dronebillede af demoparcellerne med eksisterende sorter efter sidste afgræsning d. 7. oktober 2019.

Foto 14. maj 2019 efter 3 timers afgræsning. 

MERVÆRDI AF HØJ FORDØJELIGHED

Mix på foderbord
Græs med lav 
fordøjelighed

Kg ts pr. ko/dag

Græs med høj 
fordøjelighed

Kg ts pr. ko/dag

Korn 3,0 3,1

Soja 1,6 1,3

Kraftfoder, 18 % 2,3 0,6

Kl.græsens., Fk.org. 72,1 % 11,4

Kl.græsens., Fk. Org. 78,4 % 12,7

Mineraler, salt, kridt, Mg 0,4 0,4

Øget restbeløb pr. ko pr. dag + 4,65 kr./ko pr. dag

Hertil kommer 3,5 kg TS i majsensilage, 2,6 kg TS i Malkestalden (14,5% protein). Bereg-
ning er lavet ud fra konkrete kløvergræsanalyser af Aase Holmgaard Syddansk Økologi.

Ny
he

de
r
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Grovfoderløsninger fra DLF bidrager til en 
økonomisk bæredygtig og mere klimavenlig 
landbrugsproduktion

DLF Fiber Energy
Højere fiberfordøjelighed giver bedre udnyttelse 
af den energi, der er bundet i plantefibrene og 
reducerer CO2 udledningen pr. produceret liter mælk. 
 •  Vælg blandinger med stor andel af DLF Fiber 

Energy sorter og få mere klimavenlig mælk i 
tanken

DLF Fiber Energy, Rajgræs PLUS, Strandsvingel 
PLUS og DLF Alfalfa
Jordens frugtbarhed øges gennem kulstoflagring 
fra dybe rødder og reduceret jordbearbejdning.
 •  Strandsvingel PLUS FOJTAN øger 

fordøjeligheden og har en kraftig rodvækst
 •  DLF Alfalfa har kraftige, dybtgående rødder
 •  Vores nye rajgræssorter har alle øget 

holdbarhed

DLF Fiber Energy sammen med kløver  
og/eller DLF Alfalfa
Hjemmeavlet protein reducerer CO2-udledning fra 
transport af indkøbt protein. 
 •  DLF Fiber Energy øger foderoptagelsen i 

græs og giver mere hjemmeavlet protein i 
foderplanen

 •  DLF Alfalfa og kløver er kvælstoffikserende 
proteinafgrøder, der fungerer som 
grøngødning og bidrager til hjemmeavlet 
protein.

Græs er i vækst fra tidligt forår til sent efterår og udnytter 
derfor solens stråler bedre end de fleste andre landbrugs-
afgrøder. Vores forædling mod højere udbytter, bedre kva-
litet og øget holdbarhed af græssorter resulterer i en mere 
ressourceeffektiv produktion.

Kløvergræs er en flerårig afgrøde, som binder en større 
mængde af luftens CO2. Det sker dels i kraft af et stort 
tørstofudbytte over jorden og ved opbygning af en god 

rodmasse i jorden. En kløvergræsmark giver færre om-
lægninger og sikrer en større kulstoflagring sammenlignet 
med andre afgrøder. Flerårige græsmarker minimerer tab 
af kvælstof til vandmiljøet.

Se her hvilke af vores produkter, der bidrager særligt til en 
mere klimavenlig landbrugsproduktion:
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OVAMBO 1

Nye økologiske sorter 
Læs her hvordan du får højere udbytte, bedre foderkva-
litet og mere holdbarhed i din økologiske græsmark med 
de nyeste sorter.  Til kommende sæson tilbyder vi en ny 
sildig alm. rajgræs BOVINI, som forbedrer foder kvaliteten 
i økologisk ForageMax 20, 22, 24, 35, 42, 44 og 47.

BOVINI - ny og meget holdbar DLF Fiber Energy sort 
 •  Høj fordøjelighed af cellevægge
 •  Få stængler i genvækst
 •  Tæt vækst med mange sideskud
 •  Høj rustresistens
Samlet set er BOVINI en sort, som har gode egenskaber 
både til afgræsning og slæt.

