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Riistasiemen Oy on markkinoilla  
ainoa joka tekee sekä siemen- 

seoksia kylvettäväksi että rehuja 
ruokittavaksi riistan parhaaksi. 

Kehitämme ja kokeilemme 
uusia siemeniä ja lajikkeita, koska 

haluamme että suomalaisiin oloihin 
löytyy maittavia ja toimivia riista-

peltokasveja. Valitsemalla  
Diana-perheemme tuotteita  

varmistat myös jatkumon riistan  
keskeiselle kehitykselle. 

Riistan parhaaksi!

KONTAKTUPPGIFTER

Post- och besöksadress  Malmvägen 307, FI-02580 Sjundeå 

kontor, lager och packeri

Beställningar  webb butik www.viltfro.se

 Order via epost order@viltfro.se

Försäljning och rådgivning Jan-Erik Dalmo, 073-615 00 07

 (ti–ons 16–18 och lö 9–14)

 dalmo@viltfro.se

Försäljning, respons och rådgivning  Sebastian Sohlberg +358 400 784 449

 viltfro@viltfro.se

Försändelser, lager och packeri  viltfro@viltfro.se

Kontor och fakturering Janica Wetterstein-Sohlberg

 janica@viltfro.se

Mera info:  www.viltfro.se

Viltfrö Ab är den enda på marknaden som 
tillverkar både fröblandningar för sådd och 

foder till utfodring för viltets väl. 

Vi utvecklar och testar nya frön och sorter 
eftersom vi vill att det ska finnas smakliga  

och fungerande viltåkerväxter  
för nordiska förhållanden. 

Genom att välja våra produkter  
i Diana-familjen säkrar du också  

kontinuerlig utveckling av produkter  
 för åkerlandskapets biodiversitet.  

För mångfaldens väl!
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Förpackning Produktnr. 
 1 kg 1002
 3 kg 10023
 10 kg 10021

Ettårig blandning för vilt.
I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Älg Diana
Vilt Diana

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 1Riista Diana Pakkaus-

koko

10 kg
1104
1102 79,95 €

  3 kg 24,95 €

Maittava ja edullinen riistapeltoseos. Itää nopeasti ja kasvattaa suuren sadon. Maistuu
parhaiten riistalle ensimmäisten pakkasöiden jälkeen. Käytetään Monimuotoisuuspelto
Riistan perustamiseen. Edullinen ja varma riistapeltoseos suuremmille aloille. Riittävä
typpilannoitus on tarpeen hyvän kasvun aikaansaamiseksi.

Annostus 5 kg/ha
Rehurapsi 20 %, Talvirehurapsi 60 %, Italianrairuoho 20 %

Kuva koetilaltamme Orivedeltä

Yksivuotinen monimuotoisuuspelto- riista
EU-tuki 300 €/ha

Förpackning Produktnr. 
 3 kg 1104
 10 kg 1102

Vilt Diana

Ettårig blandning för vilt.
I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Smaklig och förmånlig viltåkerblandning. Gror snabbt och utvecklar en hög skörd. Smakar bäst för 
vilt efter de första frostnätterna. Används för anläggning av Mångfaldsåker Vilt. Förmånlig och säker 
viltåkerblandning för större arealer. Tillräcklig kvävegödsling är nödvändig för att få till stånd en god 
tillväxt.

Frömängd 4–6 kg/ha
Foderraps 20 %, Vinterfoderraps 60 %, Italienskt rajgräs 20 %  

Bild från vår försöksgård i Orivesi

Mycket populär blandning som används i hela landet på viltåkrar som foderväxt för hjortdjur och harar. 
Älg Diana är en blandning av tre olika smakliga och välväxande kålväxter. Beståndet tål frost väl.  
Höjd 60–100 cm beroende på näringsnivån.
Tips: Om man så önskar kan man i Älg Diana blanda en aning av Diana Foderrova. Det höjer fodervärdet 
och djurens intresse för växtbeståndet.

