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Handels- og leveringsbetingelser:

Bestilling:  Alle produkter i dette katalog kan bestilles 
online på Skovdyrkernes webshop: 
www.skovdyrkershop.dk. 
alternativt kan bestillingssedlen bagerst i dette 
katalog benyttes. 
Den kan sendes med post, fax eller mail. 
Kontakt oplysninger findes nederst på denne side. 
Priser:  Alle priser i dette katalog, er vejledende 
eksklusiv moms og leveringsomkostninger. 
Særlige tilbud findes på www.skovdyrkershop.dk
Fragtpris udregnes efter vægt og tillægges ordren.
levering: lagervarer leveres indenfor 3-5 hverdage 
efter vi har modtaget din bestilling. 
Du bedes være opmærksom på at ikke alle typer 
varer er lagervarer - særligt ikke frø først på sæsonen. 
Vi ønsker at levere den bedst mulige vare, hvilket 
betyder at frøblandingerne først produceres i det 
tidlige forår.  Alle varer leveres med fragtmand.

Skovdyrkerne
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg 
tlf: +45 6262 4747 
Fax: +45 6593 0986
fyn@skovdyrkerne.dk

NYHED 2016

SKOVDYRKERNES favorit - Ny forrygende frøblanding fra SKOVDYRKERNE

Vi har i år, som noget nyt, vores eget bud på en af de utroligt populære all-round frøblandinger i sortimentet.
SKOVDYRKERNE’s favorit byder på pollen og nektar til insekter, frøføde til fuglevildtet, grønt til harer 
og hjortevildt og ikke mindst vinterdækning. Du får en smuk vildtager med masser af blomster hele året.        
Vores egen blanding er tilpasset danske forhold med bl.a. en vinterfast foderraps og den flerårige gul stenkløver. 
SKOVDYRKERNES favorit er det rigtige valg hvor man ønsker at tilgodese vildtet i bred forstand hel året 
rundt, og samtidig have noget smukt at se på. 

Indeholder: Solsikke, boghvede, honningurt, quinoa, hirse, foderraps, fodermarvkål, cikorie og gul stenkløver. 
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NYHED. SKOVDYRKERNES Markvildtmix er udviklet til at imødekomme markvildtets krav. Særligt 
agerhønsene vil have glæde af denne blanding. Blomster fra hvidkløver, boghvede, honningurt og oliehør
tiltrækker insekter, så der er rigeligt med animalsk føde til kyllingerne i den første vanskelige tid. I 
sensommeren og efteråret bugner vildtageren med frø fra boghvede, triticale og oliehør. Hvidkløveren 
sørger for grønt året rundt, hvilket særligt harerne sætter pris på.  Vil man gøre det ekstra godt, kan striber 
af SKOVDYRKERNES markvildtmix kombineres med striber af fodermarvkål eller lignende dækningsgivende 
afgrøder. 

Indeholder: Boghvede, triticale, honningurt, oliehør og hvidkløver.

NYHED! SKOVDYRKERNES kålmenu er en ny blanding af forskellige korsblomstrede afgrøder. Blandingen 
giver føde til hare og hjortevildt. Derudover er blandingen meget vinterfast og leverer derved både føde og 
dækning hele vinteren og i den kritiske periode i det tidlige forår.

Indeholder: Foderraps, stubturnips, vinterrybs samt 3 forskellige sorter af fodermarvkål.

SKOVDYRKERNES Blomsterblanding til vildt og insekter sikrer et rigt udbud af pollen og nektar i en 
lang periode. Udover den gavnlige effekt for insekter og vildt er den rigt blomstrende blanding også utrolig 
flot.

Indeholder: Sommervikke, foderært, blodkløver, honningurt, lupin, oliehør, solsikke, gul sennep og sæddodder.

SKOVDYRKERNES Engblanding er en robust flerårig blanding af græs og urter, som anvendes til anlæg 
af skovenge, langs spor, skovkanter og lignende steder hvor man ønsker at tilgodese vildtet. 
SKOVDYRKERNES engblanding er også ideel hvor man ønsker at anlægge ekstensive grønne arealer, som
bund i frugthaver, basis i blomsterengen osv. SKOVDYRKERNES engblanding kan plejes med slåning en eller 
flere gange i året, hvilket vil være medvirkende til at holde vildtageren frisk og grøn.

Indeholder: Rajgræs, engrapgræs, timothe, cikorie, lucerne, hvidkløver, alsikkekløver og sneglebælg.

SKOVDYRKERNES Vildtmix til let jord er en frøblanding der er specielt velegnet til lettere jorder. 
Der er en stor andel af kvælstoffikserende arter og en stor andel af vækstkraftige arter der gror godt på 
disse lokaliteter. Blandingen er alsidig og giver nektar og pollen til insekter såvel som dækning, grønt og frø 
til vildtet.  