Bland-selv – sammensæt din gårdblanding
Du har mulighed for at trække på vores viden om græs 
og sammensætte din helt egen frøblanding, der passer 
lige nøjagtig til forholdene og kravene på din bedrift. I 
vores bland-selv sortiment finder du de nyeste sorter, 
som netop er kommet på markedet. For at få lavet din 
helt egen blanding skal du bestille min. 600 kg, som så 
kan leveres enten i 10 kg sække eller i storsæk (400 kg).

På fotoet ses, hvorledes parcellen med OVAMBO 1 så ud i oktober i 3. brugsår ved  
Holstebro – tæt og helt uden kvik og mælkebøtter.  

Holdbare græssorter giver sikkerhed
Du får en bedre økonomi og samtidig reducerer du 
udledningen af klimagasser, når du vælger græssorter, 
der er holdbare over år. Et højt udbytte i 3. brugsår i den 
danske sortsafprøvning viser, at sorten er holdbar under 
danske forhold. Som du kan se i nedestående figur er 
udbyttet i 3. brugsår i de nye sorter med ny genetik  
højere end måleblandingen. Ved at vælge græsblandinger 
med disse sorter kan du øge holdbarheden af dine 
græsmarker og sikre udbyttet hen over årene. 
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ForageMax 44 
En rødkløverblanding med 25 % middeltidlig Rajgræs 
PLUS – PERSEUS, en stor andel alm. rajgræs og eng-
svingel. Denne sammensætning giver en optimal kom-
bination mellem udbytte, tæthed og foderkvalitet.

Den høje foderkvalitet opnår du i en ForageMax 44, når 
du har styr på slætstrategien og er parat til at køre, når 
græsset er klar, og vejret perfekt. Mestrer du det, opnår 
du et højt udbytte med en høj foderkvalitet.

ForageMax 42
Er en rødkløverblanding til slæt med fokus på fordøje-
lighed. Den indeholder en stor del alm. rajgræs sammen 
med 20 % hybridrajgræs, en kombination der sikrer fo-
derkvalitet og udbytte. Med rødkløver i blandingen sik-
res proteinudbyttet også i en tør sommer. 

Tages der fem slæt på ForageMax 42 høster du græs 
med meget høj fordøjelighed. ForageMax 42 holder  
normalt to til tre år og er perfekt i et sædskifte, hvor du 
kan udnytte dens gode forfrugtsværdi. 

Uvandet jord 

ForageMax 35 
Går du efter en meget høj foderkvalitet i din græs-
ensilage, er det ForageMax 35, du bør vælge. Den inde-
holder alm. rajgræs og hvidkløver, hvor du altid kan lave 
en høj foderkvalitet. 

Vander du, sikres du udbyttet også i en tør sommer. 
ForageMax 35 indeholder bl.a. de meget højtydende og 
holdbare sorter ABOSAN 1, OVAMBO 1 og BOVINI.

ForageMax Robust Hvid
Her er alm. rajgræs, hvidkløver og timoté kombineret 
med den unikke sort FOJTAN - læs mere om FOJTAN 
på side 7. Med FOJTAN og timoté i blandingen opnår du 
en større robusthed og sikkerhed for udbytte sammen 
med de gode, holdbare rajgræssorter ABOSAN 1, OVAM-
BO 1 og HUMBI 1.

Det højeste udbytte af prima kofoder opås ved at tage 
fem slæt.

Vandet jord

Hvilken økologisk blanding skal du vælge?
Få den bedste kombination af foderkvalitet og udbytte
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ForageMax 22
Danmarks uovertrufne blanding til afgræsning med 
en stor andel af sunde, tetraploide sorter, der giver en 
høj foderoptagelse ved afgræsning. ForageMax 22 har 
en sammensætning, der giver en jævn produktion over 
sæsonen. Det gør afgræsningen nem at styre, så du op-
når en høj foderoptagelse ved afgræsning. 

I ForageMax 22 finder du blandt andet de nye holdbare 
sorter OVAMBO 1 og BOVINI, der øger udbyttet og hold-
barheden i blandingen – læs mere om OVAMBO 1 og BO-
VINI på side 15.

