
från Viltmästaren
TIPS & RÅD

Bäst på allt som gror!
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 Viltblandning skall 
vara tilltalande för 

en mängd olika djur, 
ge ett gott foder-
förråd under hela 
året, och erbjuda 

ett optimalt skydd. 

Våra blandningar är ett komplement 
till varandra och för bästa foder- och 

skyddsvärde sås de så att det 
bildar olika viltzoner.

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. 
Viltmästarens Klövvilt har genom sitt 
innehåll av både ettåriga och fleråriga, 
höga och låga arter ett brett använd-
ningsområde och en rik variation för 
vilt och insekter. 
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Nytt innehåll!

Utsädesmängd: 15-20 kg/ha   
Förp: 5 kg och 10 kg
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Viltmästarens Intensiv
Ettårig blandning som ger en god foder-
tillgång och ett högväxande skydd. 
Viltmästarens Intensiv kan med fördel 
användas ensam som en foder- och 
skyddsgröda för en mängd vilt.

Utsädesmängd: 5-6 kg/ha   
Förp: 1 kg & 5 kg
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Viltmästarens Fältfågel
En flerårig blandning som sås på våren. Den ger 
god fodertillgång och ett högväxande skydd med 
många olika blommande växter. Viltmästarens 
Fältfågel kan med fördel användas både som 
foder och skydd för en mängd viltarter. Innehåller 
blommande växter som i viss mån tillgodoser 
insekternas behov.
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Utsädesmängd: 15-20 kg/ha  Förp: 5 kg & 10 kg

Viltmästarens Glänta   

En flerårig blandning av lågvuxna gräs kombinerat med blod- 
och vitklöver. Viltmästarens Glänta kräver minimal skötsel 

och kan användas på slänter, utmed skogsvägar, 
diken och hyggesfläckar. Blodklövern kompletterar 

vitklövern genom att ge rikligt med foder under 
insåningsåret och därefter ger vitklövern 

tillsammans med gräsen ett uppskattat bete. 
Klövern uppskattas också av insekter.

Utsädesmängd: 15-40 kg/ha   
Förp: 1 kg, 5 kg & 20 kg
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www.skanefro.se   
info@skanefro.se  0414-41 25 00

Bäst på allt som gror!
www.agrojakt.se   

info@agrojakt.se  070-383 30 72

agro
jakt

Att tänka på!
• Vilka djurarter ska gynnas av din viltåker? 

• En noggrann etablering ger din viltåker bra förutsättningar att   
 producera mycket foder och bra skydd för viltet.

• Viltmästarens blandningar Klövvilt, Fältfågel och Intensiv sås med 
 fördel i remsor med till exempel Viltmästarens Glänta eller  
 Skånefrö Kantzon mellan remsorna.  

• Undvik att så Viltmästarens Intensiv på samma ställe flera år i rad.
 (sjukdomar kan uppförökas). En varierad växtföljd är att eftersträva 
 för alla blandningar och grödor.

Hur etablerar jag min viltåker på bästa sätt?
 1. Plöj/djupkultivera marken för att bli av med ogräs.
 2. Harva för en jämn såbädd.
 3. Sådd, med såmaskin är att föredra.
 4. Återpacka och behåll fukten runt fröet med en vältning. 
 5. För bästa etablering rekommenderas en gödselgiva vid sådd.

  Det är ofta en fördel att så viltåkern senare på vårsäsongen, 
  då håller den ut längre på höstsäsongen.

För fler tips & råd kontakta oss gärna! 

Besök också www.skanefro.se för att se fler 
grödor att så i renbestånd till viltet!
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