
Region Sjælland har gjort en særlig indsats for at opbygge 
stærke udviklingsmiljøer og løfte tidligere identificerede kom-
petenceklyngers innovationspotentiale. Dette er sket i erken-
delse af, at de identificerede klynger har stor erhvervspolitisk 
betydning for regionen, og at udviklingen på de globale mar-
keder nødvendiggør, at virksomhederne indenfor disse om-
råder er vidensopdaterede, omstillingsparate og innovative.

Med projektet ”Babyleaf - et vækstpotentiale for Region Sjæl-
lands Havefrøbranche” er der sat yderligere fokus på regio-
nens styrkeposition indenfor havefrøproduktion, som udgør 
en væsentlig del af den regionalt identificerede frøklynge. 
Havefrøklyngen har en estimeret årlig eksportværdi på mere 
end 300 mio. kr. og en deraf afledt gennemsnitlig værdi på 
over 50.000 kr. pr. dyrket hektar.

Det overordnede mål i projektet har været at medvirke til at 
skabe øget vækst i Region Sjællands fødevareerhverv gennem 
kompetenceudvikling af primærproducenterne og et øget fo-
kus på værdikæder og slutprodukt. I nærværende projekt er 
dette eksemplificeret ved øget fokus på havefrøproduktionen 
og afsætningen af afledte produkter. 

Et sådant projekt kan dog ikke afgrænses til udelukkende at 
foregå i Region Sjælland, men har krævet tæt samarbejde 
med den danske branches aktører på havefrøområdet. Derfor 
her en stor tak til de mange, der på forskellig vis har medvirket 
til at støtte op omkring projektgennemførelsen.  
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Danmark producerer ca. 75% af det hybridspinatfrø, der an-
vendes i verden. Det er særligt produktionen af babyspinat, 
der de senere år har gjort, at det danske frøproduktionsareal er  
mangedoblet. Læs mere om spinat og andre havefrøafgrøder 
her i folderen. 

På siderne 10, 14, 18, 22 og 26 er der inspiration til opskrif-
ter indeholdende forskellige babyleaf og krydderurter. Op-
skrifterne er udviklet i samarbejde med Rikke Højer og Hanne 
Kjærsgaard, University College Sjælland, Ernæring og Sundhed, 
Ankerhus.
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FORORD

Region Sjælland har gjort en særlig indsats for at opbygge 
stærke udviklingsmiljøer og løfte tidligere identificerede 
kompetenceklyngers innovationspotentiale. Dette er sket 
i erkendelse af, at de identificerede klynger har stor er-
hvervspolitisk betydning for regionen, og at udviklingen 
på de globale markeder nødvendiggør, at virksomheder-
ne indenfor disse områder er vidensopdaterede, omstil-
lingsparate og innovative.

Med projektet ”Babyleaf – et vækstpotentiale for Region 
Sjællands Havefrøbranche” er der sat yderligere fokus på 
regionens styrkeposition indenfor havefrøproduktion, 
som udgør en væsentlig del af den regionalt identifice-
rede frøklynge. Havefrøklyngen har en estimeret årlig 
eksportværdi på mere end 300 mio. kr. og en deraf afledt 
gennemsnitlig værdi på over 50.000 kr. pr. dyrket hektar.

 
 
 
Det overordnede mål i projektet har været at medvirke til 
at skabe øget vækst i Region Sjællands fødevareerhverv 
gennem kompetenceudvikling af primærproducenterne 
og et øget fokus på værdikæder og slutprodukt. I nærvæ-
rende projekt er dette eksemplificeret ved øget fokus på 
havefrøproduktionen og afsætningen af afledte produk-
ter. 

Et sådant projekt kan dog ikke afgrænses til udelukkende 
at foregå i Region Sjælland, men har krævet tæt samar-
bejde med den danske branches aktører på havefrøområ-
det. Derfor her en stor tak til de mange, der på forskellig 
vis har medvirket til at støtte op omkring projektgennem-
førelsen.  
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Portulak kan dyrkes på de fleste jordtyper og man har glæde af 
den længe idet frøene kan overleve i jord i over 40 år. Portulak 
er derfor ikke ukendt som ukrudtsplante i danske haver. 

Har du den i haven, så spis den eventuel frisk som salat. Portu-
lak topper listen af planter med et højt indhold af vitamin E og 
Omega-3 fedtsyrer. 
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INDLEDNING
Både ældre danske og nye eksotiske afgrøder har de se-
nere år vundet indpas i danske køkkener og særligt de æl-
dre danske grønsager er genopdaget i det nye nordiske 
køkken. Blandt disse er der mange, der har enestående 
ernærings- og sundhedsmæssige kvaliteter, men ikke 
mindst åbner denne opmærksomhed for nye fødevarer 
op for nye nicher for danske frøproducenter. 

Frø produceres og sælges på et frit marked, og produk-
tionen vil derfor altid placeres, hvor det er mest rentabelt 
i forhold til både produktionsomkostninger og i høj grad 
kvaliteten af det producerede frø. Specielt grøntsagsfrø er 
vanskelige at dyrke og derfor dyre at producere.

Når der udviklings- og forskningsmæssigt investeres i nye 
frøproduktioner, er det vigtigt med fokus på en fremtidig 
bæredygtighed af produktionen. Teoretisk afspejler dette 
sig i at have fokus på, hvorledes de enkelte aktører i en 
værdikæde optimerer deres del frem mod fælles slut-
produktværdi. Slutproduktværdien bør implementeres i 
nye værdikæder på så tidligt et stadie som muligt for at 
imødegå udvikling af mindre bæredygtig karakter. Oftest 
koncentrerer de enkelte led i værdikæden sig om aktø-
rer i næste led af kæden (i frøproduktionen fokuseres på 
udbytte og spireevne, i eksempelsvis babyleafproduktio-
nen fokuseres på ensartet kvalitet til detailleddet, og hos 
detailleddet fokuseres på holdbarhed og begrænsning 
af spild etc.). I princippet er der sjældent fokus på slut-
produktet, og den værdi det repræsenterer. Det er der-
for vigtigt først og fremmest at se på de udfordringer en 
dansk frøproduktion af en ny art må imødegå for at være 
konkurrencedygtig på såvel det nationale, det europæiske 
som på verdensmarkedet. Et led i at opnå et merforbrug 
af grøntsager hos forbrugerne er til stadighed at udvikle  

 
nye og spændende produkter, og det vurderes, at et nyt 
produkt kan øge grøntsagsforbruget med 10%. 

DEN REGIONALE FRØKLYNGE
Et af svarene på den globaliserede konkurrence har væ-
ret, at man inden for bestemte områder har bestræbt sig 
på at øge udnyttelsen af de styrkepositioner, som ken-
detegner de enkelte områder. Herved udnyttes de mere 
eller mindre naturligt forekommende geografiske forskel-
ligheder som et værn mod indtrængende virksomheders 
overtagelse af lokale arbejdspladser. En anden måde at 
tænke i styrkepositioner går på særligt historisk opståede 
specialiseringer i et område. At udnytte, at man allerede 
har en tradition for at producere noget bestemt og der-
med også har adgang til de særlige kvalifikationer og den 
særlige viden, en sådan produktion kræver – naturgivne 
favorable betingelser. Dette er en måde at imødegå den 
internationale konkurrence. I Danmark er en frøklynge 
blevet identificeret i Region Sjælland (Erhvervsfremme-
styrelsen, 2001 - Kompetenceklynger i dansk erhvervsliv).

Frøklyngen indbefatter havefrøavlen og godt halvdelen 
af de havefrøavlere, der er i Danmark, er bosiddende 
i Region Sjælland. Det er derfor oplagt for Region Sjæl-
land at satse på videreudvikling inden for dette område. 
Samtidig har regionen væsentlige kompetencer indenfor 
frørensning (Westrup), og endvidere er regionen godt re-
præsenteret i branchen omfattende landbrugsmaskiner 
(Kongskilde). Alle de større danske havefrøfirmaer ope-
rerer i området (Jensen Seed, Syngenta og Vikima Seed). 
Aarhus Universitet har sin massive indsats indenfor ha-
vefrøforskning forankret i regionen (AU Flakkebjerg, In-
stitut for Agroøkologi), og endvidere udbydes i regionen 
landbrugsspecifikke uddannelsesforløb hos Selandia i 
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Slagelse, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland 
Falster og Landbrugsskolen Sjælland.

Disse instanser bidrager alle med væsentlige kompeten-
cer til frøklyngen, og innovation indenfor frøavlsområdet 
har derfor ofte udspring i Region Sjælland. Et eksempel er 
virksomheden Webstech, der i 2011 lancerede sensorer 
til monitering og overvågning af tørrelagre i landbruget. 
Forskningen, der ligger til grund for denne ide, er iværksat 
i Det Regionale Teknologicenter Seedland gennem Aarhus 
Universitet, AU Flakkebjerg. 

DEN DANSKE HAVEFRØAVL
Havefrøavlen i Danmark har gennemgået store forandrin-
ger de senere år. For 30 år siden var der to relativt store 
havefrøfirmaer med forædlingsaktiviteter i Danmark: 
Dæhnfeldt og Olsens Enke. Det var virksomheder, der ud-
viklede nye sorter til både Danmark og til verdensmarke-
det. Virksomhederne producerede selv frø til videresalg. 
Den struktur eksisterer ikke længere i Danmark eller an-
dre steder i verden. 

I dag foregår frøproduktionen hos deciderede frøproduk-
tionsfirmaer såsom Vikima Seed og Jensen Seed. Jensen 
Seed har i 2012 haft 50 år jubilæum, og Vikima Seed har 
ligeledes mangeårig erfaring med frøproduktion i Dan-
mark. Disse frøfirmaer har en struktur, der har eksisteret 
eksempelvis i Italien og i Frankrig i mange år. 