ForageMax 21 
I ForageMax 21 kombineres de gode egenskaber fra alm. 
rajgræs og hvidkløver med timoté. Timoté er køernes  
fortrukne art især i foråret og sensommeren. Den kræver 
god styring midt på sommeren og passer rigtig godt, hvis 
man kombinerer afgræsning og slæt. 

Afgræsning

ForageMax 24 
En fantastik blanding til en ikke for våd eng. Sam-
mensætningen gør den egnet til både afgræsning og 
wrap/hø. Foragemax 24 er hurtig i etableringen og bidra-
ger hurtigt til udbyttet. Sammensætningen gør, at den 
holder tre-fire brugsår afhængig af forholdene.

ForageMax 36 
Indeholder 50 % strandsvingel og er typisk lidt lang-
som i sin udvikling men holder så til gengæld fire-fem 
brugsår. Sammensætningen i ForageMax 36 gør, at den 
egner sig både til afgræsning og hø. 

Engjord

For mere information om blandingerne se oversigten  
side 23-24.

NY 
SAMMEN- 

SÆTNING
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HorseMax Fiber (60S)
Vi har forbedret vores HorseMax 60S og kalder den nu 
HorseMax Fiber. Blandingen er meget lav på sukker men 
rig på fibre og protein. Blandingen er forbedret i forhold 
til afgræsning og holdbarhed.

HorseMax Fiber giver et højt udbytte tidligt på sæso-
nen. Det giver dig mulighed for tidlig afgræsning eller et  
tidligt slæt inden afgræsning.

Heste

ForageMax 24
Indholdet af stor- og småbladet hvidkløver sikrer et 
højt proteinudbytte. Kløversorterne er udvalgt i forhold 
til vækst og proteinudbytte. Blandingens indhold af  
diploide rajgræsser bidrager til et højt udbytte, mens 
timoté giver struktur og øger markens holdbarhed.

Blandingen etablerer sig hurtigt og holder typisk 3-4 
brugsår. Dens sammensætning gør den egnet til både 
slæt og afgræsning på alle typer jorde.

ForageMax 36
I sammensætningen har fokus været på struktur og 
fibre. Struktur og holdbarhed er sikret ved at anvende 
de bedste strandsvingler, og sammen med rajgræs og 
timoté sikres et højt udbytte af struktur og energi.

Blandingen etablerer sig langsomt og holder typisk 4-5 
år. Blandingen er egnet til slæt og afgræsning på alle 
typer jorde.

Kødkvæg

Hvilken økologisk blanding skal du vælge?
Find den blanding der passer bedst

NY 
SAMMEN- 

SÆTNING



19Kvæg/hest/gris/bi

Kv
æ

g/
he

st
/g

ris
/b

i

ForageMax 55
Ideel til drægtige søer og sammensat af en stor andel 
alm. rajgræs, rødsvingel og hvidkløver. Alm. rajgræs er 
hurtigt voksende og bidrager med energi, mens rød-
svingel med sine underjordiske udløbere giver slidstyr-
ke og holdbarhed. Hvidkløver giver en tæt bund, protein 
og øger foderoptagelsen.

ForageMax 56
Slidstærk blanding til farefolde med en stor andel rød-
svingel kombineret med hvidkløver og alm. rajgræs. 
Den store andel af rødsvingel sammen med hvidkløver 
giver en tæt og slidstærk græsmark, som er nødvendig 
til farefolde. Med alm. rajgræs i blandingen sikres ud-
byttet og etablering. 

Økologisk kløvergræs
Kløver er motoren i de økologiske sædskifter. Her vil 
især hvidkløver i afgræsningsmarkerne tiltrække en del 
bier. Suppleres blandingen med forskellige urter, vil det 
også bidrage til insektdiversiteten på arealet. 

Bi-venlig blomstermark - Øko
Vil du gøre noget ekstraordinært for bierne, kan der 
etableres striber med bi-planter.  

Til det formål anbefaler vi Bi-venlig blomstermark - Øko. 
Denne blanding består af: Honningurt, Boghvede, Gul sen-
nep, Koriander, Morgenfrue, Kornblomst, Katost og Dild. 