Indeholder: Lupin, foderært, stauderug, boghvede, lucerne, serradel, vintervikke, esparsette, rajgræs, 
honningurt, stenkløver, foderraps, humle-sneglebælg og olierædikke.

SKOVDYRKERNES  Topmix er kendt fra den professionelle skytte og råvildtforvalter Kim Lindgrens bog 
“råvildt og medaljebukke”. Blandingen giver en vildtager med masser af grønt til hjortevildt og harer. 
Topmix kan plejes med slåning et par gange i vækstsæsonen, hvilket vil sikre en frisk og indbydende grøn
vildtager året rundt. En rigtig salatskål for vildtet!  

Indeholder: Cikorie, hvidkløver, alsikkekløver, lucerne og kællingetand.
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Find flere informationer om dyrkning og anvendelse på www.skovdyrkershop.dk

Utopia
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Majs, Uanset valg af majssort er omhyggelig
etablering vigtig for at opnå et godt resultat. 
Majsen skal ikke sås før jorden er 10 grader varm og 
der er udsigt til en periode med stabilt vejr. Er der 
udsigt til nattefrost eller en kold periode bør sånin-
gen udskydes. Såning i midten af maj måned anses 
almindeligvis som passende. Majs sås i 5 cm dybde 
i et veltilberedt såbed, gerne med placeret gødning.
Efterfølgende skal majsen passes med renholdelse og 
gødning for at sikre et tilfredsstillende udbytte. Via 
vores leverandører kan vi skaffe et stort udvalg af 
majssorter hvis du har specielle ønsker. 

Tanka Millet Mix er en hirseblanding af rød og hvid 
hirse, samt japansk hirse. 
denne blanding er forholdsvis vinterfast og giver god 
dækning.

Poacher Millet Mix er en hirseblanding af rød og 
hvid hirse. Denne blanding producerer en stor 
mængde frø, men er til gengæld ikke så standfast. 
Hvor man ønsker dækning, er Tanka Millet Mix
derfor bedre.

Sorghum Mix er en blanding af 3 forskellige sorter 
af sorghum. Sorghum anvendes som dækningsgivende 
vildtafgrøde.
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Kings Poacher Maize en vækstkraftig engelsk majs-
sort, der udmærker sig ved at gro særdeles godt 
under kolde og vanskelige forhold. Bejdset mod 
fugleprædation og synergybehandlet hvilket sikrer   
optimal fremspiring. 50.000 frø svarende til ca. ½ 
hektar.

Cester er en lidt billigere majssort, der udmærker sig 
ved at være meget kulde- og tørketolerant samt have 
en god modstandskraft mod sygdomme og skade-
gørere. Cester har stærke stængler og holder sig grøn 
langt hen på efteråret. Bejdset for at sikre optimal 
fremspiring.  50.000 frø svarende til ca. ½ hektar.

diverse FrøMajs, Hirse og Sorghum



diverse Frø
                                                                                                                                                                                           
          
        oversigt

Gul sennep: Hurtig og nem etablering. Kan sås efter høst og give et rigtigt fornuftigt resultat 
Blomsterne tiltrækker masser af insekter.

Olierædikke: Stor bladmasse på kort tid. Glimrende som efterafgrøde.

Jordskokker: Masser af dækning over jorden, og under jorden masser af knolde der kan 
harves op som fødetilskud til vildtet. Sorten vi har fået fat i blomstrer i sensommeren med 
gule blomster.
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  Nr.   afgrøde Pakkestørrelse Pris eks. moms Udsædsmængde kg/ha Hjortevildt Hare Fuglevildt insekter