Frömängd: 3–5 kg/ha
Foderkål 30 %, Foderraps 30 %, Vinterfoderraps 40 %

En älgtjur äter av det smakliga växtbeståndet. Sorterna och blandningsförhållandet är resultatet av 
långvarig försöksverksamhet.
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Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 4Fasaani-Peltopyy Diana Pakkaus-

koko

  3 kg
10 kg

10101
1010 39,95 €

  1 kg 13,95 €

99,95 € 10102

Käytetään ravinto- ja suojakasvina fasaanille ja peltopyylle perustettavissa riistapelloissa.
Seos antaa poikasille hyvän suojan ja runsaasti hyönteisravintoa kesällä. Syksyllä ja
talvella pitkään pystyssä pysyvä kasvusto antaa hyvän suojan myös talvehtiville linnuille.
Saadakseen pystyssä pysyvän kasvuston typpeä on käytettävä riittävästi. Liian tiheä kylvö
lakoonnuttaa kasvustoa kun yksilöt jäävät kilpailussa liian kapeiksi.

Annostus: 6-8 kg/ha. Seokseen voi lisätä kauraa 30 kg/ha.
Auringonkukka 25 %, Keltasinappi 12 %, Hunajakukka 8 %, Kevätrapsi 15 %, Punahirssi
12 %, Tattari 15 %, Öljypellava 5 %, Öljyretikka 5 %,
Diana Koristekukkaseos 3 %

Kuva hyvän suojan antavasta Fasaani- Peltopyy Diana. Kasvusto kerää myös runsaasti
hyönteisiä lintujen ravinnoksi.

Yksivuotinen seos monimuotoisuuspelto-
riistan kylvöön.
EU-tuki 300 €/ha.

Förpackning Produktnr. 
 1 kg 10101
 3 kg 1010
 10 kg 10102

Fasan-Rapphöns Diana

Ettårig blandning för vilt.
I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Används som näringsskapande och skyddande växt på viltåkrar som anläggs för fasaner och rapphöns. 
Blandningen ger fågelungarna ett bra skydd och rikligt med insekter på sommaren. Beståndet är 
stående långt in på vintern vilket ger ett gott skydd för övervintrande fåglar. För att få ett stråstarkt 
växtbestånd skall man använda tillräckligt med kväve. En alltför tät sådd leder till liggsäd i beståndet 
eftersom stråna blir smala p.g.a. konkurrensen. Minska frömängden ytterligare vid inblandning av vete 
eller havre.

Frömängd: 4-6 kg/ha. I blandningen kan man tillägga havre 30 kg/ha.
Solros 25 %, Gulsenap 12 %, Honungsört 8 %, Vårraps 15 %, Rödhirs 12 %, Bovete 15 %, 
Oljelin 5 %, Oljerättika 5 %, Diana Blomsterblandning 3 %

Bild på en välskyddande åker med Fasan-Rapphöns Diana i Sjundeå. Växtbeståndet samlar också  
rikligt med insekter som uppskattas av fåglarna.

Hjort-Rådjur Diana

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 3Peura-Kauris Diana Pakkaus-

koko

  3 kg
10 kg

10042
1004 39,95 €

  1 kg 13,95 €

126,95 € 10041

Käytetään riistapelloissa valkohäntäpeuran, kauriin ja jänisten monipuolisena ja maittavana
riistapeltoseoksena. Hyvin suosittu seos. Huomio: Typpimäärä on oltava riittävä jotta
kasvusto voi kehittyä reheväksi. Suosittelemme riittävää typpirikasta NPK lannoitetta.

Annostus: 5 kg/ha.
Naattinauris 8 %, Rehunauris 15 %, Rehurapsi 10 %,
Rehusikuri 5 %, Talvirehurapsi 20 %, Turnipsi 10 %,
Italianraiheinä 12 %, Persianapila 8 %, Öljypellava 12 %

Kuva Malmgård Sjundeå:sta. Kasvusto oli syksyllä lähes metrin korkuista ja kaikki syötiin.