For mere information om blandingerne se oversigten 
side 22-24.

Grise Bier
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Efterafgrøder

Frivillige efterafgrøder/grøngødning
DLF har sammensat to blandinger, der er specielt egnet 
til frivillige efterafgrøder/grøngødning. De er sammen-
sat på baggrund af afprøvninger og praktiske erfaringer. 
Du får en stor produktion af kvælstof og en levende jord 
med øget indhold af organisk stof. Ved tidlig såning vil 
blandingerne også være til gavn for dyre- og insektlivet.

MultiMax Øko
MultiMax Øko sikrer en hurtig udvikling af en stor grøn- 
og rodmasse. Blandingen er bredt sammensat af otte 
arter, som opsamler og producerer kvælstof.

OptiMax Øko
OptiMax Øko indeholder ikke korsblomstrede arter og 
har stor vægt på produktion af kvælstof, forbedring af 
jordstruktur og humusindhold. OptiMax Øko leverer en 
stor grønmasse til gavn for jorden og efterfølgende af-
grøder.

Græs – et sikkert valg til efterafgrøde
Efterafgrøder i Danmark har primært til 
hensigt at skåne vandmiljøet, fordi ef-
terafgrøderne  optager de næringsstof-
fer, der er i jorden. Men efterafgrøder 
bør også vælges og vurderes efter deres 
evne til at forbedre jordens dyrknings-
egenskaber. Herunder opbygning af orga-
nisk stof, kvælstoffikserende evne, forbedring af jordens 
vandholdende evne, krummestruktur, frugtbarhed og 
sygdomssanerende evne.

Græs – det sikre valg til efterafgrøde
En af de sikreste efterafgrøder i et økologisk sædskifte er 
græs undersået i korn om foråret.  Afhængig af konkurren-
cen fra korn tilpasses valget af græsart og udsædsmæng-
de. Skal efterafgrøden også producere kvælstof, vil en 
blanding af græs og kløver være et godt valg. For at dække 
jorden hurtigt og samtidigt øge rodmængden kan der yder-
ligere tilsættes ca. 1 kg cikorie pr. ha til blandingen.

ØkoMax til såning i rækkeafgrøder
ØkoMax er en lav efterafgrødeblanding, som kan produ-
cere store mængder kvælstof. ØkoMax består af alm. 
rajgræs og hvidkløver, som er flerårige, samt jordkløver 
og humlesneglebælg, som er etårige. 

90/10 øko
Olieræddike og honningurt. Begge arter har i forsøg vist 
det højeste optag af kvælstof. Blandingen kan bruges i 
alle sædskifter.

AFGRØDE SORT/INDHOLD PLANTEDÆKKE 
(VELETABLERET)

RODDYBDE  
(SOM EFTERAFGRØDE)

KVÆLSTOF-
FIKSERENDE

KG UDSÆD 
PR. HA

PAKNINGS-  
STØRRELSE, KG

Græsser

Alm. rajgræs, fodertype CALIBRA/FABIOLA • • (•) • • (•) 8-10 10

Rødsvingel GONDOLIN • • 8-10 10

Hundegræs NIVA • (•) • • 6-8 10

Efterafgrøde græsblanding plæne Alm. rajgræs • • • • 8-10 10

Efterafgrøde græsblanding foder Hybrid rajgræs og strandsvingel • • (•) • • (•) 8-10 10

Korsblomstrede/honningurt

Olieræddike, nematoderesistent ARENA • • • • • • 10-12 15

Gul sennep VALIANT • • • • • • 7-8 15

Honningurt BALO •  • 10-12 2 & 10

90/10 øko* 90 % Olieræddike, 10 % Honningurt • • • • • • 10-12 15

Frivillige efterafgrøder/Grøngødning

MultiMax øko*
10 % Olieræddike, 9 % Foderradis, 30 % Foder-
vikke, 6 % Alexandrinerkløver, 3 % Honningurt, 

