
Miks 
40 % Honningurt

4 % Olieræddike
2 % Kornblomst

25 % Boghvede

TERRA GOLD® 4 hedder på tysk Bienenschmaus 
som betyder Bi- lækkerier på dansk. Det er 
lækkerier til alle bier, sommerfugle og andre 
insekter. Inden
30. april skal der foretages en mekanisk 
jordbehandling og udsås en blomsterblanding 
af frø- og nektarproducerende plantearter.

Udsædsmængde: 10 kg/ha – normale 
forhold, gode forhold 7 – 8 kg/ha, dårlige 
forhold 25 kg/ha 
Forår – følg regler vedr. MFO bestøver brak

TERRA GOLD® 3
Kartofler

TERRA GOLD® 4 MFO
Bestøverbrak

FÅS OGSÅ DELVIS ØKOLOGISK

- søg dispensation

WA- vildtblandinger fra Freudenberger Feldsaaten
Hvorfor vælge WA blandingerne?
• Blandingerne sikrer en høj kvalitet i foderforsyningen til alle

typer af vildt
• Sikrer et godt afgrødedække til glæde for både fugle og

pattedyr

• Rig på urter, der sikrer mikronæringsstoffer til vildtet
• Stigende aktivitet af insekter – større fugleaktivitet
• Reducerer vildtets ødelæggelse af landbrugsafgrøderne
• WA blandinger er lette at bruge og lette at vedligeholde

WA 10 

WA 40 

WA 20

WA 70

WA 30

WA 10 – Vinter foderblanding
Toårig hjorte - og fuglefoderblanding,  

der også  fungerer som afgrødedække - 10 kg sække

WA 40 – Rådyr og andre pattedyr ”eng miks”
Flerårig vildtblanding til rådyr og mindre pattedyr,  

både foder og dækafgrøde - 10 kg sække

www.shopfrdk.dk  eller på www.freudenberger.net/en/terra-gold.asp 

WA 20 – Helårig foderblanding
Helårig foderblanding til alle typer af vildt  

10 kg sække

WA 70 – biotop miks
Flerårig vildtblanding, både som dækafgrøde og foderkammer - 10 kg 

sække

WA 30 – Tredelt foderforsyning
Flerårigt plantedække og foderkilde  

til alle typer vildt  - 10 kg sække

Miks WA 10 
 41,4 %  Staude rug
 4,3 %  Vinterraps

  2,9 %  Honningurt 
 28,4 %  Boghvede

2,9 %  Rødkløver
4,3 %  Gul sennep
4,3 %  Olieræddike
2,9 %  Hvidkløver

 2,9 %  Vinterrybs
1,4 %  Westfalsk foderkål 
1,4 %  Hundegræs
1,5 %  Bladkål
1,4 %  Timote

Miks WA 40 
 13,0 %  Hvidkløver
 10,0 %  Lucerne
 7,0 %  Vilde urter i blanding
 10,0 %  Esparsette
 10,0 %  Rødkløver
 7,0 %  Rødsvingel 
 10,0 %  Bukkehorn

8,0 %  Diploid rajgræs
 5,0 %  Vintervikke
 10,0 %  Timote

7,0 %  Gul kløver 
3,0 %  Engrapgræs

Miks WA 20 
  2,0 %  Serradella 
 20,0 %  Havre

2,0 %  Vinterraps
 5,0 %  Italiensk rajgræs 
 15,0 %  Blå sødlupiner

2,0 %  Vinterrybs
5,0 %  Aleksanderinerkløver 
5,0 %  Sommervikke

 15,0 %  Vårhvede
1,0 %  Fodermarvkål 
3,0 %  Blodkløver/Inkarnatkløver
5,0 %  Rødkløver 

 10,0 %  Boghvede
5,0 %  Foderærter

Miks WA 70 
 38,0 %   Kvælstoffikserende  

planter  
 13,0 %   Olieafgrøder,  

(Sennep-  
  olieræddike)
 7,5 %   Boghvede 
 41,5 %   Vilde urter

Miks WA 30 
 15,0 %  Boghvede

5,0 %  Olierædikke  
2,5 %  Vinterraps 
2,0 %  Foderrap
1,0 %  Fodermarvkål 

 10,0 %  Vintervikke
1,0 %  Westfalsk foderkål
1,0 %  Mark grønkål
3,0 %  Vinterrybs
2,5 %  Blodkløver/Inkarnatkløver

 19,0 %  Staude rug 
 20,5 %  Kvælstoffikserende planter
 2,0 %  Foder katost 
 10,0 %  Græsser

1,0 %  Turnips 
2,0 %  Vilde urter

- Giver et fantastisk dække 
og foderforsyning til 
råvildt og vilde fugle

- Den store plantevariation 
giver mange forskellige 
frø som foder til vildtet

- Tilfører foder og dække 
for små pattedyr

- Foderforsyningen er klar 
fra september/oktober 
og holder igennem hele 
vinteren

- holder 2 år

- Indeholder primært 
kvælstoffikserende 
planter, græsser og 
urter

- Sikrer fantastisk fo-
derforsyning gennem 
hele året

- Perfekt dækafgrøde 
for mindre pattedyr

- Rigelig forsyning af 
mikronæringsstoffer

- holder 4-5 år

- Fantastisk foderres-
source fra sommer 
til vinter

- Stort indhold af 
kvælstof- fikserende 
planter

- Proteinrig
- sikrer foder til vildtet 

både sommer og 
vinter

- Indeholder en stor mæng-
de urter, der blomstrer 
meget. 
Et fantastisk miljø 
for vildtet

- Nektarrig blanding mange 
bier og  sommerfugle

- Giver et rigtigt godt dæk-
ke for vildtet

- Giver et rigtigt godt foder 
til insekter, mindre patte-
dyr og fugle

- Rigelig forsyning af mikro-
næringsstoffer

- holder 4-5 år

- Indeholder enårige 
og flerårige arter

- Hurtigt foder og 
dække til alle typer 
vildt

- Specielle flerårige 
urter

- Blomsterrig
- Stor insekt rigdom 

og aktivitet, der 
medfører en god 
foderforsyning

- holder 3 år

Sådato: April–Juni 
Udsædsmængde: 50 kg/ha 
Afgrødehøjde: 150–180 cm dækafgrøde fra august til 
februar

Sådato: tidligt forår eller efterår 
Udsædsmængde: 40 kg/ha Kan bredspredes eller sås 
med såmaskine.

Sådato: April–Juni 
Udsædsmængde: 50 kg/ha 
Kan bredspredes og sås med såmaskine

Sådato: tidligt forår Udsædsmængde: 10 kg/ha 
Kan bredspredes eller sås med såmaskine.

Sådato: April–Juni 
Udsædsmængde: 50 kg/ha Kan bredspredes og sås med 
såmaskine
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