Yksivuotinen monimuotoisuuspelto- riista
EU-tuki 300 €/ha

Förpackning Produktnr. 
 1 kg 10042
 3 kg 1004
 10 kg 10041

Ettårig blandning för vilt.
I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Hjort-Rådjur Diana

Används i viltåkrar som mångsidig och smaklig viltåkerblandning för dov- och kronhjort, rådjur och 
hare. Mycket populär blandning. Blandningen innehåller mycket ätbart. Rotfrukterna i blandningen 
är smakliga vid olika tidpunkter. En del av rotfrukterna är som bäst redan på sommaren medan igen 
en del är som sötast efter frost. Älgen tycker också om blandningen.   
Observera: Kvävemängden måste vara tillräcklig så att växtbeståndet kan utvecklas och bli frodigt. 
Vi rekommenderar NPK-gödsel.

Frömängd: 4-6 kg/ha
Blastrova 8 %, Foderrova 15 %, Foderraps 10 %, 
Fodercikoria 5 %, Vinterfoderraps 20 %, Turnips 10 %, 
Italienskt rajgräs 12 %, Persisk klöver 8 %, Oljelin 12 %

På bilden syns frodig blast och under blasten finns det på hösten en mycket riklig mängd turnips 
och rovor. HRD innehåller mycket ärbart!
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Förpackning Produktnr. 
 3 kg 10061
 10 kg 1006

Fältvilts Diana

2-3 årig blandning för fältvilt.
I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Förpackning Produktnr. 
 3 kg 1212 
 10 kg 12122

Ettårig blandning för vilt.
I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Rapphöns Diana

Används för att förbättra livsmiljön för rapphöns. Blandningen sås förslagsvis längs med ett åkerdike, 
några meter brett. På så sätt får rapphönsen en skyddad plats också efter skörden. Ofta tröskas 
stubben kort och åkern bearbetas tämligen snabbt efter tröskningen varvid rapphönsen är i trubbel och 
rovfåglar utnyttjar detta utan att blinka. Genom att så Rapphöns Diana bredvid ett dike och samtidigt 
lämna kvar en hög, obearbetad stubb bredvid den sådda remsan hittar rapphönsen bra skydd. När 
vintern kommer hjälper solros, nigerfrö och stubben rapphönsen att hitta skydd under snön. Gulsenap, 
hirs och oljelin förser fåglarna med ätbart. Genom att så remsan direkt på våren förser honungsörten 
och foderrapsen fågelungarna med loppor att äta. Kan även sås fördelaktigt bredvid en ”Beetle Bank” 
Mångfalds Ängs Diana. Om du dessutom lämnar en hög stubb intill så skapas gott skydd även mitt på 
fältet.           
         
Frömängd: 4–6 kg/ha. I blandningen ska man tillägga havre 60 kg/ha.
Gulsenap 15 %, Bovete 15 %, Solros 10 %, Oljedådra (Camelina) 10 %, Honungsört 10 %,
Vitklöver 10 %, Nigerfrö 10 %, Foderraps 5 %, Vårraps 5 %, Oljerättika 5 %, Rödhirs 5 % 

Fältvilts Diana är en 2-årig EFA-Kantzons blandning för fältvilt. Den ger i första hand skydd åt fältviltet. 
Skyddet ger bättre överlevnadsmiljöer för både ungar och vuxet vilt. Då beståndet är högt och styvt 
skyddar det mot fågelpredatorers anfall. Anfallet bromsas upp så att viltet oftare hinner undan. Ungar och 
kycklingar slipper röra på sig i onödan för att finna skydd och föda vilket annars ger enkla doftspår för 
markpredatorer att följa. Bra skydd gör så att viltet kan trycka fastän predatorer som räv eller grävling är 
mycket nära. Därtill lockar beståndet rikligt med insekter vilket leder till föda åt fågelvilt samtidigt som en 
del frö i skidor och ax ger foder åt viltet långt in på hösten.
 Blandningen kan med fördel sås längs med fältkanter och anmäls år ett i SAM-blanketten som en EFA-
Kantzon eller EFA-Träda. 

– Blandningen anmäls även år två på samma sätt i SAM-ansökan
– Man kan med fördel bredda kantzonen år två för att sedan under år tre kan bryta den första delen 

och så den med t.ex. Jordförbättrings Diana.
– Därefter kan man alternera och skapa goda förutsättningar för fältviltet på lång sikt.

