
LANDBRUGSINFO

Økologi, Planter

Dispensationspraksis for frø af græs, kløver og efterafgrøder til
økologisk dyrkning

Der gælder en række særregler, der har betydning for dispensationsmulighederne til brug af ikke-økologisk frø af græs,

kløver og efterafgrøder til økologisk dyrkning.
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Det vurderes, at der særligt til efterafgrødeformål ikke er samme behov for bestemte typer af sorter, som der er til foderformål. Desuden ønsker

man at sikre, at der ikke bliver spekuleret i udsolgte sortsgrupper.

Efterafgrøder skal sås med økologiske frø – hvis øko-frø er tilgængelige

Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hvis der er økologiske frø af

den ønskede sortsgruppe på markedet. Og hvis der ikke er økologiske frø, kan der anvendes omlægningsfrø. Det gælder for frø af alle sorter

indenfor sortsgruppen i OrganicXseeds, hvor de vil være klassi�ceret som Kategori 1. 

Afgrøder, der primært anvendes som efterafgrøder, afprøves sjældent i danske sortsforsøg. Du skal anvende en af de tilgængelige sorter, selvom

sorten ikke er afprøvet under danske dyrkningsforhold.

Øko-hvidkløver skal altid sås med økologiske frø

For alle sorter af hvidkløver gælder den særlige regel, at der altid skal anvendes økologiske frø. Det betyder, at der skal anvendes frø fra

sortsgruppen hvidkløver, småbladet, hvis der ikke er økologisk frø af hvidkløver, normal/storbladet på markedet og omvendt. Det skyldes, at

hvidkløvers bladstørrelse ikke menes at have væsentlig betydning ved anvendelse som grøngødning.

Dispensationspraksis vedrørende italiensk rajgræs

Der skelnes ikke mellem diploid og tetraploid italiensk rajgræs, men der er mulighed for at søge individuel dispensation, hvis man har særlige

behov ift. foderformål. 

Til efterafgrødeformål kan der, hvis den ønskede ploidi ikke er tilgængelig i økologisk udsæd, som alternativ anvendes alm. rajgræs. I

OrganicXseeds er det angivet, om sorten er tetraploid eller diploid.

Alm. rajgræs til efterafgrødeformål

Til efterafgrødeformål skelnes der ikke mellem diploid og tetraploid alm. rajgræs, men der skelnes på tidlighedsklasser. Hvis en bestemt ploidi

ønskes, kan man vælge en anden tidlighedsklasse.
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Rødkløver

Til efterafgrødeformål skelnes der ikke mellem diploid og tetraploid rødkløver. I Økologivejledningen fremgår det, at der heller ikke skelnes

mellem diploid og tetraploid rødkløver til foderformål, selvom der her kan være særlige behov, der gør sig gældende. I tilfælde af at man ikke kan

skaffe økologisk udsæd af en sort af den ønskede kategori, skal man derfor gøre opmærksom på særlige behov til foderformål.

Du �nder OrganicXseeds via dette link.

Læs også: OrganicXseeds – den danske frødatabase
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