20 % Boghvede, 17 % Havre, 5 % Solsikke
• • • • • • • • (•) 20-25 15

OptiMax øko*
39 % Ærter, 30 % Fodervikke, 4 % Alexandrin-

erkløver, 2 % Honningurt, 20 % Boghvede,  
5 % Solsikke

• • • • (•) • • 35-45 15

ØkoMax*
12 % Humlesneglebælg, 7 % Hvidkløver, små-

bladet, 39 % Jordkløver, 42 % Alm. Rajgræs, 
sildig tetraploid

• •  • • • • 8-10 15

ØKOLOGISKE EFTERAFGRØDER/GRØNGØDNING

NYHED

NYHED

Bemærk – sammensætningen af de enkelte blandinger kan i løbet af sæsonen ændres afhængig af 
tilgængeligheden og udbuddet af økologiske komponenter på den Økologiske Frødatabase.
* Der anvendes økologisk frø, hvis det er tilgængeligt.

= meget velegnet  = egnet  = kan bruges
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AFGRØDE
ØKOLOGISK

AVLET 
FRØ

KG UDSÆD  
PR. HA

SØGES AF  
HJORTEVILDT

SØGES AF 
MARKVILDT

SØGES AF 
FUGLEVILDT

 SØGES AF 
BIER

EGNET SOM 
EFTERAFGRØDE/ 
GRØNGØDNING

PAKNINGS-
STØRRELSE, 

KG

Enårige arter

Alexandrinerkløver* AKENATON 15-20 • • • • • • • • • • • • • 10

Blodkløver* OPOLSKA + 25-30 • • • • • • • • • • • 1

Boghvede + 80-100 • • • • • • • • • • • • • • 10

Fodersukkerroe ECKDOGELB 12 • • • • • • 2

Fodervikke* MARIANNA + 90-120 • • • • • • • 15/BB

Gul sennep VALIANT + 7-8 • • • • • • • • • • • 15

Gulerod FEONIA 2-3 • • • • • • • 0,05

Hamp USO 31 30 • • • • • • • • 2 og 10

Hjulkrone 10 • • • • • • • 2

Honningurt BALO + 10 • • • • • • • • • • • 2 og 10

Lupin podemiddel, HiStick 1 pk/100 kg frø

Lupin, gul* MISTER, bitterstoffattig. Husk podemiddel 140-180 • • • • • • • • • • 10

Lupin, smalbladet* IRIS, bitterstoffattig. Husk podemiddel + 160-200 • • • • • • • • • • • 15/BB

Oliehør JULIET 80-90 • • • • • 15

Olieræddike ARENA, nematoderesistent + 10-12 • • • • • • • • • • 15

Persisk kløver* VITTORIA 10-15 • • • • • • • • • • • • • 2

Purhavre PRATEX 40-60 • • • • • • • • 15

Quinoa 10 • • • • 1

Serradel* EMENA 25-30 • • • • • • 2

Solsikke PEREDOVIC + 10-15 • • • • • • • 2

Overvintrende arter

Bibernelle 10-20 • • • • • • • • • • 2

Cikorie SPADONA 10 • • • • • • • • • • • • 1

Esparsette* 80-100 • • • • • 2

Fodermarvkål GRÜNER ANGELITER 3-5 • • • • • • • • • • • 1

Foderraps EMERALD 6-8 • • • • • • • • • • • • • • 2

Jordkløver* SEATON PARK 30-35 • • • • • • 2

Kommen REKORD 6-7 • • • • • • • 2 og 10

Kællingetand* LEO 10-15 • • • • • • • • 2

Rørgræs 20 • • • • • 2

Sandvikke/vintervikke*  REA + 75-100 • • • • • • • • • • 10

Sneglebælg* VIRGO PAJBJERG 8-10 • • • • • • • • • • • 2

Stauderug 100-120 • • • • • • • • • • 10

Stenkløver gul* 30 • • • • • • • • • • 2

Stubturnips BARKANT (Rodtype) 2-4 • • • • • • • • 1

Stubturnips TYFON (Bladtype) 2-4 • • • • • • • • 1

Blandinger
UDSÆDS-
MÆNGDE

KG/1.000 M2
SAMMENSÆTNING

DLF Urteblanding (Natur 20)** + 1-2 Lucerne, esparsette, lancet vejbred, kællingetand, bibernelle, alm. røllike 2