Indenfor grøntsagsfrø er der ca. 10 firmaer, der arbejder 
med forædling. De nuværende forædlingsfirmaer har en 
anseelig størrelse. Her er der tale om eksempelvis Bayer 
Crop Sciences, Monsanto, Sakata, Takii og Syngenta. De 
store virksomheder er meget dominerende, og det er 

svært at følge med for små firmaer. Der er nicher, hvor 
man ser mindre initiativer indenfor forædling, og baby-
leafområdet er en af disse nicher. I Danmark beskæftiger 
virksomheden AdvanSeed sig med denne form for foræd-
ling. Virksomheden opformerer frø i Danmark og i andre 
lande, hvor de enkelte arter har optimale dyrkningsbetin-
gelser. 

I de senere år har der været stigende kvalitetskrav til det 
producerede frø. Det er kun kvalitetsprodukter, der kan 
sælges videre. De danske frøproduktionsvirksomheder 
henter oftest alle kontrakter hjem i efteråret fra blandt 
andet Holland og Sydøstasien. Når årsporteføljen efterføl-
gende er klar, kontraheres arealerne med avlerne. Efter 
endt produktion leveres de rensede frøpartier tilbage til 
sortsejeren. 

Der er 3 virksomheder i Danmark, der beskæftiger sig 
med kontraktavl indenfor grøntsagsfrø; Jensen Seed med 
hovedsæde på Fyn, Vikima Seed i Region Sjælland og Syn-
genta (ligeledes beliggende i Region Sjælland). Syngenta 
har tillige bibeholdt en smule kontraktavl, hvilket vil sige, 
at de har deres egen frøproduktion. Deres produktporte-
følje indeholder blandt andet spinat, agurk og ærter. 

Hobbymarkedet (home gardens), som primært består af 
småposer, der sælges i eksempelvis planteskoler og su-
permarkeder, er ikke den guldgrube, som man kunne for-
ledes til at tro. Værdien i småposer ligger på ingen måde 
i frøet. De virksomheder, der arbejder på hobbymarkedet 
sender lister ud til frøfirmaerne hvert år, hvori de redegør 
for næste års forbrug. De enkelte producenter byder ef-
terfølgende ind på de enkelte sorter/arter, og de, der til-
byder de billigste priser, får kontrakten. Hobbymarkedet 
opererer ofte efter EU- normerne, som i mange tilfælde 
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er spireevner på 65%, men eksempelvis vil en dansk pro-
fessionel kålproducent ikke have kålfrø, der spirer under 
95%. Hobbymarkedet er derfor et helt andet marked, der 
i mange tilfælde er baseret på overskudsproduktion. Ha-
veejerne får herved et klart ringere produkt. 

Anvendes frøet til industriproduktion - eksempelvis dyb-
frostmarkedet, kan hele produktet ødelægges, hvis  blot 
enkelte frø går for tidligt ind i strækningsfasen (stokløbe-
re). Til dybfrost høstes der ikke marker, hvor der er stilke. 
Endvidere må der ikke være mere end 1 ud af 30000 ind-
krydsninger. Der er derfor tale om et yderst kritisk mar-
ked.

FRØPRODUCENTERNE
Havefrø dyrkes af professionelle planteavlere. Det, der 
kendetegner sådanne frøavlere, er rettidig omhu. Der er 
meget få muligheder for at bekæmpe ukrudt, og visse 
havefrøarter er meget vanskelige at etablere. Gennem 
vækstsæsonen er der ikke så mange dage, der er helt ide-
elle til de forskellige behandlinger, hvorfor det er yderst 
vigtigt at være rettidig. Havefrøarterne er generelt føl-
somme over for ukrudtsmidler, og en effektiv ukrudts-
bekæmpelse forudsætter nøje gennemprøvede bekæm-
pelsesstrategier – ofte med flere behandlinger med lav 
dosering, og at behandlingerne gennemføres, når de 
klimatiske forhold er optimale, og ukrudtet er småt. Av-
lergruppen er specialiseret og går meget op i planteavl, 
og samtidig er der tale om en gruppe avlere, der ser mu-
ligheder for at lave en ekstra fortjeneste. Dækningsbidra-
get er kendetegnet ved at være højt, men det er i mange 
tilfælde tale om risikobetonet planteproduktion. Udover i 
dyrkningssæsonen varetager avlerne afgrøden, indtil virk-
somhederne renser frøet. 

UDVIKLINGEN I DANSK HAVEFRØPRODUKTION
Før 1992 var spinatfrø stadig en mindre niche i havefrøav-
len. Efterfølgende har spinat være den primære havefrø-
afgrøde. I perioden 1992-2013 har der årligt været mel-
lem 600-1000 ha med andre havefrøafgrøder i Danmark. 
Længere tilbage i tiden var det hvidkål, der var en af de 
dominerende havefrøafgrøder, og også af radise har der 
været en stor frøproduktion. Radiseproduktionen har på 
sit højeste svaret til 4-500 tons frø årligt. For nuværende 
er der en stor produktion af radisefrø i Frankrig. Produk-
tionen i Danmark har været meget begrænset, idet vi 
dyrkningsmæssigt geografisk ligger på nordgrænsen for, 
hvor det er optimalt at dyrke radisefrø kvalitetsmæssigt. 
De senere års forholdsmæssigt tørre vækstsæsoner har 
dog givet stabile udbytter. Radisefrø høstes traditionelt i 
september og i mere våde år først i oktober måned. 

MARKEDET FOR HAVEFRØ 
De fleste spinatproducenter efterspørger topkvalitet af 
frø til babyleafproduktion. Det er ofte kun de midterste 
og største størrelser af frø, der anvendes. Derfor kasseres 
meget frø fra de enkelte partier, og i nogle situationer de-
strueres 30-40%. De fleste babyleafproducenter bestiller 
2,75-3,50 og 3,5-4,25 mm partier af spinatfrø kombineret 
med en høj spireevne. 

Grøntsagsfrø er dyre, og frøproduktion af mange arter kan 
være udfordrende. Grøntsagsfrøproduktionen betragtes i 
dag som en højværdiafgrøde. Sammenlignet med dyrk-
ning af korn får landmændene ofte et dækningsbidrag, 
der er op mod dobbelt så højt ved grøntsagsfrøproduk-
tionen. Grøntsagsfrø produceres og sælges på et frit mar-
ked, og produktionen vil derfor altid placeres, hvor det er 
mest rentabelt, i forhold til både omkostninger og kvali-
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Ingredienser (2 personer)

25 g hasselnødder  
eller andre nødder
Ca. ½ dl oliven olie
Ca. 3-4 spsk. revet  
parmesan ost
3-4 håndfulde baby spinat
Salt og Peber
1 bakke frisk båndpasta
½ bakke Mizuna babyleaf
20 g Smør 
Saft af ½ citron
Revet trøffel til pynt

Hak nødderne groft, rist dem på panden til de bliver gyldne.

Hæld dem i en blender tilsæt olie, baby spinat bladene og parmesan osten. 
Tilsæt eventuelt mere olie hvis pestoen er blevet for fast. Smages til med 
salt og peber. 

Kog pastaen efter forskriften på pakken. Hæld vandet fra pastaen. 
Smelt smørret på pande og tilsæt citron saft. Tilsæt passende mængde 
pesto (1-2 spsk.) og derefter vendes pastaen i smørpastablandingen på 
panden. Lige inden servering vendes skyllet Mizuna babyleaf med pastaen 
– krydr med salt/kværnet peber. Riv eventuelt lidt trøffel over pastaen ved 
servering. 

Spinat pesto med frisk pasta

Foto: Svend Tveden-Nyborg
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teten af det producerede frø. Dansk spinatfrø er suveræn 
grundet klimatiske faktorer, men også i høj grad på grund 
af de specialiserede landmænd, der varetager produktio-
nen. Spinatforædling har primært sigtet mod at lave sent 
blomstrende sorter for at imødegå problemer med tidlig 
frøsætning i marker til konsum. Det danske kystklima med 
lange sommerdage er derfor ideelt til denne produktion. 
Dette sammen med en stor specialviden på området 
blandt konsulenter, firmaer og forskning gør Danmark til 
spinatfrøenes højborg. Veletablerede links mellem bran-
che og forskning fører løbende til nyudvikling indenfor 
frøområdet.

Konsumarealet med spinat er på cirka 32.000 ha i Europa 
og 35.000 ha i USA (heraf er cirka halvdelen med babyle-
af). Det er i alt 70.000 ha, hvilket dog kun udgør ca. 10% af 
verdensmarkedet. Det estimeres, at der dyrkes 700.000 
ha med spinat i Kina og Sydøstasien. Dette areal dækker 
dog ikke hybrid spinatfrøproduktion. Så arealet med spi-
nat er enormt, og der skal meget frø til.

SPINATMARKEDET I KINA 
Som det fremgår af ovenstående, importerer kineserne 
kun en brøkdel af de spinatfrø, der anvendes i spinatpro-
duktionen. De dyrker dog selv anseelige mængder spinat-
frø. Ofte baseret på et selvforsyningsprincip. De enkelte 
producenter og landmænd har små parceller, hvor de 
skærer bladgrønt fra gennem sæsonen, og resten lader de 
gå i stok/frø. Disse frø gemmes til året efter. Man estime-
rer, at der indenfor spinatfrø er behov for cirka 7000 tons 
frø til at dække det professionelle marked. For nærværen-
de importeres dog kun 6-800 tons, hvilket betyder, at det 
professionelle marked kun dækkes med 10% importerede 
frø. Der er tale om et kolossalt stort marked, og det er 
selvfølgelig interessant for de danske frøproducenter, hvis 

kineserne på sigt vil basere spinatproduktionen på impor-
teret frø. Generelt er frøproduktionen i Kina på vej op og 
dermed også priserne. Eksempelvis har det tidligere væ-
ret rentabelt at få produceret tomatfrø i Kina, hvilket ikke 
længere er tilfældet. Frøpriserne på eksempelvis tomat er 
fordoblet i de senere år, og den pris ønsker opkøberne 
ikke at betale.