Denna produkt är utvecklad med hjälp av Sveriges främsta viltvårdare. Avsikten har främst varit att skapa 
miljöer som hjälper rapphönsen att övervintra samtidigt som den minskar predatorernas beskattning av 
fältvilt.
 Genom att använda denna produkt tillsammans med tilläggsutfodring, höstsådda grödor i lantbruket 
samt en predatorkontroll främjar vi fältviltsstammarna rejält. Rapphönsen, fasanerna, hararna och 
rådjuren tackar för dessa åtgärder. Mångfalden kring åkrarna förbättras och vi bidrar med en ansvarsfull 
miljögärning.    

Frömängd 8–10 kg/ha
Innehåll: tidigt vete 25 %, vitsenap 25 %, honungsört 25 %, cikoria 15 %, vitklöver 10 %
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Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 6Maisema Diana Pakkaus-

koko

10 kg
10241
1024 89,95 €

  3 kg 28,95 €

Käytetään yksivuotisen Monimuotoisuuspelto- maiseman perustamiseen. Hyvä
kalinsitomisominaisuus ja voimakasjuurisena myös hyvä maan parantaja.
Yksivuotinen näyttävä maisemaseos.

Annostus: 8 kg/ha
Auringonkukka 60 %, Keltalupiini 20 %, Rehuvirna 15 %, Hunajakukka 5%

Näyttävä maisemapelto Sauvon kirkon kupeella Etelä-Suomessa. Siitä on kuntalaisille
paljon iloa ja muuttolinnuille runsaasti siemeniä syksyllä.

Yksivuotinen
monimuotoisuuspeltomaisema.
EU-tuki 300€/ha.

Landskaps Diana Förpackning Produktnr. 
 3 kg 10241
 10 kg  1024 

Ettårig blandning för vilt.
I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Nektar- och Fjärilåker Diana

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 7Mesi- ja Perhospelto Diana Pakkaus-

koko

10 kg
1013
1011 99,95 €

  3 kg 29,95 €

Seos on erinomainen mesikasviseos. Kasvien kukat keräävät hyönteisiä, perhosia ja
kimalaisia. Nämä taas keräävät sekä pikku- että riistalintuja paikalle. Runsas kasvusto
antaa myös hyvän suojan peltolinnun poikasille. Lisäksi seos on koristeellinen ympäristölle.

Annostus 8-10 kg/ha
Hunajakukka 16 %, Rehuvirna 8 %, Keltasinappi 18 %, Auringonkukka 15%,
Tattari 15 %, Öljypellava 10 %, Kevätrapsi 8 %, Persianapila 10 %

Kuvassa ei näy kaikkia seoksessa olevia kasveja.

Kylvetään seoksena edistämään
monimuotoisuutta. Suoja- ja ravintokasvi
linnuille, perhosille ja kimalaisille.
EU-tuki 300 €/ha

Förpackning Produktnr. 
 3 kg 1013
 10 kg 1011
Sås som blandning för att befrämja mångfalden. 
I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Nektar- och Fjärilåker Diana

Används vid anläggning av ettårig EFA-Träda eller EFA-Kantzon. Vacker blandning som gör nytta 
för såväl viltet, pollinatörer som småfåglar.  Bra kaliumfixeringsegenskaper och också en bra 
jordförbättrande effekt tack vare de kraftiga rötterna. Solrosens frökaka smakar väl för bl.a. kronhjort 
efter blomning.

Frömängd: 7–9 kg/ha
Solros 60 %, Gullupin 20 %, Fodervicker 15 %, Honungsört 5 %

Vacker landskapsåker i närheten av Sagu kyrka i södra Finland. Åkern är till stor glädje för 
kommuninvånarna och ger rikligt med frön för flyttfåglarna på hösten.

Blandningen är en utmärkt honungsväxtblandning. Växternas blommor lockar till sig insekter, fjärilar 
och humlor. Dessa lockar i sin tur till sig både små- och viltfåglar. Det rikliga växtbeståndet ger också 
ett bra skydd för fältfåglarnas kycklingar. Dessutom är blandningen dekorativ för omgivningen.   