Bi-venlig blomsterblanding økologisk + 2 Honningurt, boghvede, gul sennep, koriander, morgenfrue, kornblomst, katost, dild 1

Insektvold/redeskjul økologisk + 1,4 Hundegræs, timoté 2

Økologisk markvildtblanding + 2 Olieræddike, vintervikke, gul sennep, honningurt, rødkløver, hvidkløver,  
gul stenkløver, cikorie 5

Biogas KG/HA

BiogasMax + 24-30 15 % Rødkløver, 10 % Rajgræs PLUS, 70 % Strandsvingel PLUS, 5 % Hundegræs 10

Bemærk - sammensætningen af de enkelte blandinger kan i løbet af sæsonen ændres afhængig af 
tilgængeligheden og udbuddet af økologiske komponenter på den Økologiske Frødatabase.
* Bælgplante
** Vi anbefaler, at blandingen sås ud som striber i marken

= meget velegnet  = egnet  = kan bruges

NYHED

NYHED

EFTERAFGRØDER - VILDTAFGRØDER - BIOGAS- URTER - BIER -BLOMSTER-GRØNGØDNING 
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ART/GRUPPE SORT TYPE AFGRÆSNING SLÆT
UDSÆDS-
MÆNGDE 

KG/HA

PAKNINGS-
STØRRELSE, 

KG

Alm. rajgræs 

Tidlig KIMBER Diploid • • • • 20-22 10

Middeltidlig CALVANO 1 Diploid • • • • • 20-22 10

Middeltidlig OVAMBO 1 Tetraploid • • • • • 28-30 10

Sildig HUMBI 1 Diploid • • • • 20-22 10

Sildig POLIM Tetraploid • • • • 28-30 10

Øvrige græsser

Ital. rajgræs EF 486 DASAS Diploid • • • • 25-30 10

Ital. rajgræs DANERGO Tetraploid • • • • • 30-35 10

Hybrid rajgræs STORM Alm. rajgræs • • • • • 25-30 10

Strandsvingel PLUS FOJTAN Rajsvingel - strandsvingeltype, middeltidlig • • • • • 30-35 10

Strandsvingel TOWER Sildig • • • • • 30-35 10

Timoté WINNETOU Afgræsning • • • • • 8-10 2 & 10

Timoté DOLINA Slæt • • • • • 8-10 10

Engsvingel LAURA Foder • • • • 20-22 10

Rødsvingel GONDOLIN Foder • • • • 10-12 10

Kløver og lucerne

Rødkløver CALLISTO Diploid • • • • • 4-6 2 & 10

Hvidkløver SILVESTER Storbladet • • • • • 4-6 2 & 10

Hvidkløver RIVENDEL Småbladet • • • • 4-6 2 & 10

Lucerne - DLF Alfalfa CRENO podet med Nitragin gold slæt • • • 25-30 10

= meget velegnet  = egnet  = kan bruges

SORTER AF KLØVER OG FODERGRÆSSER 2020

BÆLGPLANTER OG ROER

*  Ved normal frøvægt. 40 planter pr. m2 i hestebønne, 80 planter pr. m2 i ærter og lupin.
Den aktuelle forsyning med økologisk frø findes i hele sæsonen på frødatabasen www.landbrugsinfo.dk under Økologi/Planteavl/Økologisk Udsæd.

ART SORT KONVENTIONELT 
AVLET FRØ

ØKOLOGISK 
AVLET FRØ

FRØKVALITET 
RENHED %

FRØKVALITET 
SPIRING %

1.000
KORNSVÆGT, 

G

UDSÆDS-
MÆNGDE
KG/HA*

PAKNINGS-
STØRRELSE, 

KG

Hestebønne VERTIGO, violetblomstret  • • 99 85 550-600 275-300 15/Bigbags

Hestebønne TIFFANY, Violetblomstret • • 99 85 550-600 275-300 15/Bigbags

Lupin IRIS • • 99 85 150-200 150-175 15/Bigbags

Podemiddel til lupin HiStick 1 pk. pr. 100 kg Pakke

Fodervikke MARIANNA • • 99 85 50-60 90-130 15

Foderroe BANGOR/ENERMAX/BARDOT • 1,5-2 unit Unit
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ForageMax®- og HorseMax® -blandinger til økologer 2020
Frøblandinger i tabellen er angivet i %.
Leveres i standardpakninger à 10 kg.
Frøblanding 20-59 er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget.
De øvrige er specialblandinger fra DLF
Konventionelt avlet, ubejdset frø. K  
Alle øvrige sorter er økologisk avlet         
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20 Slæt og afgræsning Omdrift Alm./god Tidlig 6 11 20 10 15 24 14 24-28 29-34