1 Skovdyrkernes Favorit 8 kg 689,- 28 ** ** *** ***

2 Skovdyrkernes Engblanding 5 kg 549,- 20 *** *** * **

3 Skovdyrkernes Topmix 2 kg 289,- 16 *** *** ** **

4 Skovdyrkernes Topmix 10 kg 1089,- 16 *** *** ** **

5 Skovdyrkernes Vildtmix til 
let jord 10 kg 689,- 50 ** ** ** **

6 Skovdyrkernes Markvildt-
mix 10 kg 689,- 50 * *** *** **

7 Skovdyrkernes Blomster-
blanding til vildt og insekter 10 kg 689,- 25 * * ** ***

8 Skovdyrkernes Kålmenu 1 kg 249,- 5 *** *** ** *

9 Poacher Maize 13 kg 625,- 30 ** * *** *

10 Cester Maize 13 kg 585,- 30 ** * *** *

11 Poacher Millet Mix 2 kg 195,- 12 * * *** *

12 Tanka Millet Mix 2 kg 295,- 12 * * *** *

13 Sorghum Mix 10 kg 419,- 25 * * *** *

14 Hvidkløver 1 kg 120,- 12 *** *** *** ***

15 Lucerne 2 kg 159,- 20 *** *** ** ***

16 Gul stenkløver 2 kg 159,- 5 ** * ** ***

17 Blodkløver 2 kg 249,- 25 * ** ** ***

18 Boghvede 2 kg 59,- 90 ** * *** ***

19 Honningurt 1 kg 109,- 7 * * ** ***

20 Cikorie 1 kg 179,- 10 *** *** ** **

21 Hjulkrone 2 kg 399,- 25 * * * ***

22 Fodermarvkål 1 kg 120,- 5 *** *** ** *

23 Solsikke 1 kg 139,- 30 * * *** **

24 Quinoa 1 kg 239,- 10 * * *** **

25 Stauderug 2 kg 69,- 110 ** ** ** *

26 Stubturnips 3 kg 249,- 8 *** *** ** *

27 Utopia 2 kg 369,- 5 *** ** *** *

28 Gul sennep 2kg 49,- 10 ** * ** ***

29 olierædikke 5 kg 149,- 8 ** ** ** *

30 Jordskokker 20 kg 189,- 800 *** ** *** *

31 Foderraps 2 kg 139,- 8 *** *** ** *

32 Sommerblomstblanding   
18 arter 1 kg 320,- 10 * * ** ***

I nedenstående skema finder du oplysninger om pakkestørrelser, udsædsmængder og hvilke vildtarter de
forskellige afgrøder særligt tilgodeser. 
På vores webshop www.skovdyrkershop.dk finder du flere informationer om de enkelte afgrøder. 
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, hvis du har behov for råd og vejledning.



www.skovdyrkershop.dk
Her finder du et stort udvalg af artikler til jagt, vildtpleje og andre aktiviteter på land, skov og naturejendomme.

          Tilbehør på www.skovdyrkershop.dk

Vildtfoder
Hos Skovdyrkerne forhandler vi det engelske kvalitets produkt Marsden’s vildtfoder til fasan- og andeopdræt.

Fasanfoder Pris/sæk 1-10 Pris/sæk >10
Starter - fine crumb 189,00 169,00
Starter - mini pellets 189,00 169,00
Early grower - pellets 169,00 149,00
Grower - pellets 149,00 129,00

Andefoder Pris/sæk 1-10 Pris/sæk >10
Grower - pellets 139,00 128,00
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Navn/Firmanavn:

adresse:

Postnummer og By:

Tlf.:

E-mail:

Evt. CVR:

Evt. Anden leveringsadresse:

navn: 

adresse:

Postnummer og By:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klip her

                                                      
           Bestillingseddel
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  Nr.   afgrøde Pakkestørrelse Pris eks. moms Bestil antal pakker

1 Skovdyrkernes Favorit 8 kg 689,-

2 Skovdyrkernes Engblanding 5 kg 549,-

3 Skovdyrkernes Topmix 2 kg 289,-

4 Skovdyrkernes Topmix 10 kg 1089,-

5 Skovdyrkernes Vildtmix til 
let jord 10 kg 689,-

6 Skovdyrkernes Markvildt-
mix 10 kg 689,-

7 Skovdyrkernes Blomster-
blanding til vildt og insekter 10 kg 689,-

8 Skovdyrkernes Kålmenu 1 kg 249,-

9 Poacher Maize 13 kg 625,-

10 Cester Maize 13 kg 585,-

11 Poacher Millet Mix 2 kg 195,-

12 Tanka Millet Mix 2 kg 295,-

13 Sorghum Mix 10 kg 419,-

14 Hvidkløver 1 kg 120,-

15 Lucerne 2 kg 159,-

16 Gul stenkløver 2 kg 159,-

17 Blodkløver 2 kg 249,-

18 Boghvede 2 kg 59,-

19 Honningurt 1 kg 109,-

20 Cikorie 1 kg 179,-

21 Hjulkrone 2 kg 399,-

22 Fodermarvkål 1 kg 120,-

23 Solsikke 1 kg 139,-

24 Quinoa 1 kg 239,-

25 Stauderug 2 kg 69,-

26 Stubturnips 3 kg 249,-

27 Utopia 2 kg 369,-

28 Gul sennep 2kg 49,-

29 olierædikke 5 kg 149,-

30 Jordskokker 20 kg 189,-

31 Foderraps 2 kg 139,-

32 Sommerblomstblanding 1 kg 320,-

Alle ordrer tillægges fragt beregnet efter vægt.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skovdyrkerforeningen Fyn 

Damsbovej 11 

5492 Vissenbjerg 

HUSK 

PORTO 

Skovdyrkerforeningen Fyn
Damsbovej 11

5492 Vissenbjerg

Klip her

Skovdyrkerne

Skovdyrkerne
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5492 Vissenbjerg 
tlf: +45 6262 4747 
Fax: +45 6593 0986
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