
Sommerprogram 2019:             

  

 

Foreningen afholder igen i år fire aften markvandringer (bemærk forskellige starttidspunkter). 

I er meget velkomne til at besøge dem alle, eller kun deltage i dem, som har jeres interesse med 

 hensyn til sted / emne. I er også velkomne til at tage naboen, eller andre med interesse for frø med.   

  

Østfyn: Onsdag den 8. Maj kl. 18.30  

Mødested: Øksendrup Kirke, Øksendrupvej 1C, 5871 Frørup 

Vi kører lidt rundt i området og ser forskelligt græsfrø sammen med DLF.  

  

Nordvestfyn: Onsdag den 15. maj kl. 18.00  

Mødested: Bjarne Larsen, Assensvej 228, Gamborg, 5500 Middelfart. 

Denne aften arrangeres i samarbejde med havefrøavlerforeningen.  

Her vil blive fremvist forskelligt havefrø, rødsvingel, hundegræs og engrapgræs. 

 

Nordøstfyn: Onsdag den 22. Maj kl. 18.30 

Mødested: Revninge Sognegaard, Revninge Bygade 61, 5300 Kerteminde. 

Vi har traditionen tro planlagt aftenen i samråd med frøavlskonsulenterne fra DLF, DSV og Jensen Seeds. 

Vi skal se en god blanding af græsfrø og havefrø.  

 

Langeland: Tirsdag den 4. Juni kl. 17.30  

Mødested: Centrovice´s agerrævehale demomark, Stengadevej 44, 5953 Tranekær.  

Der vil være rundvisning i græsukrudtsdemoen, hvor der via etableringsmetoder, sådatoer samt 

sprøjteforsøg bliver demonstreret, hvordan man kan styre agerrævehalen. 

Efterfølgende (kl. ca.18.30) fortsætter vi til Rubenlund Agro, Korsvej 3 5953 Tranekær. 

Her vil ejeren Ulrik Bremholm og Vera Jakobsen fra DLF vise rundt. Her dyrkes der:  

hvidkløver, hestebønner, hundegræs, rødsvingel, strandsvingel, engrapgræs, roefrø, spinat mm. 

 

Alle aftener, vil der deltage konsulenter fra frøfirmaer. Og der planlægges med, at der vil blive 

afsluttet med en sandwich og øl/vand.  

 

Året sommertur:    19 Juni 2019.  
  

Årets sommertur arrangeres igen i samarbejde med Centrovice´s Guldkorns kursus.  

I år går turen til Store Frødag ved St. Heddinge + Gyllingholm Gods. Program følger senere. 

.   

PÅ GENSYN!  

 

   Frøavlerne på Fyn og Langeland            

Sekretariat: Lennart Grønnegaard Banke, Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. 

Tlf: 20142283     Email: LBA@centrovice.dk.     

Nyhed: Følg frøavlerforeningen på facebook - www.facebook.com/FroeavlerforeningenforFynogLangeland/ 
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