21 Afgræsning Omdrift Alm./god Middeltidlig 20 25 15 10 10 20 20-25 24-30

22 Afgræsning Omdrift Alm./god Middeltidlig 11 4 30 10 17 14 14 20-25 24-30

24* Afgræsning Permanente Alm./varierende Sildig 12 8 50 10 10 10 20-25 24-30

26* Afgræsning Permanente Fugtige Sildig 12 8 18 16 26 10 10 20-25 24-30

Aulum afgræsning1) Afgræsning Omdrift Alm./god Middeltidlig 14,6 26 20 18 10 10 22-26 26-31

31 Slæt og afgræsning Omdrift Alm./god Tidlig 10 10 45 35 20-25 24-30

35 Slæt og afgræsning Omdrift Alm./god Middeltidlig 13 27 35 25 20-25 24-30

36* Slæt og afgræsning Permanente Alm./tør/fugtig Sildig 14 50 15 11 5 5 20-25 24-30

Øko Robust Hvid Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 15 35 15 15 15 5 20-25 24-30

Øko Robust Rød Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 9 6 35 15 15 15 5 20-25 24-30

42 Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 9 9 20 42 10 10 20-25 24-30

44 Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 6 3 9 25 12 12 18 15 24-28 29-34

Aulum slæt2) Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 10 10 34 35 10 22-26 26-31

45 Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 5 4 9 42 10 30 24-28 29-34

47 Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 25 5 33 8 8 16 5 24-28 29-34

55* Afgræsning drægtige søer Omdrift Alm./varierende Sildig 10 50 15 25 30-35 36-42

56* Afgræsning søer, Farefolde Omdrift Alm./varierende Sildig 10 30 60 30-35 36-42

58 Afgræsning geder Omdrift Alm./god Middeltidlig 20 4 4 15 24 20 8 5 20-25 24-30

59 Slæt geder Omdrift Alm./god Tidlig 28 4 6 20 20 15 7 20-25 24-30

HORSEMAX® BLANDING

Fiber (60S) Afgræsning heste struktur Permanente Alm./tør/fugtig Middeltidlig 25 15 10 10 10 10 10 10 22-26 26-31

Afhængig af forsyningssituationen med frø kan der forekomme ændringer i blandingerne. Dette vil fremgå af emballagen.
Den aktuelle forsyning med økologisk frø findes i hele sæsonen på frødatabasen www.landbrugsinfo.dk under Økologi/Planteavl/Økologisk udsæd.
* Blandinger med under 25 pct bælgplanter (frøandel).
1) Aulum afgræsning indeholder desuden 0,4 % kommen og 1,0 % cikorie konventionelt, ubejdset frø. 
2) Aulum slæt indeholder desuden 1,0 % cikorie konventionelt, ubejdset frø.

K  = Konventionelt, ubejdset frø

 Høj FK NDF sort fra DLF.
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ForageMax®- og HorseMax® -blandinger til økologer 2020
Frøblandinger i tabellen er angivet i %.
Leveres i standardpakninger à 10 kg.
Frøblanding 20-59 er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget.
De øvrige er specialblandinger fra DLF
Konventionelt avlet, ubejdset frø. K  
Alle øvrige sorter er økologisk avlet         
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20 Slæt og afgræsning Omdrift Alm./god Tidlig 6 11 20 10 15 24 14 24-28 29-34