FRØPRODUKTION/FØDEVAREPRODUKTION
Det er ikke mere end 7-8 år siden, at man i frøbranchen 
spåede, at hvis man ikke dyrkede frø i Kina, var man ude 
af branchen indenfor 10 år. Nu siges det, at hvis man dyr-
ker frø i Kina i dag, så eksisterer man ikke som frøfirma 
om 10 år. På omkostningssiden har det hurtigt ændret sig 
i Kina, og produktionspriserne er stadigt stigende (Palle 
Sørensen, pers. kommentar). 

Der er store udfordringer i ukrudtsbekæmpelsen og sær-
ligt efter, at man har indført olieræddike som efterafgrø-
de, idet olieræddike nemt krydser ind i radiser. 
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DANSK SPINATFRØPRODUKTION 
Danmark producerer i dag cirka 75% af hybrid spinatfrøet 
på verdensmarkedet. Ser man specifikt på udviklingen i 
den danske spinatfrøproduktion, er der sket en fordobling 
i produktionsarealet fra 1993 til 2000 og en tredobling af 
arealet fra 1993 til 2006 (figur 1). Figur 1 viser tillige et 
stort dyk i produktionsarealet fra 2009 til 2010. Her er der 
to faktorer, der spiller ind. Det positive er den gode høst i 
2009. Det mere negative forhold var efterdønningerne af, 
at man i USA i 2006 havde haft tilfælde af colibakterier i 
spinat, der udviklede sig til en kæmpe sag, der gjorde, at 
markedet for spinat i USA for en tid kollapsede. Årsagen 
til colibakterierne havde dog kun begrænset med spinat 
at gøre. Der var tale om en økologisk produktion fra det 
enorme babyleafproduktionsområde Salinas i Californi-
en, hvor der var kommet husdyrgødning i vandingsvan-
det. I begyndelsen blev også frøet anklaget for at være 

en medvirkende årsag til skandalen, og alt frø til eksport 
til USA skulle efterfølgende påføres certifikater om, at frø-
et var fri for colibakterier. Interessen fra mediernes side 
forsvandt, da der efterfølgende kom problemsager med 
andre grøntsager. Markedet for frisk spinat i USA er kun 
langsomt blevet genvundet og var først i 2012 tilbage på 
niveau som før colibakteriemisæren. 

Der er ingen tvivl om, at det var efterspørgslen på baby-
leafprodukterne, der fik frøproduktionskurven til at stige. 
Med denne stigning skete der også et skift i sorterne. Tra-
ditionelt har man anvendt sorter med glatte blade, men 
idet disse blade har en tendens til at hænge sammen, er 
de ikke særligt velegnede til babyleafposer og bakker. De 
første typer, der blev produceret, have skeformede blade. 
De fylder godt i pakkerne, og de kan tåle at blive vasket en 
3-4 gange. Lige nu er trenden, at bladene skal være semi-
savoy lignende og mørke i farven. Babyleafspinaten vin-
der stadigt mere frem i USA og tager markedsandele fra 
salat. Det formodes fra branchens side, at trenden med 
babyleaf endnu ikke har toppet. 

Delvist forklares denne hypotese med, at man i de lande, 
hvor der er meget brug for fødevarer, ikke har råd til at 
dyrke dyre nichefrø. I Danmark anvender vi 0,4% af area-
let til grøntsagsproduktion. I Kina anvender man 12,2% 
og i Japan 13,8% af det dyrkbare areal til grøntsagspro-
duktion. Der er ofte en stor omsætning og indtjening ved 
at dyrke fødevarer. Det kan derfor ikke betale sig for disse 
lande at have frøkulturer på marken i den påkrævede 
tid (6-7-8 måneder eller måske 12 måneder, hvis der er 
tale om eksempelvis kålfrø). Man beslaglægger på den-
ne måde arealet i alt for lang tid. Er der tale om et friskt 
produkt, er der en salgsafgrøde til producenten i mange 
tilfælde 3 gange årligt. Derfor kan det bedst betale sig for 
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1993 – 2013.
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kineserne at arbejde med friske varer. Det er simpel cost/
benefit, at de skal købe frøet og ikke dyrke det selv. Dette 
gælder også for andre 3. verdenslande såsom Vietnam og 
Indonesien. Disse lande er allerede nu store frøimportø-
rer, idet de anvender landbrugsarealerne til fødevarepro-
duktion. 

Med den stadigt stigende befolkningstilvækst i primært 
de asiatiske lande vil der på sigt blive brug for en  endnu 
større frøimport, og dette kan være til den danske frø-
klynges fordel. Det forventes, at der vil udvikles et profes-
sionelt marked, som forlanger højere frøkvalitet.

BABYLEAF TRENDEN
I begyndelsen af 1990’erne begyndte man at dyrke babyle-
afprodukter i USA. I babyleafproduktioner anvender man 
10 gange så meget frø, som man gør til bundet spinat. I 
Kina sælges spinat bundtet, og der er ikke efterspørgsel på 
babyleafprodukter. I Asien bliver spinat generelt afskåret 
og bundet med 8-10 planter i et bundt, eller også høstes 
det i kasser. Den nye amerikanske babyleaf har betydet, at 
der blev et enormt stort forbrug af spinatfrø. 

På mange områder er USA et foregangsland og har også 
været det for babyleafprodukter. I USA har et af de hur-
tigst voksende segmenter været forvasket babyspinat (Lu-
cier et al., 2004). Som sådan er det at betragte som et 
convenience produkt, klar til brug og passer perfekt ind i 
de moderne forbrugeres behov for forarbejdede fødeva-
rer. Spinat er nu et af   de mest populære spæde produk-
ter og betragtes som den mest eller næstmest nærende 
grøntsag i USA (Morelock og Correll, 2007). Spinat inde-
holder forholdsvis høje niveauer af bioaktive stoffer, så-
som vitamin C, vitamin A og mineraler (USDA, 2005). Det 

spæde stadie produkterne høstes på gør, at bekæmpelse 
af skadedyr og sygdomme ikke er tilladt på grund af regler 
og bestemmelser for seneste sprøjtedatoer. Forbruget af 
spinat i USA er steget fra ca. 0,5 kg pr. indbygger i 1992 til 
ca. 1,0 kg pr. indbygger i 2008 (NYSERDA, 2008).

Teoretisk kan man forestille sig, at denne trend slår igen-
nem i Kina med baggrund i, at der er flere rige kinesere 
i dag, som man kan forestille sig vil efterspørge babyle-
afprodukter. For nuværende er det kinesiske babyleaf-
marked et high end marked, og det formodes, at hvis 
der konkret bliver tale om en trend, vil de ikke have frø 
nok til at supplere dette marked. Men på sigt forventes 
der et større marked i Asien. Flere penge, bevidsthed og 
efterspørgsel kan øge efterspørgslen for produkterne og 
dermed også frøproduktionen. Man har ikke tradition for 
at spise rå grøntsager i Østen. I stedet spiser man kogte 
eller stegte grøntsager. Friske produkter i Kina er kun på 
et tidligt stadie, idet der er mange udfordringer, der først 
skal tages hånd om, såsom kvalitetskontrol (Hong et al., 
2008).  Der er svære forekomster af forurening af vand-
ressourcerne og generelt en stor frygt for forurening af 
friske produkter med mikroorganismer. Det er den pri-
mære årsag til den manglende tradition for at spise rå 
salat i Østen. Kinesernes stigende fokus på fødevaresik-
kerhed må på den ene side forventes at have indflydelse 
på forbruget af netop frisk salat, og på den anden side kan 
forbruget også øges af et stigende fokus på at reducere 
CO2 udslippet. Stegte og kogte grøntsager øger udslippet i 
forhold til rå grøntsager. 
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Ingredienser (4-5 personer)

500 g svinefars
150 g kogt perlespelt
1 fed hvidløg
1 løg 100 g (fint hakket)
Ca. ¾ dl hvedemel 
1½ dl mælk
2 æg
Salt
Peber
Ca. 2 – 3 dl frisk hakket kryd-
derurter fx rød skovsyre, brønd-
karse, rucola, landkarse og 
ærteskud
Smør/olie til stegning

Frikadellerne kan serveres med salat og risotto med portulak eller pasta 
med pesto 

Løg og hvidløg hakkes fint. Farsen tilsættes salt og peber og der røres 
godt. Æggene tilsættes. Hæld perlespelt, melet og løg i, der røres godt. 
Derefter tilsættes mælken hold lidt tilbage for at den ikke bliver for lind. 
Lige inden stegning tilsættes krydderurterne.

Frikadeller med perlespelt 
og forskellige krydderurter

Foto: Svend Tveden-Nyborg
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DET DANSKE MARKED OG 
KUNDERNE (SALATER OG BABYLEAF)
I 2009 var det danske areal med andre salater og herun-
der primært babyleaf på 303 ha (Danmarks Statistik). I 
forhold til 2003, hvor arealet var 200 ha, er arealet øget 
med 1/3. 

Kostrådene slår fast, at ’6 om dagen’ baseres på en fifty-
fifty fordeling mellem frugt og grønt (300 g frugt/300 g 
grøntsager). I henhold til den seneste kostundersøgelse 
fra 2008 spiser hver dansker i gennemsnit 162 g grøntsa-
ger om dagen. Det vurderes, at babyleaf og diverse andre 
bladsalater udgør ca. 15% af grøntsagerne i kosten. Det 
vil sige, at danskerne spiser ca. 25 g af disse produkter 
dagligt. Når man op på de anbefalede 300 g grøntsager, 
og andre salater stadig udgør 15%, vil det medføre en 
stigning i salatarealerne på op mod 100%. Det må dog 
forventes, at det vil være vanskeligere at øge grøntsags-
forbruget fra 200 g til eksempelvis 250 g om dagen end at 
gå fra 162 g til 200 g om dagen.

Dansk Gartneri regner med en øget grad af selvforsyning 
af grøntsager de kommende år. Alene med denne forvent-
ning vil der på kort sigt ske en stigning i de danske arealer 
med salat på minimum 10%. Regnes der samtidig med en 
stigning i grøntsagsforbruget fra 162 g til 200 g om dagen, 
vil det være realistisk, at produktionen af andre salater 
øges med minimum 15% på kort sigt. Nye grøntsagsar-
ter/produkter estimeres i Danmark til at øge forbrugernes 
grøntindtag (op til 10% indenfor den pågældende grønt-
type – Dansk Gartneri).

