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Forhandler:

Vildtager –
  et positivt bidrag 
til naturen

Vildtafgrøder
       Mangfoldighed i  naturen

Etablering af vildtagre kan være med til at 
forbedre vildtets muligheder væsentligt uden 
nødvendigvis at ødelægge vilkårene for det 
eksisterende land- og skovbrug. Samtidig kan 
en vildtager med sin blomstring og sit insektliv 
også bidrage til flere og rigere oplevelser for 
de mennesker, der færdes derude.

I denne lille folder gives der oplysninger om 
blandinger og etablering af vildtagre, der 
tjener forskellige formål. God fornøjelse og 
god arbejdslyst!
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Hvilken blanding skal jeg vælge?

VILDT UDSÆDSMÆNGDE, 
KG/1000 M2

PAKNINGS-
STØRRELSE, KG

FUGLEVILDT

Kyllingemix, forårssåning 4,0 10

Kyllingemix, efterårssåning 3,6 10

Traditional Game Cover Mixture 2,5 10

Decoy Game Mixture 2,0 8

Late Cover Mixture 1,25 5

Boost Mixture  0,6 5

Millgame Millet Mix   1,25 5

MARKVILDT

Insektvold/redeskjul 1,6 2

Markvildt, dækning og føde 3,6 10

Pollen og nektar blanding 1,5 2

HJORTEVILDT

Sommermix til hjortevildt 8,5 10

Helårsmix til hjortevildt 3,5 2 og 10

Skoveng og vildtager 3,5 10

OVERSIGT OVER VILDTBLANDINGER 

-  Kyllingemix forår
-   Your Countryside 

(alle blandinger)

-  Sommermix til hjortevildt
-  Helårsmix til hjortevildt
-  Skoveng og vildtager

-  Kyllingemix efterår
-  Late Cover Mixture
-  Boost Mixture

-  Insektvold/redeskjul

-  Kun såning om foråret

MARKVILDT

MARKVILDT

FORÅRSSÅNING

EFTERÅRSSÅNING

HJORTEVILDT

FUGLEVILDT

HJORTEVILDT

FUGLEVILDT

-  Insektvold/redeskjul
-  Markvildt, dækning og føde
-  Pollen og nektar blanding



Forberedelse - forår
Ved traditionel dyrkning gøres arealet klar med 
en grundig bearbejdning af jorden ved pløjning 
og jordpakning, eventuelt fræsning. Herefter 

ligger jorden urørt i nogle uger, så ukrudt kan få tid til at spire. 
Måske skal den eksisterende mark først behandles med et 
ukrudtsmiddel (f.eks. Roundup), der fjerner alle planter, hvis der 
er meget rodukrudt (kvik, tidsler, skræpper mv.) på arealet.
Ved pløjefri dyrkning vil proceduren være først at sprøjte mod 
rodukrudt (Roundup), lade jorden hvile 10 dage, hvorefter der 
harves og sås umiddelbart efter.

Harvning
Lige før såning harves jorden 1-2 gange i 6-8 cm 
dybde, så jorden er løs og jævn. Der skal ikke 
harves mere end netop nødvendigt for at lave et 

jævnt såbed. Undgå så vidt muligt at udtørre jorden – fugtigheden 
bør bevares så højt oppe i jorden som muligt.

Tromling
På sandjord kan der evt. tromles umiddelbart 
efter med cementtromle. På lerjord tromles evt. 
med ring- eller knasttromle. Formålet er at pakke 

det øverste jordlag, så frøet ikke kommer for langt ned i jorden,  
og at der sikres god kontakt mellem frø og den fugtige jord.

Gødning  
Hvis vildtageren må gødes (ikke tilladt på 
f.eks. udyrket jord), bør jorden grundgødskes 
før såning, så de nye planter er sikret næring 

i den første tid. Det er vigtigt, at gødningen fordeles helt jævnt 
over arealet. Det anbefales at anvende NPK-gødning. Følg altid 
emballagens anvisninger, når du doserer gødning.

Etablering af vildtagre

Såning
Til såning er det en fordel at vælge en periode, 
hvor jorden indeholder nogen fugtighed. 
Samtidig er det en fordel, at jorden er lun, 

mindst 10° C, for det fremmer både spiring og rodvækst. 
Den bedste såtid er derfor hele maj måned. Såning skal ske 
straks efter jordbehandlingen. Frøene i sækken har forskellig 
størrelse, så for at få en jævn fordeling af store og små frø, 
skal frøene blandes grundigt, før de sås. Rækkeafstanden 
skal være lille, så frøet fordeles så godt som muligt over hele 
arealet. Såning bør ikke ske dybere end ca. 1-2 cm. Følg den 
anbefalede udsædsmængde for den enkelte art/blanding.

Fire gode råd til etablering af vildtager:
1.   Pløj om efteråret
2.   Harv jorden når den er tør om foråret – vent derefter 

tre uger
3.   Bekæmp ukrudt med Roundup og vent yderligere to 

uger til ukrudtet dør
4.   Harv jorden og så frøet i 1-2 cm dybde, når 

jordtemperaturen er 10° C. Tildel NPK-gødning og  
troml eventuelt til slut 

FUGLEVILDT:
Kyllingemix forår og efterår
Giver hønsefugle med kyllinger de bedst mulige forhold til 
fødesøgning. 
Traditional Game Cover Mixture
Dækning hele sæsonen, rigeligt foder til alt fuglevildt.
Decoy Game Mixture
Optimal dækning hele sæsonen, nem at etablere.
Late Cover Mixture
Hurtig udvikling, fantastisk vinterdækning. Også til 
eftersåning.
Boost Mixture
Såning forår eller sensommer (også eftersåning). Bliver op 
til 2 m høj. Særdeles vinterfast.
Millgame Millet Mix
Rød og hvid hirse. Dekorativ blanding med meget foder til 
fuglevildt.

MARKVILDT:
Insektvold/redeskjul – græsblanding til bræmmer 
Overvintringssted for insekter, forbedrer fødegrundlaget for 
hønsefugles kyllinger.
Markvildt, dækning og føde
Yder gennem flere år den nødvendige vinterdækning for 
harer, fugle mv.
Pollen og nektar blanding
Leverer pollen og nektar til glæde for bier, fluer, sommer-
fugle mv. og dermed også for fuglevildtets unger.

HJORTEVILDT:
Sommermix til hjortevildt 
Kløvergræs rig på næring og mineraler blandet med korn og 
boghvede.
Helårsmix til hjortevildt 
Tilbyder fødemuligheder allerede kort efter etablering og 
frem til og med vinterperioden.
Skoveng og vildtager
Giver føde til vildtet og ny næring i den ofte næringsfattige 
skovjord.

Du kan finde yderligere information om blandinger til vildt 
på www.dlf.dk under Produkter/Vildtafgrøder.

Blandinger til vildt


