
från Viltmästaren
TIPS & RÅD

Bäst på allt som gror!

Snabbt & enkelt!
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Viltmästarens Klövvilt
Flerårig och uthållig blandning som genom 
sin mångfald tilltalar klövvilt, småvilt och 
insekter. Grödan ger skydd och föda under 
större delen av året. Genom sitt innehåll 
av både ettåriga och fleråriga, höga och 
låga arter ger blandningen ett brett använd-
ningsområde och en rik variation för vilt 
och insekter.

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha. 5 kg & 10 kg förp.

Viltmästarens Fältfågel
En blandning som sås på våren. Den ger 
god fodertillgång och ett högväxande 
skydd med inslag av vitklöver. Kan med
fördel användas både som foder och 
skydd för en mängd viltarter och fältvilt. 
Innehåller blommande växter som i viss 
mån tillgodoser insekternas behov.

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha. 5 kg & 10 kg förp.

Viltmästarens Fältfågel
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Viltmästarens Vinterfoder
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Viltmästarens Intensiv
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Viltmästarens Intensiv
Ettårig blandning som ger en god fodertill-
gång och ett högtväxande skydd. Kan med 
fördel användas ensam som en foder och 
skyddsgröda för en mängd vilt.

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha. 5 kg & 10 kg förp.
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Viltmästarens Siesta
En flerårig blandning av lågvuxna gräs som 
kräver minimal skötsel och kan användas på 
slänter, utmed skogsvägar, diken och på 
hyggesfläckar. Kan med fördel kompletteras 
med vitklöver (ca 20 %) för att öka smaklig-
heten. Med vitklöver ger blandningen rikligt 
med lågväxande foder och i vitklöverns 
blomning finns fördelar för insekterna.

Rek. utsädesmängd 15-20 kg/ha. 5 kg & 20 kg förp.

Viltmästarens Vinterfoder
För den som vill kombinera sitt foderutbud 
är denna allroundblandning att föredra, den 
är härdig för ett tuffare klimat och lämnar 
mycket bra avkastning. Mycket lämplig för 
produktion av eget vinterfoder för ensilering.

Rek. utsädesmängd 15-20 kg. 20 kg/förp.
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En viltblandning skall tilltala en mängd olika djur, 
ge ett gott foderförråd under hela året och erbjuda 
ett optimalt skydd åt viltet.  

Våra blandningar är ett komplement till varandra 
och för bästa foder- och skyddsvärde sås de så 
att de bildar olika viltzoner.
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För fler tips & råd kontakta oss gärna!

www.skanefro.se   
info@skanefro.se  0414-41 25 00

Vildfågelfrö
Finns i 4 kg, 10 kg och 20 kg/förp.

Vildfågelfrö 

För att locka ett större antal fåglar till fågelbordet 
innehåller vår viltfågelfröblandning en bra fördelning 
av fett och kolhydratrika fröer. 

Fler fåglar väljer att stanna kvar över våra “varmare vintrar” men, den 
ofta snabba, skiftningen mellan varmt, kallt och snö gör matsituationen 
för dessa arter svår.

Mata kontinuerligt under hela säsongen och använd alltid anpassade 
fågelbord/automater. Många fåglar föredrar att äta sina frön från marken 
men skapa trygghet och ett naturligt skydd för småfåglarna genom att 
placera fågelborden nära buskar eller annan vegetation.

Komplettera gärna fröblandningen med talgbollar för att öka antalet 
fåglar vid ditt fågelbord och tänk på äppelhalvor till koltrasten.
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Bäst på allt som gror!

- Locka fåglarna till din trädgård!

www.agrojakt.se   
info@agrojakt.se  0413-300 72

agro
jakt
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070-383 30 72