Frömängd: 8–10 kg/ha
Honungsört 16 %, Fodervicker 8 %, Vitsenap 18 %, Solros 15 %,
Bovete 15 %, Oljelin 10 %, Vårraps 8 %, Persisk klöver 10 % 

På bilden syns inte alla växter som finns i blandningen.
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Förpackning Produktnr. 
 3 kg 13132
 10 kg 1313

Pollinerings Diana

Ettårig blandning för pollinerare.                
I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Förpackning Produktnr. 
 3 kg 10332
 10 kg 1033

Småfågel Diana

Ettårig blandning för främjandet av småfåglar i 
landskapet. I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Avsikten med Pollinerings Diana är att locka pollinerare till platser nära huvudgrödan eller för att 
erbjuda de första pollinerarna tidig nektar. Genom att så Pollinerings Diana så tidigt på våren som 
möjligt så ökar chansen för blomning innan huvudgrödan. Huvudgrödor som vårraps, ärtor, kummin 
eller bondböna gynnas av humlornas pollinering. Oljerättika och honungsört blommar tidigt ifall sådden 
utförs direkt på våren. Beroende på sommarens värmesummor varierar blomningen betydligt. Efter 
blomning fungerar Pollinerings Diana som främjare av mångfalden. Våren därpå är det enkelt att krossa 
det torkade beståndet och vårbearbeta inför nästa gröda.

Frömängd: 8 kg/ha
Blodklöver 20 %, Honungsört 20 %, Persisk klöver 20 %, Fodervicker 20 %, Oljerättika 20 %  

Småfågel Diana främjar insekter under blomning vilket gynnar småfåglar. Efter blomning producerar 
växterna frön som i den här blandningen är speciellt smakliga för höstens flyttfåglar. Genom att så 
blandningen tidigt på våren när marken värmts upp hinner fröna utvecklas färdigt innan fåglarnas 
flyttperiod börjar. Tilläggsutfodring av småfåglar befrämjar områdets mångfald.  

Frömängd: 9–11 kg/ha
Solros 25 %, Rödhirs 25 %, Oljedådra (Camelina) 25 %, Bovete 15 %, Vitsenap 10 %  
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Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 10Koristekukka Diana Pakkaus-

koko

  1 kg
10 kg

1020
 1021 69,95 €

250 g  24,95 €

529,95 €  1022

Kylvetään näkyvälle paikalle esimerkiksi sisääntuloteiden varsille. Huomio: Soveltuu myös
erinomaisesti kylvettäväksi kaupunkien ja kuntien toimesta asukkaiden kukkapelloksi. Seos
on erittäin näyttävä ja kukkii myöhäiseen syksyyn. Kasvukorkeus 60-70 cm. Kukkiva pelto
edistää monimuotoisuutta ja houkuttaa syksyllä myös pikkulintuja. Siemenet ovat pieniä
joten vältä liian syvälle kylvöä. Suosittelemme pintakylvöä. Kannattaa sekoittaa raekalkkiin
ennen kylvöä niin saat tasaisemman kylvön.
Annostus: 6 kg/ha, 60 g/100 m2
Kruunupäivänkakkara 10 %, Kesälemmikki 10 %, Maloppi 15 %, Ruiskaunokki 14 %,
Öljypellava 10 %, Kesämalvikki 15 %, Pioniunikko 8 %, Silkkiunikko 5 %,
Opiumunikko 8 %, Hunajakukka 5 %

Koristekukkapelto näkyvälla maatilan sisääntulotien varrella

Yksivuotinen
monimuotoisuuspeltomaisema
EU-tuki 300 €/ha.

