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Standard Standard 
kontraktnormerkontraktnormer
i international handel:i international handel:
Renhed: min. 99%
Spireevne: min. 85%
Genetisk renhed: min. 99%
Vandprocent: rel. fugtighed max. 60%

Spinat F1Spinat F1

Renhed: Renhed: 
Min. 99,9% max. 2Min. 99,9% max. 2--4 4 ukrudtsfrukrudtsfrøø/ / 
kulturfrkulturfrøø pr.pr.250 gr.250 gr.

Spireevne: Spireevne: 
Min. 90%Min. 90%

Genetisk renhed:Genetisk renhed:
Min. 99,9% max. 0,1 promille Min. 99,9% max. 0,1 promille 
afvigere.afvigere.

Vandprocent:Vandprocent:
Relativ fugtighed max. 35%Relativ fugtighed max. 35%

KalibernKalibernøøjagtighedjagtighed
Maks. 5% afvigelseMaks. 5% afvigelse

ØØvrige:vrige:
Fri for Fri for sklerotiersklerotier og jordog jord

Sygdom:Sygdom:
Fri for Fri for ……....



Hvorfor stillesHvorfor stilles
disse krav?disse krav?

Jo, Jo, ……..

- fordi afsætningen er til hele verden!

- fordi Danmark producerer ca. 75% af 
frøforbruget af spinat i hele verden

- fordi spinat udgør mere end 80% af  
den danske havefrøproduktion.

- fordi mange lande har restriktioner, 
f.eks. 

- Australien: 
Ca. ”nul”-tolerance for ukrudt

- Japan: 
Fri for jord

Kvalitet betaler sig!Kvalitet betaler sig!

OpnOpnåås normerne til eksportmarkedet, s normerne til eksportmarkedet, 
er man som frer man som frøøfirma sikker pfirma sikker påå, ikke at , ikke at 
miste sine bedste kunder!miste sine bedste kunder!

Det mDet mååske ikke helt perfekte parti kan ske ikke helt perfekte parti kan 
alligevel afsalligevel afsæættes, dog med rabatttes, dog med rabat……

Som frSom frøøfirma hfirma hååndterer vi hndterer vi høøjre jre 
normer for beskyttelse af fremtidens normer for beskyttelse af fremtidens 
frfrøøavl samt VOR EKSISTENS!avl samt VOR EKSISTENS!



Hvordan optimeres Hvordan optimeres 
renheden i frrenheden i frøøet?et?
Der findes fDer findes føølgende danske lgende danske 
producenter af  rensningsudstyr:producenter af  rensningsudstyr:

DAMASDAMAS
WESTRUPWESTRUP
CIMBRIACIMBRIA

Maskinerne er specielt gode til 
markfrø, men kan nemt tilpasses til 
havefrøproduktion.

Der findes fDer findes føølgende udenlandske lgende udenlandske 
producenter af  producenter af  farvesortersudstyrfarvesortersudstyr::

ESMESM--SatakeSatake
SortexSortex

MÅL:
At kunne rense frø med maximal
udnyttelse af ovennævnte 
egenskaber/metoder til 100% rent 
frø med ensartet vægtfylde i én 
proces.

Renhed:

Frø har forskelllige fysiske 
egenskaber, som benyttes ved 
rensning af frøet:

- Størrelse
1. Diameter – sold
2. Længde – cylindertriør

- Vægtfylde
1. Kastesorterer – sten, moderkorn  

ukrudt og let frø.
2. Aspiratør/luftmodstand – let frø, 

støv samt let ukrudt

- Farve
1. Farvesorterermaskinen – alt hvad     

afviger i farve, som kan ses med 
det blotte øje, kan renses fra

2. Håndrensning (Afrika)

- Frøets overflade
1. Rullemodstand – snegletriør,

Båndrenser
2. Magnetmaskine (jernpulver)



Hvordan hHvordan hææves ves 
spireevnen pspireevnen påå frfrøøet?et?
Man har fMan har føølgende teknikker:lgende teknikker:

Vægtfylde:
Kastesorterer (gravity table): Let frø
(sidst i renseprocessen)
1% frarens = 1 % forhøjelse

Luft:
Aspiratør (luftmodstand): Let frø (først i 
renseprocessen). 

Størrelsessortering:
Mindste sortering spirer normalt ikke 
godt.

Flydeevne (sorting by liquid density):
Denne teknik bruges, hvis 
kastesortering ikke virker, eller hvis 
forskellen på godt og dårligt frø er lille. 

Farve:
Chlorofyl rensning: Umodne frø
indeholder mere chlorofyl.

X-ray (røntgen): Hvis 
embryo/kimhvid er dårlig udviklet, 
kan det ses/måles.
Farligt!

NIR (Near Infrared Reflectance
Spectroscopy): Lysrefleksion med 
infrarødt lys. Identificerting af 
spiredygtige, unormale og ikke 
spiredygtige frø.

NYHED - Optiseed (ASTEC): Dødt 
eller beskadiget frø udskiller 
aminosyre, hvilket kan ses ved 
berøring af vand. Koncentrationen er 
målbar.

MÅL:
- At kunne rense frø med maximal
udnyttelse af ovennævnte 
egenskaber/metoder til 100% 
spiredygtigt frø med høj uniformitet, 
hybriditet og spirehastighed.
- At kunne rense kasserede 
lavtspirende uniforme frøpartier op til 
90% spiredygtigt frø.
- At kunne rense spiredygtigt frø med 
højt niveau af indavl til frø med højt 
hybriditetsniveau. 



Kan man sikre Kan man sikre 
genetisk renhed?genetisk renhed?

P.t. kan man ikkeP.t. kan man ikke…… mmååske i ske i 
fremtiden.fremtiden.

StStøørrelsessortering:rrelsessortering:

Kalibernøjagtighed ændres ved:
- Koniske huller i solden
- Soldtykkelse
- Frøtørring.

MÅL:
Indkrydsning af marker-gen.
Hvis en marker-gen kan detekteres med 
NIR, skulle et parti frø i fremtiden kunne 
renses for indavl eller bastardering 
(teori??)

--

SvampeangrebSvampeangreb

FrFrøøbbåårnerne sygdomme er ikke sygdomme er ikke 
velsete og er meget vanskelige velsete og er meget vanskelige 
at fjerne eller reducere pat fjerne eller reducere påå
frfrøøetet……

MetoderMetoder::
- Polering af frøet
- Frødesinficering uden kemikalier. 

Vask af frøet eller varmebehandling med 
luft eller damp. (steam disinfection)

- Biologisk
- Bejdsning af frøet med fungicider
- Desinficering med Eventus-elektroner.

MÅL:
At producere frø med lavt niveau af 
frøbårne sygdomme.



RRååvareindtagvareindtag



ForrenserForrenser



Kastesorterer samt sorteringKastesorterer samt sortering



StStøørrelserrelse-- og farvesorteringog farvesortering



FarvesorteringFarvesortering



OPTIMERET PROCESLINIEOPTIMERET PROCESLINIE
-- med integreret farvesorterermed integreret farvesorterer



Kastesortererbord Kastesortererbord -- spinatfrspinatfrøø



FrFrøøproduktionproduktion –– kastesorterer kastesorterer -- upgradingupgrading



KastesortererbordKastesortererbord



FrFrøøproduktionproduktion -- snegletrisnegletriøørr



SnegletriSnegletriøørr



Pakning Pakning –– ssæække og kasserkke og kasser



FrFrøøttøørrerirreri
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Tak for interessenTak for interessen……
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