Der er ingen separat dansk statistik på babyleafområdet, 
men estimerede tal fra USA er i tråd med ovenstående 

beregninger og viser, at forbruget af romaine og andre 
bladsalater i 2010 udgjorde ca. 6,6 kg/person/år (NYSER-
DA, 2008). Dette svarer til, at hver person dagligt indtager 
ca. 20 g af disse salater.

DEN RØDE SPINAT
De røde spinater bliver bedre og bedre og vinder mere og 
mere frem blandt forbrugerne, men der dyrkes dog pt. 
kun få ha rød spinat. Et af problemerne med den røde 
spinat er, at den bliver sort ved kogning, hvilket ikke ser 
specielt attraktivt ud. 

De første sorter, der kom på markedet, var forædlet af 
Dæhnfeldt, og det var orientalske typer. Man fandt den 
røde farve fra Kasakhstan, men denne vildtype gik for hur-
tigt i frø til, at den var interessant som babyleafsalat. Den 
havde endvidere spidse blade, og typen fik let spinatskim-
mel. Det er nu lykkedes for de hollandske forædlere at få 
den røde farve frem i de sildige typer. 
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BEGRÆNSENDE FAKTORER FOR SPINAT
PRODUKTION  RESISTENS OG SYGDOMME

SPINATSKIMMEL
Som tidligere nævnt har væsentlige ændringer i pro-
duktions praksis som følge af en øget efterspørgsel 
på frisk babyleafspinat, især i USA og EU, i de seneste 
10-15 år været med til at øge efterspørgslen på spi-
natfrø. Ændringerne i produktionspraksis, hvor mar-
kerne ofte ligger ganske tæt, har sandsynligvis haft en 
stor indflydelse på udviklingen af især svampen Pero- 
nospora farinosa f. sp. Spinaciae, som forårsager spi-
natskimmel. En væsentlig kvalitetsforringende faktor 
i spinatproduktionen er en sorts manglende resistens 
over for spinatskimmel. Spinatskimmel har over en år- 
række udviklet sig, og i dag er der identificeret 14 for- 
skellige racer. Den senest identificerede race 14 udgør 

en særlig alvorlig trussel, fordi den især har tilpasset sig 
de moderne hybrider med resistens over for race 1-13. 
Branchen oplever derfor ofte, at der ikke er frø nok af 
sorter med resistens overfor den seneste race. Frøene af 
sorter med den nye resistens skal først opformeres som 
nyt basisfrø af de firmaer, der varetager denne produk-
tion. Udviklingen i racer er steget markant de senere år. 
Frem til 1995 var der 4 identificerede racer. Race 1 blev 
fundet i 1824, og først over 100 år senere i 1958 blev  
race 2 identificeret. Race 3 fandt man i 1976 og race 4 
i 1990. I 1996 blev race 5 identificeret og navngivet, og 
herefter er det gået særligt stærkt med udviklingen, og 
frem til 2010 er der identificeret yderligere 9 racer. Der  
er derfor et konstant behov for forædling og udvikling af 
nye resistente sorter af spinat. 

FUSARIUM
Fusarium forårsages af den jordbårne svamp Fusarium 
oxysporum f. sp. Spinaciae og er én af de største begræns-
ninger for spinatfrøproduktionen i Washington State i 
USA og den primære årsag til, at der her anbefales 8-15 år 
mellem spinatafgrøder i det samme sædskifte. I Danmark 
har vi ikke tilsvarende udfordringer med Fusarium, men 
hvert år observeres marker med Fusariumsymptomer. 

Fusarium producerer sporer, og hvis der sås spinat i in-
ficerede marker, invaderer patogenet planterne via rød-
derne. Efterfølgende kan patogenet systemisk vokse i 
spinatplanten og videreføres gennem frøene. Fusarium 
kan angribe på alle udviklingstrin og medfører nedvisning 
og døde planter. Svampen kan overleve i jorden i mange 
år og kan desuden spredes med inficeret frø. Visse linier 
er tolerante/resistente overfor Fusarium, men da avle-
ren kun har ringe indflydelse på sortsvalget, er sædskifte 

Spinatsort med kraftigt angreb af spinatskimmel. Foto: Lise 
Christina Deleuran.
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eneste effektive måde at undgå Fusarium. Ingen kendte 
svampemidler har virkning mod sygdommen. Det er der-
for vigtigt med et sanerende sædskifte for ikke at opbygge 
en høj infektionsgrad af Fusarium og samtidigt at undgå at 
så spinat i marker, hvor man ved, der tidligere har været 
voldsomme angreb af svampen.

VERTICILLIUM
Verticillium (Verticillium dahliae (Kleb)), også kaldet vis-
nesyge, er en af de mest tabsgivende sygdomme i spi-
natfrøproduktion (du Toit et al., 2005). Sygdommen viser 
sig først omkring blomstringstidspunktet og medfører 
afhængig af angrebsgraden tiltagende visnesymptomer 
frem mod høst. Verticillium spredes generelt gennem in-
ficeret jord eller frø og kan via landbrugsmaskiner spre-
des fra mark til mark. Infektion af jorden er ødelæggende, 
hvis den efterfølgende afgrøde er modtagelig for den 
samme stamme af Verticillium. Infektionen kan reduceres 
gennem forskellige sædskiftestrategier, og det er særligt 
gavnligt, hvis sædskifteafgrøderne ikke er naturlig værts-
plante for den specifikke Verticillium stamme. Verticillium 
producerer sporer og mycelium, der systemisk inficerer 
de modtagelige planter. Svampen overlever i jorden ved 
hjælp af små sorte hvilelegemer, der kan overleve i jorden 
i mange år, selv i mangel af en egnet vært. 

Mark inficeret med Fusarium. Foto: Lise Christina Deleuran.

Mark inficeret med Verticillium. Foto: Lise Christina Deleuran.
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Ingredienser (4 personer)

2 fed hvidløg
2 porrer
4dl risotto ris 
1 l hønsebouillon
2-3 spsk. revet parmesanost
2-3 spsk. portulak 
olivenolie

Retten kan spises alene eller som tilbehør til frikadeller.

Rens hvidløget og porrerne og skær dem i skiver. Hæld oliven olie på pan-
den. Tilsæt hvidløgene og porrer og klarer dem. Tilsæt risotto risene og 
lad dem klare i ca. 1 minut. Hæld bouillonen ved kog det indtil risene har 
optaget vandet tilsæt parmesan osten. Smag til med salt og peber. Portu-
lakken tilsættes lige inden det serveres.    

Risotto med portulak

Foto: Svend Tveden-Nyborg.
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ANDRE BABYLEAFSALATER

ASIATISK BLADGRØNT MED FOKUS PÅ KORS
BLOMSTREDE ARTER
Asiatiske grøntsager er blevet dyrket i tusinder af år, men 
det er først for relativt nylig, at de har været anvendt i 
madlavningen i vestlige kulturer. Brassica familien er me-
get stor, og i frøbranchen taler man derfor bredt om kine-
sisk kål, hvilket ikke refererer til den hovedkål type, der er 
almindelig kendt blandt danske forbrugere.

Den mest interessante Brassica slægt i dansk frøproduk-
tion er Brassica rapa (= Brassica campestris). Her refe-
rerer sub arterne chinensis og pekinensis til henholdsvis 
bladgrøntsager (japanske greens) og kinesiske hovedkål. 
Endvidere er der sub arterne rosularis/narinosa (TatSoi), 
nipposinica (Mizuna), japonica (Mibuna) og perviridis (Ko-
matsuna). Baseret på data fra Song et al. (1990) kan det 
formodes, at den evolutionære udvikling af B. rapas mor-
fologi stammer fra vild B. rapa (agerkål) fra Europa. Den 
vilde B. rapa blev fra Europa ført gennem Mellemøsten til 
Indien og det sydlige Kina og dannede her vidt forskellige 
vilde bestande. I Europa blev den vilde B. rapa efterføl-
gende dyrket i agerbruget som majroe og rybs. I Indien 
kan typerne Sarson og Toria have udviklet sig fra de vilde 
populationer eller alternativt videre fra dyrket ryps. Sub 
arterne chinensis og narinosa stammer mest sandsynligt 
fra en af de vilde bestande, der nåede frem til det syd-
lige Kina. Kinesisk kål stammer fra pak choi (chinensis), og 
den hoveddannende type menes at være udviklet senere 
gennem selektion og tilpasning til køligt klima. De forskel-
lige japanske grøntsager, såsom japonica, kan oprindeligt 
stamme fra pak choi, men adskiller sig i dag betydeligt 
fra denne grundet geografiske isolation og intensiv ud-
vælgelse.

Rucola (Eruca sativa) tilhører også Brassica familien og 
har efterhånden faste hyldemetre i danske supermarke-
der.

RUCOLA
For rucola (synonymer: rocket, arugula) er der 2 interes-
sante typer – den vilde (Diplotaxis tenuifolia) og den kul-
tiverede (Eruca sativa). Rucola anvendes i Danmark oftest 
som friske blade i salatblandinger. I Italien anvendes ruco-
la også som en kogt grøntsag. Rucola dyrkes også mange 
steder til oliefremstilling af frøene. I Indien dyrkes rucola 
primært til oliefremstilling, og bladene anvendes slet ikke.
 

Rucola fra forsøg i Flakkebjerg - efter blomstring sås massive 
svampeangreb i parcellerne på op mod 60%. Foto: Ulla Ander-
sen.