Blomster Diana Förpackning Produktnr. 
 250 g 1020
 1 kg 1021
 10 kg 1022

Ettårig blandning för främjandet av mångfalden. Till gagn 
för alla. Ögonfröjd! I SAM som EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

 Höst viltåker Diana

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 11Syyskylvö Diana Pakkaus-

koko

10 kg
10071
1007 94,95 €

  3 kg 29,95 €

Monivuotinen seos (2-3v.), joka kylvetään heinä- elokuun vaihteessa, jolloin kasvusto ehtii
kasvaa vihreäksi ennen talven tuloa. Pelto toimii riistapeltona jo syksyllä mutta kirjataan
riistapelloksi vasta seuraavana keväänä ja voidaan lopettaa vasta sitä seuraavan vuoden
keväänä tai jatketaan luonnonhoitopeltona. Huomio: Tällöin pelto saa EU-tukea 300€/ha
vuonna 2019.
Kasvupaikka eteläsuomi ja rannikkoseutu. Antaa hyvän suojan riistalle keväällä kun muu
maa on yleensä mustana. Myös epäonnistuneen juhannuskylvön sijalle voi kylvää
syyskylvöseoksen.

Annostus: 10-12 kg/ha.
Englannin raiheinä 35 %, Talvirehurapsi 15 %, Talvirapsi 5 %, Kumina 10 %,
Timotei 30 %, Valkoapila 5 %

Riistapellon viljelykiertoon soveltuva
monivuotinen maittava riistapeltoseos.
Kylvetään kesannon tai epäonnistuneen
kasvin jälkeen.

Förpackning Produktnr. 
 3 kg 10071
 10 kg 1007

För viltåkerns växtföljd lämplig flerårig, smaklig 
viltåkerblandning. 

Höst Viltåker Diana

Sås på en synlig plats, t.ex. längs med infartsvägar. Mycket populär blandning. Observera: Lämpar sig 
också utmärkt till sådd som blomåker för invånare på städer och kommuners initiativ. Blandningen 
är mycket vacker och blommar ännu sent in på hösten. Växthöjd 60 – 70 cm. Den blommande åkern 
främjar mångfalden och lockar till sig rikligt med småfåglar på hösten. Fröna är små och därför skall 
man undvika att så alltför djupt. Vi rekommenderar ytsådd. Det lönar sig att blanda i granulerad kalk 
innan man sår, då uppnår man en jämnare sådd.  

Frömängd: 5–7 kg/ha, ca 60 g/100 m2

Kranskrage 10 %, Kinesisk förgätmigej 10 %, Praktmalva 15 %, Blåklint 14 %, 
Oljelin 10 %, Sommarmalva 15 %, Pionvallmo 8 %, Kornvallmo 5 %, 
Opiumvallmo 8 %, Honungsört 5 %

Åker med prydnadsblommor på en synlig plats vid en infartsväg

Flerårig blandning som sås in på sensommaren tidig höst. Ger ett attraktivt foder till hösten för klövvilt. 
Efter övervintring ger området fältviltet tidigt skydd på våren. Beståndet går i tidig blom vilket ger 
insekter för kycklingar. Mångfalden gynnas genom att växtligheten har en annan växtrytm än de flesta 
andra grödor. Beståndet övergår till vall efter år två. Därav även lämplig som Skyddszon i SAM då den 
kan stå i 5 år. Växtplats ungefär som vanlig höstraps. 

Frömängd: 10–12 kg/ha
Engelskt rajgräs 35 %, Vinterfoderraps 15 %, Vinterraps 5 %, Kummin 10 %, 
Timotej 30 %, Vitklöver 5 % 
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Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 12Niitty Diana Pakkaus-

koko

102810 kg 174,95 €

Käytetään monivuotisen monimuotoisuuspelto niityn perustamiseen. Pelto voidaan
kolmantena vuotena ilmoittaa luonnonhoitopeltona. Jos halutaan jatkaa
monimuotoisuuspelto niityn tukimuotoa pelto on kylvettävä uudestaan.
Suositellaan aurinkoista kuivahkoa kasvupaikkaa. Mielellään rinnemaa.