21 Afgræsning Omdrift Alm./god Middeltidlig 20 25 15 10 10 20 20-25 24-30

22 Afgræsning Omdrift Alm./god Middeltidlig 11 4 30 10 17 14 14 20-25 24-30

24* Afgræsning Permanente Alm./varierende Sildig 12 8 50 10 10 10 20-25 24-30

26* Afgræsning Permanente Fugtige Sildig 12 8 18 16 26 10 10 20-25 24-30

Aulum afgræsning1) Afgræsning Omdrift Alm./god Middeltidlig 14,6 26 20 18 10 10 22-26 26-31

31 Slæt og afgræsning Omdrift Alm./god Tidlig 10 10 45 35 20-25 24-30

35 Slæt og afgræsning Omdrift Alm./god Middeltidlig 13 27 35 25 20-25 24-30

36* Slæt og afgræsning Permanente Alm./tør/fugtig Sildig 14 50 15 11 5 5 20-25 24-30

Øko Robust Hvid Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 15 35 15 15 15 5 20-25 24-30

Øko Robust Rød Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 9 6 35 15 15 15 5 20-25 24-30

42 Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 9 9 20 42 10 10 20-25 24-30

44 Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 6 3 9 25 12 12 18 15 24-28 29-34

Aulum slæt2) Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 10 10 34 35 10 22-26 26-31

45 Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 5 4 9 42 10 30 24-28 29-34

47 Slæt Omdrift Alm./god Middeltidlig 25 5 33 8 8 16 5 24-28 29-34

55* Afgræsning drægtige søer Omdrift Alm./varierende Sildig 10 50 15 25 30-35 36-42

56* Afgræsning søer, Farefolde Omdrift Alm./varierende Sildig 10 30 60 30-35 36-42

58 Afgræsning geder Omdrift Alm./god Middeltidlig 20 4 4 15 24 20 8 5 20-25 24-30

59 Slæt geder Omdrift Alm./god Tidlig 28 4 6 20 20 15 7 20-25 24-30

HORSEMAX® BLANDING

Fiber (60S) Afgræsning heste struktur Permanente Alm./tør/fugtig Middeltidlig 25 15 10 10 10 10 10 10 22-26 26-31

Afhængig af forsyningssituationen med frø kan der forekomme ændringer i blandingerne. Dette vil fremgå af emballagen.
Den aktuelle forsyning med økologisk frø findes i hele sæsonen på frødatabasen www.landbrugsinfo.dk under Økologi/Planteavl/Økologisk udsæd.
* Blandinger med under 25 pct bælgplanter (frøandel).
1) Aulum afgræsning indeholder desuden 0,4 % kommen og 1,0 % cikorie konventionelt, ubejdset frø. 
2) Aulum slæt indeholder desuden 1,0 % cikorie konventionelt, ubejdset frø.

K  = Konventionelt, ubejdset frø

 Høj FK NDF sort fra DLF.
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DLF er verdens førende forædler af græs og kløver. I vores verdens-
omspændende koncept "Mere Mælk med DLF" understreger vi 
tilstedeværelsen i et globalt marked, hvor vi igennem forædling og 
udvikling sikrer de bedste frøblandinger og græsløsninger tilpasset 
de enkelte landbrug.

Med det øgede fokus på bæredygtig landbrugsproduktion og mindre 
klimapåvirkning har vi med kløvergræs god mulighed for at binde mere 
CO2 i jorden, lade marken ligge længere og forbruge færre hjælpe-
stoffer til dyrkning i forhold til et-årige foderafgrøder som f.eks. korn 
og majs. Den øgede holdbarhed af højtydende græssorter, et højere 
udbytte og en bedre fordøjelighed forbedrer ikke kun økonomien på 
bedriften men bidrager også til en mere klimavenlig produktion.

I Danmark markedsfører vi ForageMax som ”Danmarks bedste 
frøblandinger”. I ForageMax blandingerne får du den sidste nye genetik 
fra vores fodergræsforædling, og der vil altid være flere økologiske 
topsorter i hver blanding. For dig betyder det et større udbytte, højere 
ydelse, bedre kvalitet og bedre service. 

Med andre ord får du Mere Mælk med DLF – en forskel der kan ses på 
bundlinjen gennem et større restbeløb pr. årsko.

Vi håber, at du vil finde inspiration og gode råd i dette katalog. Du kan 
altid finde mere information på www.dlf.dk/landbrug 
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