Babyleaf - et vækstpotentiale for Region Sjællands Havefrøbranche20

I rucola er der forskellige erfaringer fra avlerne vedrøren-
de frøproduktion. De første typer, der blev produceret, 
var til det sydamerikanske marked, hvor der ikke opstod 
så svære svampeproblemer. Efterfølgende kom de foræd-
lede typer, og her opstod problemerne hurtigt. Der var 
ingen etableringsproblemer med afgrøden, men mange 
marker blev ødelagt af svamp. Enkelte avlere har dyrket 
den vilde rucola med succes og høstet op mod 2 tons frø/
ha. Så det kan lykkes i det danske klima. Rucola dyrkes til 
frø i Danmark, men grundet massive svampeproblemer 
under danske dyrkningsbetingelser er produktionen flyt-
tet længere mod syd til blandt andet Italien.

PAK CHOI  EN NY SUCCES?
Arten pak choi (Brassica rapa var. chinensis) kan med mål-
rettet indsats have et lignende potentiale som spinat. Den 
danske produktion har ligget på ca. 200 ha i den periode, 
hvor Treflan har været til rådighed som ukrudtsbekæm-
pelsesmiddel. Manglen på Treflan gør ukrudtsbekæm-
pelsen sværere og dyrere (suppleret med håndlugning), 
hvorfor prisen til avlere er nødt til at ligge højt. Dette 
vanskeliggør den danske frøproduktion, og prisen til op-
køberne ligger derfor højt i forhold til alternative produk-
tionssteder (eksempelvis Italien, USA og New Zealand). 
Produktionsarealet med pak choi er i dag ca. 100 ha. 

For ukrudtsbekæmpelse i pak choi og andre korsblom-
strede arter anvendes i dag Stomp og Command - supple-
ret med håndhakning, når det er nødvendigt. Begræns-
ningen i arealstørrelse er mest af kapacitets hensyn. En 
avler kan holde 3-5 ha, men har svært ved at håndhakke 
10-20 ha marker, som eksempelvis var størrelsen på choi 
sum markerne, mens man endnu havde Treflan.

For at produktionen skal lykkes i fremtiden, mangler in-
formationer om optimale dyrkningsstrategier og om ud-
fordringerne i relation til ukrudtsbekæmpelse og hybrid-
frøproduktion. Frøsætningen i pak choi fremmes af lav 
temperatur og lange dage, eller en kombination af disse 
faktorer, så det danske klima er på mange måder ideelt. I 
dag produceres pak choi frø blandt andet i Italien, USA og 
New Zealand og på de asiatiske hjemmemarkeder, hvor 
det dog er svært at finde statistiske opgørelser af produk- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tion og forbrug. I Kina har pak choi tidligere udgjort 30-
40% af grøntsagsproduktionsarealet, hvilket bl.a. skyldes 
afgrødens korte dyrkningstid (20-60 dage) og lave produk-
tionsomkostninger i forhold til andre grøntsager (Tay and 
Toxopeus, 1993). Størrelsen af markedet i Asien er stort i 
dag, men de endelige tal er uoplyste. Pak choi er én af de 
arter, det i projektgruppen er besluttet at arbejde videre 
med i et nyligt bevilget projekt under GUDP (Grønt Udvik-
lings og Demonstrations Program).

Der findes utallige pak choi varianter på det kinesiske marked. 
Foto: Lise Christina Deleuran.
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MIZUNA
Mizuna (Brassica rapa var. nipposinica) er en af de andre 
bladsalater, der er blevet produceret til frø i Danmark i 
mange år, dog primært til det japanske marked. Mizuna er 
en gammel grøntsag i Japan, og dens primære anvendelse 
er da heller ikke som babyleaf. Den anvendes i begrænset 
omfang i salater, men er i Japan mest anvendt som syltet 
grøntsag. Japanerne bruger også andre korsblomstrede 
arter såsom Komatsuna og pak choi, som lægges i en 
vand/soya lage. Mizuna ligner rucola i bladformen, men 
smagsmæssigt er de meget forskellige.

Mizuna er forholdsmæssigt god at dyrke i Danmark. Man-
ge af sorterne er dog ret sildige, hvorfor de ikke kan sås 
direkte på blivestedet. De skal i mange tilfælde plantes ud 
for, at de kan sætte frøstande i Danmark. Plantes de for 
sent - omkring 1. maj, og er den efterfølgende periode 
varm, bliver planterne ikke vernaliseret. Plantes de for 
tidligt, risikerer man, at planterne får frost, hvilket de ikke 
kan tåle. Mizuna er småstænglede planter, og i Danmark 
har vi god succes med frøproduktionen. Mizuna er blevet 
ret populær i babyleafblandinger. Det er primært åben 
pollinerede (OP) sorter, der produceres frø af, men der 
er også enkelte (FI) hybridproduktioner. Begge produkti-
onstyper er økonomisk rentable under danske dyrknings-
forhold.

MIBUNA
En tilsvarende korsblomstret type er Mibuna (Brassica 
rapa var. japonica), som har glatte blade, der vokser som 
et bundt stængler (buket). Den er ikke observeret i ba-
byleafproduktion i Danmark, men kan have et potentiale. 
Dyrkningsmæssigt opfører den sig som Mizuna, og der er 
de samme problematikker omkring ukrudt og skadedyr. 
Mibuna er dog sværere at høste, idet den omkring høst-

tidspunktet har en tendens til at falde sammen. Arten 
dyrkes ikke til frø i Danmark.

TATSOI
Der har i 15-20 år været dansk frøproduktion af TatSoi 
(Brassica rapa var. rosularis/nariosa) – en plante, der ind-
går meget i babyleafsortimentet. TatSoi produkterne er 
holdbare og har en god smag, idet de ikke har den tra-
ditionelle kålsmag. TatSoi er endvidere let at producere. 
Den kan sås på blivestedet, og det den praksis, der almin-
deligvis anvendes under de danske dyrkningsbetingelser. 
Der er primært tale om OP produktion.

KOMATSUNA
Komatsuna (Brassica rapa var. perviridis) er en populær 
bladgrøntsag i Japan og kendes også som sennepsspinat. 
Navnet komatsuna stammer fra den japanske egn komat-
sugawa. Komatsuna er en af de mange brassicaarter man 
anvender i Japan, Kina, Taiwan og Korea. Komatsuna an-
vendes typisk i salat, kogt i supper, stuvet eller syltet. Det 
er en type, der dyrkes til frø i Danmark. 

KAI LAN
Kai lan (Brassica rapa var. alboglabra) kaldes også kinesisk 
broccoli og dyrkes ikke i dansk grøntsagsproduktion.

CHOI SUM
Choi Sum (Brassica rapa var. parachinensis) er en art, 
der anvendes blomstret – a la broccoli, hvor man skærer 
blomsterstænglen af på knopstadiet. Det er en meget 
stor salgsartikel i Thailand, Indonesien og Kina, hvor man 
primært spiser bladene. Choi Sum kunne have et poten-
tiale til frøproduktion i Danmark. Udfordringerne ligger i, 
at den går meget hurtigt i blomst. Choi Sum er ligesom 
andre brassicaarter daglængde afhængig. Det er et af de 
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Ingredienser
50 g gær
1½ tsk. salt
1 tsk. sukker
6 dl vand 
600 g fuldkorns Ølandshvedmel 
200 g kogt afkølet perlespelt
2 dl portulak blade groft hakket 
(gerne vinterportulak)

Gæren udrøres i lidt af vandet. Salt, sukker, perlespelt og portulak tilsæt-
tes. Melet tilsættes lidt af gangen og dejen æltes godt. Hæver 1 time ved 
stuetemperatur.  Æltes og formes til et rundt brød. 

Hæver ca. ½ t ved stuetemperatur. 

Bages ca. 25 minutter ved 225°C.

Ølandshvedebrød med perlespelt og 
portulak, 1 stk. brød

Foto: Ulla Andersen.
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forhold, der gør, at der med fordel kan dyrkes brassica-
arter i Danmark, idet de ikke går så hurtigt i stok. I Asien 
står brassicaarterne længe på rosetstadiet. De løber ikke 
i blomst uden vernalisering (en kuldefase), så på mange 
lokaliteter i Asien går de først i blomst det følgende år.

BRASSICAGRØNT INDEHOLDER
GLUCOSINOLATER
Brassicaarter indeholder glucosinolater. Disse menes at 
være årsagen til de mange afledte sundhedsfremmende 
aspekter af at indtage brassicagrønt. Eksempelvis er der, 
i henhold til de seneste publicerede epidemiologiske stu-
dier, afledte sundhedsfremmende aspekter af at indtage 
brassicagrønt man mener, at der er en omvendt sammen-
hæng mellem indtagelse af brassicagrønt og risikoen for 
visse kræfttyper (Verkerk et al., 2009). Forskning tyder 
på en vis forskel i de potentielle sundhedsfremmende 
aspekter i forhold til den specifikke glucosinolat profil i de 
enkelte brassicaarter. Verkek et al. (2009) fremhæver i sit 
studie brassicaarter, der overvejende indeholder alipha-
tiske og aromatiske glucosinolater. Kinesisk broccoli (Kai 
lan), broccoli, broccolispirer, blomkål og bladsennep er 
gode kilder til adskillige af de foretrukne aliphatiske glu-
cosinolater, mens radise og karse har høje indhold af det 
aromatiske glucosinolat gluconasturtiin. Karse har som 
én af de eneste brassicaarter endvidere et højt indhold 
af det aromatiske glucosinolat glucotropaeolin, som også 
er et anticarcinogen (Baenas et al., 2012). Karse er yder-
mere interessant i og med det ofte anvendes som friskt 
produkt. Forskningsresultater viser, at tilgængeligheden 
af de gavnlige glucosinolater i brassicagrønt kraftigt redu-
ceres ved kogning. Det anbefales, at man ved tilberedning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
af brassicagrønt anvender så lille en mængde vand som 
muligt og kogning/dampning i så kort tid som muligt.

Forbrugernes stigende interesse for miljø, ernæring og 
sundhed har derfor gjort brassicagrønt langt mere inte-
ressant end tidligere. Det danske forbrug af brassicagrønt 
er da også steget fra 9,9 kg pr. indbygger årligt i 2001 til 
12,3 kg pr. indbygger i 2006 (seneste tilgængelige tal fra 
Danmarks Statistik). Forædlingen er de senere år gået 
mod mere mildt smagende sorter indenfor de fleste kate-
gorier af kål, hvilket er med til at øge forbruget.

