Kom godt i gang med at dyrke og udbyde frø til markeder
- En guide til at dyrke markedsfrø.
Krav til frøene:
 Skal være dyrkede af et medlem i medlems have (eller mark) dvs.
hjemmedyrkede.
 Skal som udgangspunkt være fra samme år, men her er vi fleksible.
Træf aftale med koordinatoren af markedsfrø Merete Juul,
meretejuul@froesamlerne.dk.
 Skal være dyrkede efter retningslinjerne i vores nye hæfte ”Frøavl. Om
at gå i frø – og vokse med opgaven”. Med hensyn til frø dyrket i drivhus
kan der være lidt andre retningslinier end beskrevet i hæftet. Kontakt
Merete hvis du vil høre mere.
 Må ikke være almindeligt tilgængelige i kommerciel handel i DK eller
Norden. Denne regel er ikke helt nem, da f. eks. Camilla Plum
forhandler nogle af “vores” sorter. Desuden findes nogen af “vores”
sorter med FSnummer i handlen. Disse må ikke blandes/ forveksles.
Som eksempel har vi en sojabønne Fiskeby V FS256 som ikke må
blandes med en nyindkøbt Fiskeby V.
 Det er vigtigt at kende oprindelsen af sine frø og altid opgive FSnummer
eller NGBnummer, hvis sorten har sådan et.
Hvilke sorter:
 Sortimentet i markedskassen afhænger af hvilke sorter der bliver tilbudt

af medlemmerne. Til inspiration ligger der på hjemmesiden en liste
over hvilke sorter der allerede har været udbudt. Måske har du allerede
sorter i din have som kan bruges.
 Skriv også gerne til koordinatoren hvis du vil i gang med nye sorter,

måske kan vi fremskaffe frø.
Hvordan og hvor mange:



Har du frø så meddel det til koordinator Merete Juul,
meretejuul@froesamlerne.dk

 Frøene skal være rensede og pakket i poser med angivelse af sort, evt.
FSnummer, årstal og dit navn. Hvis du laver spireprøve, (se nedenfor)
så skriv resultatet på posen.
 Emballeres forsvarligt, gerne i plast for at forhindre fugtoptagelse
undervejs og med bobleplast. Sendes som B-post.
 Porto refunderes ved at scanne og sende (mail eller post) en

portokvittering mærket “markedsfrø” til kassereren,
jeppeworning@gmail.com
 Der er ikke nogen nedre grænse for hvor mange frø du kan tilbyde. Det
drejer sig om overskuddet når du har taget fra til dig selv. Høje
ærter/bønner, især dem fra projektet, kan vi tilsyneladende ikke få for
mange af.
 Omkring november vil du blive kontaktet af koordinatoren. I aftaler
hvilke frø du kan undvære og som er relevante i
markedssammenhænge, samt hvor frøene skal sendes hen. Du må
meget gerne oplyse hvor meget frø du ca har.

Vejledning til spiretest.
10 frø lægges på fugtigt køkkenrulle i syltetøjsglas med låg eller lignende,
sæt det lunt for hurtig spiring. Spireprocent skrives på frøposen.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om noget er du altid velkommen til at
kontakte koordinator Merete Juul, meretejuul@froesamlerne.dk.