Annostus: 10-15 kg/ha
Jäykkänata 83 %, Hunajakukka 15 %, Päivänkakkara 2 %

Monivuotinen monimuotoisuuspelto- niitty.
Tuki kahtena vuonna 300 €/ha, ja
ilmoitetaan sen jälkeen luonnonhoito-
peltona, jonka tuki on 120 €/ha

Förpackning Produktnr. 
 10 kg 1028

Flerårig kortbevuxen äng.
I SAM som Skyddszon, EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Ängs Diana Förpackning Produktnr. 
 5 kg 10111

Flerårig kortbevuxen äng. (Beetle Bank)
I SAM som Skyddszon, EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Mångfalds Ängs Diana

Används för anläggning av flerårig äng. Ger en tät och kortbevuxen äng som är lätt att putsa. 
Honungsörten ger första året tidiga blommor och andra året blommar prästkragen varvid 
pollineringsnyttan är 2-årig och putsningskravet kan förbises år 1 och 2. Trivs på gammal betesmark.
En solig växtplats rekommenderas. Den är tålig mot torka och växer gärna i en sluttning. Lite Diana 
Rödklint kan med fördel blandas i för att öka andelen blommande innehåll.

Frömängd: 10–15 kg/ha
Hårdsvingel 83 %, Honungsört 15 %, Prästkrage 2 %

Med den här blandningen får man en mer mångsidig flora än med vanliga Ängs-Diana. Lämpliga 
levnadsmiljöer skapas för fälthöns men även för ett omfattande antal insektsarter. Pollinatörer gynnas av 
blommande blommor varje år, blomningen avtar med åren. Anläggs på åkrar där den kan förbli 2–5 år. 
Beetle Banks” är populärt i England. Den sås med en flerårig fröblandning, ca 2 meter bred ås som korsar 
större enformig åkermark. En Beetle Bank görs genom att plöja, antingen på våren eller på hösten, så 
att plogens tiltor läggs mot varandra. Då bildas en upphöjd ås som är enkel att fräsa och jämna ut efter 
avslutad nytta och flytta till ett nytt ställe i enlighet med gårdens växtföljd. Mångfald Ängs Diana lämpar sig 
väl för anläggning av en Beetle Bank. Avsikten med metoden är att erbjuda nyttoinsekter en levnadsmiljö 
och utgångspunkt i jordbrukslandskapet. Detta bidrar samtidigt till förbättring av fältfåglars häcknings- och 
övervintringsskydd. Diana Rödklint kan med fördel blandas i för att öka mångfalden i landskapet.   

Frömängd: 12–15 kg/ha
Hårdsvingel 63 %, Kummin 15 %, Cikoria 8 %, Honungsört 10 %, Prästkrage 2 %, Blåklint 2 % 
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Förpackning Produktnr. 
 3 kg 10081 
 10 kg 1008

I SAM ansökan som EFA-Träda, EFA-Kantzon Fånggröda eller 
Skyddszon. Viltnyttan gör att man slipper aktivitetskravet 
putsning. I EFA-Träda får man inte putsa innan den 15.8. 
Som vanlig vall har man största flexibiliteten i putsning och 
bärgning av foder.

Viltbetes Diana
Viltbetes ÖM Diana

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 15Riistalaidun ÖM Diana Pakkaus-

koko

10 kg
10112
10113 149,95 €

  3 kg 58,95 €

Erinomainen monivuotinen riistapeltoseos todella riistatiheälle alueelle. Seos on kehitetty
yhdessä Ruotsin johtavien riistanhoitajien kanssa, Ruotsin Metsästäjä Liiton mailla Öster
Malmassa. Korkean riistatieheyden ansiosta(hirvi, villisika, kauris, kuusipeura, saksanhirvi)
moni riistalaidun ei kestä kevään laidunnuspainetta ja tuotto jää pieneksi. Riistalaidun ÖM
antaa kuitenkin erikois kasveillaan evästä pitkin kesää. Sopii myös erinomaisesti
niitettäväksi riistan talviruokintaan, joko paaliin tai seipäälle. Lohkon perustaa parhaiten
suojaviljaan. Tarpeeksi harva kaura tai vehnä kasvusto antaa tarvittavaa valoa kasvuston
taimettumiselle. Näin toimien kasvusto voidaan perustaa riistapeltona ensimmäisenä
vuonna.
Annostus: 12-15kg/ha. (suojaviljaa perustettaessa noin 50-100kg/ha.)
Timotei 15%, Nurminata 15%, Englannin Raiheinä 15%, Valkoapila 10%,
Puna-apila 10%, Alsikeapila 10%, Keltamaite 10%, Kumina 5%, Heinäratamo 5%,
Sikuri 5%

Voidaan kirjata joko viherlannoituspeltona,
korjaamattomana tuotantonurmena tai
harvaan suojaviljaan kylvettynä myös
riistapeltona.