VÅRSALAT
Vårsalat (Valerianella locusta) er et af de produkter, der 
kan være meget interessant. Vårsalat har frem til 2012 
været dyrket i begrænset omfang af Jensen Seed og Vi-

Meget af det frø, der anvendes i Europa, har været eksporteret 
til Japan, selvom det bliver dyrket i Danmark. Foto: Lise Christina  
Deleuran.
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kima Seed. Kan frøudbyttet hæves 20%, kan den danske 
produktion matche den franske produktion, og så vil den 
være interessant for firmaer og avlere. Som babyleaf er 
den en fantastisk grøntsag, men et væsentligt problem er 
holdbarheden. Vårsalat er derfor ikke særlig god i blan-
dinger, men sælges ofte i en blandingsbakke, hvor de en-
kelte salater er adskilt fra hinanden.  

Der har været dansk frøproduktion af vårsalat over en ca. 
10-årig periode. Den første produktion lå på Agersø, og 
her blev afgrøden forsøgt skårlagt på fiberdug, men uden 
den store succes. Det bliver for omkostningstungt med 
høst på fiberdug i praksis. I forsøg på AU Flakkebjerg har 
metoden dog resulteret i op til 100% merudbytter i for-
hold til skårlægning uden dug (400 kg uden dug/800 kg 
med dug). Udbytterne skal være på minimum 1000 kg frø/
ha for, at Danmark kan stå sig i konkurrencen med fran-
ske producenter, som oftest høster 1200 kg frø/ha. Det er 
dog en ekstremt spildsom afgrøde, og derfor vil skårlæg-
ning på dug være en optimal høstmetode. En mulig løs-
ning kan være at høste afgrøden tidligt (fra slutningen af 
maj måned), mens frøene endnu er grønne for at undgå 
det enorme spild. Her har frøene dog et højt vandindhold 
(40%). 

Afgrøden etableres i efteråret, hvor man i praksis typisk 
bredsår og derved fås en jævnt etableret mark. Der er 
kun få kemiske løsninger til ukrudtsbekæmpelse, hvorfor 
ukrudt kan blive et seriøst problem i frøproduktionen. 
Generelt ses flere problemer med bladplet i dyrkningen 
i Danmark i forhold til Frankrig, og sygdomme på frøet er 
også en aktuel problemstilling.

BLADBEDER
Bladbede (Beta Vulgaris var. Cicla) er en interessant art, 
idet de nye røde babyleaftyper bidrager med farve til 
salatblandingerne. Bladbede til frø er en 2-årig afgrøde, 
men de røde typer er desværre ikke så vinterfaste som de 
grønne bladbeder, og der sker derfor en større udvintring. 
Man laver mange af de nye typer røde babybeder, som 
er en hybrid imellem en rødbede og en bladbede, hvor 
den røde farve overføres fra rødbederne. Der findes også 
hybridtyper, hvor man eksempelvis har rødbeder som be-
støvere og bladbeder som hunlinie. 

Der er dog ofte problemer med spildfrø af bladbede i de 
efterfølgende afgrøder. Frøene kan ligge i dvale i flere år, 
og særligt på Lolland kan de blive et problem i efterføl-
gende sukkerroeproduktioner.

Bladbeder har været dyrket til frø i Danmark i mange år. 
Særligt den almindelige bladbede, som næsten udeluk-
kende sælges til Afrika. Der, hvor man geografisk ikke kan 
dyrke spinat, dyrker man ofte beder. Bladbederne i Afrika 
betegnes spinach beet. Man kan derfor fejlagtigt forledes 
til at tro, at der menes spinat, men der er her tale om 
bladbeder. I Kenya og Sydafrika og de omkringliggende 
lande skærer man af planterne hele sommeren, hvorefter 
de anvendes, ligesom danskerne bruger dampet spinat. 
Bladbederne går aldrig i stok i Afrika, så de fungerer som 
flerårige planter, der også kan skæres af året efter. I vo-
res klima ville bladbederne gå i stok. Der er endvidere et 
stort marked for bladbede i Spanien. Her bliver de også 
brugt i industrien og solgt som hakkede bladbeder i fros-
sen stand. 
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MALVA
Malva (synonymer: mallow, katost) har været dyrket til 
frø i Danmark i mange år, og den har måske potentiale, 
der kunne medføre et bedre marked og øget frøprodukti-
on. Advanseed har arten som babyleaf i deres sortiment. 
I Sydkorea er der en lang tradition for at dyrke malva. 
Malva er blevet betragtet som en   nærende grøntsag i 
overgangen mellem sæsoner. Malva indeholder forholds-
mæssigt meget protein, kalium og forskellige vitaminer. 
Proteinindholdet er 2-3 gange højere i malva end i spinat. 
Koreanerne anvender malva som alternativ medicin til 
blandt andet urinvejsinfektioner.

Koreanerne spiser malva som spinat om sommeren, da 
det er én af de afgrøder, der kan dyrkes ved høje sommer-
temperaturer. Spinaten kan ikke dyrkes i de meget varme 
perioder, idet der ofte opleves problemer med spiring 
og etablering. Malva tilhører katost familien og er meget 
nem at dyrke. Den konkurrerer godt mod ukrudt, og som 
frøbærende plante bliver den næsten 2 m høj.

De unge malvablade smager mildt og kan være en erstat-
ning eller et supplement til salaten. De ældre blade an-
vendes kogte som bladgrønt. Også blomsterne og frøkap-
slerne kan anvendes i salater. 

PORTULAK
Portulak (Portulaca oleracea) er en næringsrig plante, der 
anvendes som grøntsag/salat. I mange lande spises por-
tulak rå i salater, men den kan også koges som grøntsag. 

Portulak vokser for det meste vildt og findes i næsten alle 
lande. Den hører til Portulacaceæ familien med mere end 
300 arter. Den er hovedsageligt hjemmehørende i tro-
perne og subtroperne, men nævnes allerede i ægyptiske 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
tekster fra Faraos tid. Portulak har været dyrket i århund-
reder for sine saftige skud, stængler og blade.

Portulak angives i litteraturen som en grøntsag med et 
meget højt Omega-3 indhold (tabel 1). I egne hvor man 
spiser portulak er der lav forekomst af kræft og hjertesyg-
domme, og dette kædes sammen med portulaks naturligt 
forekommende indhold af Omega-3 fedtsyrer.

I tabel 1 ses indholdet af fedtsyrer i milligram pr. gram 
friskvægt i portulak og andre bladgrøntsager (spinat, rød-
bladet salat og bladsennep). Som det ses af tabellen, in-
deholder portulak 8,5 mg fedtsyre pr. gram friskvægt. Til 
sammenligning har de andre bladgrøntsager et relativt 
lavt fedtsyreindhold (spinat 1,7 mg/g; sennepsblad 1,1 
mg/g; rødbladet salat 0,7 mg/g og hovedsalat 0,6 mg/g). 

Portulak fra forsøg ved AU Flakkebjerg 2008. Foto: Ulla Ander-
sen.
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Ingredienser (3-4 personer)

3 dl hønsebouillon
3 dl crème fraiche 18%
1 dl fløde 38%
2 potter landkarse
1 potte brøndkarse
Saft af ½ citron
Salt/kværnet peber
Evt. lidt sukker
8 skiver spansk/tysk tørret 
skinke
3 skiver lyst brød til 
brødcroutons
15 g smør

Hønsebouillon, creme fraiche og fløde hældes i en blende, og blendes sam-
men. Tilsæt landkarse og brøndkarse (inkl. stilkene) og blend til suppen er 
glat (ca. 30 sek. alt afhængig af blender) – smag til med citronsaft, salt og 
frisk kværnet peber samt evt. lidt sukker. Sæt suppen i køleskabet til den 
skal serveres.
Til brødcroutons smeltes smørret på en pande. Skær skorpen af brødet, 
og skær i tern (ca. 1x1 cm) – rist dem i smørret ved høj varme – pas på det 
hurtigt.
Skinken lægges på en bageplade med bagepapir, og bages i ovnen ved 200 
grader til det er sprødt (ca. 10-12 min).
Server suppen iskold – pynt med 2 stykker sprød skinke pr. person og fx 
lidt frisk landkarse og brødcroutons.

Kold suppe med landkarse

Foto: Ulla Andersen.
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ANDRE INTERESSANTE
FRØPRODUKTIONER
Pastinak, kørvel, majroe og karse
Der er flere afgrøder, der i henhold til det nye nordiske 
køkken kan være interessante. Der er skorzonerrødder, 
som allerede dyrkes til frø i Danmark, endvidere er der 
produktioner såsom pastinak, kørvel, majroe og karse, 
der anvendes i større og større udstrækning.

Karse til frøproduktion i Danmark giver gode udbytter og 
er samtidig en dyrkningsstabil afgrøde. Der er forskellige 
typer. De typer Danmark dyrker til frø er:

1)  Alm. karse, som er rundbladet, og som også kaldes 
common eller bredbladet karse. Denne type kan an-
vendes til babyleaf.

2)  Fligbladet eller på hollandsk sterkers er typisk dansk. 
En meget anvendt sort er Cressida. I dag er det kun 
Bejo, Hild, PPZ og Enza, der laver lidt forædling og har 
egne sorter. 

 
3)  Græsk karse som er en halvkruset type. I Danmark er 

det primært den fligetbladede sort, der anvendes og 
kan købes i karsebakker i diverse supermarkeder. Karse 
kan også anvendes som efterafgrøde og menes at have 
en sanerende effekt i sædskiftet.

Fedtsyre Portulak Spinat Salat Rødbladet salat Sennepsblade
14:0 0,16 0,03 0,01 0,03 0,02

16:0 0,81 0,16 0,07 0,10 0,13

18:0 0,20 0,01 0,02 0,01 0,02

18:1ω9 0,43 0,04 0,03 0,01 0,01

18:2ω6 0,89 0,14 0,10 0,12 0,12

18:3ω3 4,05 0,89 0,26 0,31 0,48

20:5ω3 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

22:6ω3 0,00 0,00 0,001 0,002 0,001

Andre 1,95 0,43 0,11 0,12 0,32

Totalt fedtsyreindhold 8,50 1,70 0,601 0,702 1,101

(Kilde: SIMOPOULOS Biol Res 37, 2004, 263-277).

Tabel 1. Fedtsyreindhold i portulak, spinat, salat, rødbladet salat, sennepsblade (mg/g friskvægt).
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CHRYSANTHEMUM
Chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium) er en me-
get populær grøntsag i Japan, Kina og Taiwan og kendes 
her som Tong Ho. Tong Hos unikke Chrysantemum smag 
gør den til en populær ingrediens i den særegne kinesiske 
vinter hot pot fondue. Tong Ho bruges som kogt/dam-
pet tilbehør til oksekød, lam og andre gryderetter. Chry-
santhemum dyrkes til frø i Danmark. Af fare for knoldbæ-
gersvamp bør frøafgrøden  ikke indgå i et sædskifte, hvor 
der tidligere har været korsblomstrede afgrøder såsom 
raps, sennep eller radise.

CHIA
Chia (Salvia hispanica L.) er en et-årig plante tilhørende 
læbeblomstfamilien. Chia er i dag i fokus i USA som høj-
værdiafgrøde. Chia dyrkes kommercielt for frøene, som 
har et højt indhold af Omega-3 fedtsyrer (tabel 2). Chiafrø 
fungerer også som en glimrende fiberkilde, og de er me-
get rige på antioxidanter.

Indtil for nylig har chiafrøproduktion kun været mulig på 
tropiske og subtropiske breddegrader grundet kravet om 
en lang vækstsæson. De senere år har forskere fra Uni-
versity of Kentucky været engagerede i chiaforædling, der 

Landkarse i forsøg ved AU Flakkebjerg. Foto: Ulla Andersen.
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har resulteret i patentanmeldte sorter, der kan dyrkes i 
klimater med lang daglængde (Jamboonsri et al., 2012). 
Disse sorter dyrkes kun på licens af Kentucky Speciality 
Grains (KSG) og Kentucky Chia. De landmænd, der de 
kommende år skal producere chiafrø i Kentucky, arbejder 
derfor tæt sammen med et af disse selskaber. KSG vurde- 
rer, at markedet i løbet af de næste 2-4 år har et poten-
tiale til at modtage Kentuckydyrket chiafrø fra 1600-2000 
hektar. Dette kan i første omgang påvirke økonomien for  
 

de 40 til 50 landmænd, der hver kommer til at dyrke ca. 
40 hektar chia.

I Kentucky har man til dato ikke oplevet problemer med 
svampe og skadedyr i chiafrøproduktionen. Ukrudt op-
leves som et problem i etableringsfasen, men afgrøden 
vokser hurtigt til og bekæmper derfor efterfølgende frem-
spiret ukrudt.

KOMMEN
Kommen (Carum carvi L.) er en gammel kulturplante, som 
har haft en alsidig anvendelse og er blevet brugt i medi-
cin, som grøntsag og krydderi (Nordestgaard, 1986). I dag 
er det mest frøene, der anvendes som krydderi i eksem-
pelvis ost, snaps og brød. I 1970’erne og 1980’erne har 
der været en gennemsnitlig frøproduktion på mere end 
500 ha årligt. Produktionen er dog faldet væsentligt og 
forbruget dækkes primært gennem import af frø.

KORIANDER
Koriander (Coriandrum sativum L.) er en-årig og tilhører 
skærmplantefamilien. Både de friske blade og frø anven-
des i madlavning. Typer med højt olieindhold kan være in-
teressante at afprøve under danske dyrkningsbetingelser.

Pr. 25 gram Chiafrø Hørfrø Solsikkefrø Sesamfrø

Omega-3 5,2 g 4 g 0,04 g 0,02 g

Fiber 6,9 g 4,5 g 0,68 g 4,5 g

A-vitamin 11 ug - < 1 ug <1 ug

Kalcium 205 mg 50 mg 24 mg 234 mg

Chiafrø. Foto: Ulla Andersen.

Tabel 2. Indholdet af Omega-3, fiber, A-vitamin og kalcium i chiafrø, hørfrø, solsikkefrø og sesamfrø. Data fra forskellige 
kilder i I FORM 13/2008. Verificeret i senere videnskabelige artikler (e.g. Sargi, 2013).
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RØD BLADMYNTE
Rød bladmynte er en et-årig krydderurt med krusede 
vinrøde blade. Rød bladmynte kaldes også Shiso og an-
vendes i Østen som krydderplante. I Japan spises de 
friske bladmynteblade eksempelvis til rå fisk. Bladene 
anvendes i salater, supper m.m. og smager som en  
mellemting mellem mynte og basilikum.

FORSØG MED SMÅ ARTER/
DEMONSTRATIONSFORSØG

MYNTE
I Regionsprojektet ’Babyleaf – et vækstpotentiale for 
Region Sjællands Havefrøbranche’ har der ved AU  
Flakkebjerg være forsøg med frøproduktion af mynte. 
Endvidere har der været plantet et areal til på 0,3 ha på 
Agersø. Udplantningsplanterne til forsøget er lavet i sam-
arbejde med AdvanSeed.

Ved både AU Flakkebjerg og på Agersø har der været en 
god planteetablering efter udplantningen, og 1. års frø-
produktionen for denne flerårige afgrøde var som for-
ventet ikke så stor. I 2013, hvor vi have 2. års frøhøst, var 
sæsonen generelt meget varm og tør, og planterne var en 
del plaget af rust, hvilket har påvirket det endelige frø-
udbytte. Spireevnen har været mellem 40-70% i forsøgs-
årene. Afgrøden kan ligge til flere års frøhøst.

Første års frøproduktion på Agersø. Foto: Lise Christina De-
leuran.

Spiring af myntefrø. Foto: Ulla Andersen.
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RAMSLØG
Efter aftale har vi hentet udplantningsplanter og høstet 
ramsløgfrø i Stigsnæs skoven i 2012. Planterne blev udsat 
i forsøgsmarken i maj 2012 med henblik på, at planterne 
efterfølgende skulle have mulighed for at etablere sig og 
smide frø til nyetablering det følgende år. 

Det er i forhold til forsøgsdesignet svært at vurdere, om 
der reelt fandt en nyetablering sted i 2013, men der var 
genvækst i 2013 på agerjorden fra de etablerede løg i 
2012. Konklusionen er dog, at såfremt en mere kommer-
ciel løgproduktion/frøproduktion skal finde sted, er de 
skovnære områder mest hensigtsmæssige. Alternativt 
kan der forsøges med forskellige former for skygge ved 
hjælp af overdækning.

En af de væsentligste udfordringer i en kommerciel rams-
løgsproduktion er etableringen og genvæksten fra især 
frø, men også fra løg. Vi har derfor på forskellig vis lavet 
spiringsforsøg med de frø vi har høstet i Stigsnæs skoven. 
Enkelte resultater fremgår af figur 2.

Forsøg med etablering af løg opgravet i foråret 2013 viser, 
at det primært er de største løg, der har potentiale nok til 
hurtigt at etablere sig i en væksthussituation. 
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Figur 2. Spiringsprocent af ramsløgsfrø fra Stigsnæs skoven 
efter opbevaring i 4 måneder ved temperaturerne 10, 15 og 
20°C.

Ramsløg i Stigsnæs skoven. Foto: Ulla Andersen.
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Art Dyrket areal Potentiale 
for vækst

Klima Dyrkning/Udfordringer Andre frøproducerende 
lande

Sædskifte Anvendelse som babyleaf

Bladbeder (Beta vulgaris var. cicla) < 50 ha + De asiatiske typer kan ikke dyrkes i DK, da de ikke er 
vinterfaste i vores klima.

Kan forårsage store problemer med spildfrø i ef-
terfølgende afgrøder.

New Zealand, USA,  
Frankrig

Choi Sum (Brassica rapa ssp.  
parachinensis)

< 10 ha + Ekstra daglængde afhængig. Går meget hurtigt i blomst. New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede.

Løst blomstrende grøntsag, 
der sælges med blomster-
stand.

Chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium) < 50 ha + God frøgiver i det danske klima, bør ikke gødes for  
kraftigt.

Bør ikke dyrkes på arealer med forekomst af gul 
okseøje. Problemer med gråskimmel i fugtige år.

Italien Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede arter.

Karse (Lepidium sativum) < 50 ha + God frøgiver. Frøproduktionen i DK giver høje udbytter. Der skal 
fokus på afsætning af karse produkter for at øge 
produktionsarealet.

Tyskland, UK, Italien Anvendes blandt andet som 
babyleaf i England og Tysk-
land.

Komatsuna (Brassica rapa ssp. perviridis) < 10 ha + New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede.

Blad grøntsag.

Mizuna (Brassica rapa ssp. nipposinica/ 
japonica)

< 10 ha + Ved for tidlig udplantning risikeres, at planterne får frost. 
Ved for sen plantning med efterfølgende varmt vejr bliver 
planterne ikke vernaliseret.

Mange sorter er så sildige, at de ikke kan sås di-
rekte på blivestedet. Bliver derfor i mange tilfælde 
plantet ud.

New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede.

Mange små blade - sås fra 
tidligt forår.

Mibuna (Brassica rapa ssp. nipposinica/ 
japonica)

- + Som for Mizuna. Som for Mizuna. New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede.

Mange små blade - sås fra 
tidligt forår.

Pak choi (Brassica rapa ssp. Chinensis) I alt 100-200 ha med 
pak choi og andre 
kinesiske kålarter (se 
også nedenfor)

+ Frøsætningen i pak choi fremmes af lav temperatur og 
lange dage, eller en kombination af disse faktorer, så det 
danske klima er på mange måder ideelt.

Problematikker omkring ukrudtsbekæmpelse, ska-
dedyr og svampe skal løses, før produktionen kan 
blive mere attraktiv for danske frøproducenter.

USA, New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede.

Bladgrønt med kort bred 
stilk.

Persille (Petroselinum hortense var. crispum) < 50 ha God frøgiver i DK. Bredbladet type.

Radis (Raphanus sativus var. radicena L.) Produktion i enkelte 
år

- DK ligger på nordgrænsen til at lykkes med frøproduktion 
i alle år. 

Glimmerbøsser. Sydlige Europa, New  
Zealand, USA

Spinat (Spinacia oleracea L.) 4000-6000 ha + Ideelt klima, der fremmer frøsætning. De senere år er der kommet betydeligt mere fokus 
på svampe på frø. En væsentlig tabsgivende svamp 
er Verticillium, der både kan være til stede i jorden 
og på frøet. Problematikken er væsentlig at få klar-
lagt for en fremtidig dansk spinatfrøproduktion.

USA (Washington State) Ikke i sædskifte med kartofler. Bred anvendelse Europa og 
det meste af verden.

Tat Soi (Brassica rapa ssp. narinosa/ 
rosularis)

< 10 ha + Kan sås på blivestedet. New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede. 

Tykke blade

Ovenstående oversigt er ikke udtømmende for de mange kinesiske bladkål og omhandler ikke de kinesiske hovedkål (Brassica rapa 
ssp. pekinensis).

OVERSIGT OVER HAVEFRØ
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Art Dyrket areal Potentiale 
for vækst

Klima Dyrkning/Udfordringer Andre frøproducerende 
lande

Sædskifte Anvendelse som babyleaf

Bladbeder (Beta vulgaris var. cicla) < 50 ha + De asiatiske typer kan ikke dyrkes i DK, da de ikke er 
vinterfaste i vores klima.

Kan forårsage store problemer med spildfrø i ef-
terfølgende afgrøder.

New Zealand, USA,  
Frankrig

Choi Sum (Brassica rapa ssp.  
parachinensis)

< 10 ha + Ekstra daglængde afhængig. Går meget hurtigt i blomst. New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede.

Løst blomstrende grøntsag, 
der sælges med blomster-
stand.

Chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium) < 50 ha + God frøgiver i det danske klima, bør ikke gødes for  
kraftigt.

Bør ikke dyrkes på arealer med forekomst af gul 
okseøje. Problemer med gråskimmel i fugtige år.

Italien Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede arter.

Karse (Lepidium sativum) < 50 ha + God frøgiver. Frøproduktionen i DK giver høje udbytter. Der skal 
fokus på afsætning af karse produkter for at øge 
produktionsarealet.

Tyskland, UK, Italien Anvendes blandt andet som 
babyleaf i England og Tysk-
land.

Komatsuna (Brassica rapa ssp. perviridis) < 10 ha + New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede.

Blad grøntsag.

Mizuna (Brassica rapa ssp. nipposinica/ 
japonica)

< 10 ha + Ved for tidlig udplantning risikeres, at planterne får frost. 
Ved for sen plantning med efterfølgende varmt vejr bliver 
planterne ikke vernaliseret.

Mange sorter er så sildige, at de ikke kan sås di-
rekte på blivestedet. Bliver derfor i mange tilfælde 
plantet ud.

New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede.

Mange små blade - sås fra 
tidligt forår.

Mibuna (Brassica rapa ssp. nipposinica/ 
japonica)

- + Som for Mizuna. Som for Mizuna. New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede.

Mange små blade - sås fra 
tidligt forår.

Pak choi (Brassica rapa ssp. Chinensis) I alt 100-200 ha med 
pak choi og andre 
kinesiske kålarter (se 
også nedenfor)

+ Frøsætningen i pak choi fremmes af lav temperatur og 
lange dage, eller en kombination af disse faktorer, så det 
danske klima er på mange måder ideelt.

Problematikker omkring ukrudtsbekæmpelse, ska-
dedyr og svampe skal løses, før produktionen kan 
blive mere attraktiv for danske frøproducenter.

USA, New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede.

Bladgrønt med kort bred 
stilk.

Persille (Petroselinum hortense var. crispum) < 50 ha God frøgiver i DK. Bredbladet type.

Radis (Raphanus sativus var. radicena L.) Produktion i enkelte 
år

- DK ligger på nordgrænsen til at lykkes med frøproduktion 
i alle år. 

Glimmerbøsser. Sydlige Europa, New  
Zealand, USA

Spinat (Spinacia oleracea L.) 4000-6000 ha + Ideelt klima, der fremmer frøsætning. De senere år er der kommet betydeligt mere fokus 
på svampe på frø. En væsentlig tabsgivende svamp 
er Verticillium, der både kan være til stede i jorden 
og på frøet. Problematikken er væsentlig at få klar-
lagt for en fremtidig dansk spinatfrøproduktion.

USA (Washington State) Ikke i sædskifte med kartofler. Bred anvendelse Europa og 
det meste af verden.

Tat Soi (Brassica rapa ssp. narinosa/ 
rosularis)

< 10 ha + Kan sås på blivestedet. New Zealand Ikke i sædskifte med andre 
korsblomstrede. 

Tykke blade
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DYRKNINGSFORHOLD AF DANSKE HAVEFRØ
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Chrysanthemum 2 + 3 2 1 1 1 1/9 2 S 21 4-5
Dild 2 2 1 1 1 10/9 4 S 12 2
Kinesisk kål 2 2 1 1 1 (senest 1/5) 25/7 3 S 12 3-5
Radis 2 2 1 1 1 1/9 1 D 21 3-4
Spinat 1 1 + 3 + 4 1 1 1 1/8 (1/7) 2 S + D 14 3-5
Ært 3 2 1 1 1 20/8 2 D - 3-4
Grønkål 2 2 2 1 3 (1/6 - 1/9) 25/7 3 S 21 3-5
Hvidkål 2 2 2 1 3 + 4 (10/6 - 1/8) 15/8 2 S 21 3-5
Rødkål 2 2 2 1 3 + 4 (1/6 - 10/6) 15/8 2 S 21 3-5
Spidskål 2 2 2 1 3 + 4 (20/6 - 10/7) 15/8 2 S 21 3-5
Savoykål 2 2 2 1 3 + 4 (20/6 - 1/7) 15/8 2 S 21 3-5
Rosenkål 2 2 2 1 3 (1/6 - 20/6) 1/8 3 S 21 3-5
Karse 2 2 1 1 1 (først i april) 1/8 2 S 10-12 3-5
Bladbeder 1 2 2 1 2 + 3 (1/8) 10/9 3 S 28 3-5
Gulerod 2 1 + 2 2 1 2 + 3 (1/8) September 3 S 21 2-3
Kommen 2 1 + 2 2 1-3 2 + 3 (1/8) 1/7 4 S 14 2-3
Kruspersille 2 2 2 1 2 + 3 (1/6) 20/9 2 S 21 2-3
Rodpersille 2 2 2 1 2 + 3 (1/6) 20/9 2 S 21 2-3
Pastinak 2 2 2 1 2 + 3 (20/7) 20/8 4 S 14 1 (2)
Kørvel 2 2 2 1 1 + 3 (1/9) 1/7 3 S 12 2-3
Majroe (Haveturnips) 2 2 2 1 3 (1/9) 10/7 3 S 14 4-5
Glaskålrabi 2 2 2 1 3 (1/8) 1/8 3 S 21 3-5
Rødbeder 1 2 2 1 4 ca. 20/6 + 2+3 (1/8) 15/9 3 S 21 2-3
Skorzonerrod 2 2 2 4 - 6 1 ca. 1/5 1/8 4 S 8 2-3
Purløg 2 2 2 3 - 4 1 ca. 1/5 7/7 4 D + A 14 2-3
Timian 2 2 2 3 - 4 1 ca. 1/5 7/7 5 S + A 14 2-3
Vårsalat 2 2 2 1 3 (1/9) 10/6 5 S 10 3-4
Rucola 2 2 1 1 1 (april) Aug.-sep. 4 S 10 3-4
Porre 2 2 2 1 Marts Oktober 3 S 14 2-3
Blomkål 2 2 2 1 September Sep.-okt. 2 S 14 2-4
Salvie 2 2 1-2 1-3 4 (1/5) Sep.-okt. 4 S 14 2-3
Mynte (grøn) 2 2 1-2 1-x 4 (1/5) Sep.-okt. 3 S 14 2-3
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Bestøvningsforhold1) Tid for frøavl3) Spildsomhed5)

1 = vindbestøvning 1 = frøavl i udlægsåret 1 - 5, hvor 5 er mest spildsom

2 = insektbestøvning 2 = ikke frøbærende i udlægsåret

3 = selvbestøvning

Enkønnethed2) Udlægsmåder og såtid4) Høstmetode6)

1 = særkønnede blomster 1 = såning om foråret, tidligst muligt S = på skår

2 = tvekønnede blomster 2 = udlæg i dæksæd om foråret D = direkte tærskning

3 = særkønnede planter 3 = såning uden dæksæd (seneste dato) A = afklipning og hjemmetørring før tærskning

4 = tvekønnede planter 4 = såning på bed til udplantning, eventuel avl på 

hoved eller rod/knold

Særkønnede blomster: indeholder enten støvdragere eller støvvej (agurk og melon)

Tvekønnede blomster: indeholder både støvdragere og støvvej (de fleste af vores haveplanter)

*) De nævnte antal år for bevaring af spireevne stammer fra havefrøforsøg ved AU Flakkebjerg samt Avl af Havefrø af R. Kristensen og Kr. Troelsen. Nyere oprens-
nings- og sorteringsteknikker har i de fleste tilfælde haft en gavnlig indflydelse på frøets spireevne og efterfølgende opretholdelse af spireevne. Derfor kan der for 
adskillige af de nævnte arter ses betydelig bedre opretholdelse af spireevne end de her nævnte.      
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