Förpackning Produktnr. 
 3 kg 10112
 10 kg 10113

I SAM ansökan som EFA-Täda, EFA-Kantzon Fånggröda eller 
Skyddszon. Viltnyttan gör att man slipper aktivitetskravet 
putsning.  Som vanlig vall har man största flexibiliteten i 
putsning och bärgning av foder.

Viltbetes ÖM Diana

Utmärkt flerårig viltåkerblandning som samtidigt gör växtföljden mer mångsidig. Lämpar sig utmärkt 
för slåtter till vinterutfodring av vilt, antingen som balar eller på störar. Putsningen får ske tidigast 1.7. 
(EFA-Träda 15.8) Skiftet anläggs bäst i skyddsgröda om inte vildsvinen anses vara risk vid anläggandet. 
Tillräckligt glest havre- eller vetebestånd (50–100kg/ha) ger tillräckligt med ljus för att beståndet skall 
kunna bilda plantor väl. Blandningens innehåll är noggrant uttänkt speciellt för små klövdjurs behov. 
Anlägg gärna blandningen som en regelrätt vall och du får hela nyttan till viltet, både som bete och 
som skördade balar.     

Frömängd: 12–15 kg/ha (kravet max 15% vallbaljväxter tunnas 10kg blandning med 17kg vallfrö).
Engelskt rajgräs 20%, Ängssvingel 20%, Lucern 20%, Rödklöver 20%, Vitklöver 10%, Kummin 5%, 
Cikoria 5%

Utmärkt flerårig viltåkerblandning för vilttäta områden. Blandningen är utvecklad tillsammans med 
Sveriges ledande viltvårdare på Svenska Jägareförbundets marker på Öster Malma.
P.g.a. den höga vilttätheten (älg, dovhjort, kronhjort, vildsvin) håller inte ”vanliga” viltåkrar för vårens 
betestryck och avkastningen förblir liten. Viltbetes ÖM ger med sina specialväxter proviant under 
sommaren. Lämpar sig utmärkt för slåtter till vinterutfodring av vilt, antingen som balar eller på 
störar. Skiftet anläggs bäst i skyddsgröda. Tillräckligt glest havre- eller vetebestånd (50–100kg/
ha) ger tillräckligt med ljus för att beståndet skall kunna bilda plantor. På så sätt kan man skydda 
växtbeståndet från viltet det första året då de gärna äter skyddssäden istället för insådden. Putsning 
görs senare på hösten första året, tidigast den 1/7. (EFA-Träda 15.8) Anlägg gärna blandningen som 
regelrätt vall och du får hela nyttan till viltet, både som bete och som skördade balar.
 
Frömängd: 12–15 kg/ha (vid anläggning av skyddssäd ca 50–100 kg/ha).
Timotej 20%, Vitklöver 15%, Engelskt rajgräs 10%, Lucern 10%, Rödsvingel 10%, Rödklöver 10%, 
Kärringtand 10%, Kummin 5%, Ängssvingel 5%, Svartkämpar 5%
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Förpackning Produktnr. 
 3 kg 10091 
 10 kg 1009

I SAM ansökan som EFA-Träda, EFA-Kantzon Fånggröda 
eller Skyddszon. Viltnyttan gör att man slipper 
aktivitetskravet putsning. Som vanlig vall har man största 
flexibiliteten i putsning och bärgning av foder.

Jordförbättrings Diana Diana RödklintFörpackning Produktnr. 
 250 g 1030
 

Används främst för att öka blommorna i fleråriga 
blandningar. Går bra att blanda med Ängs Diana eller 
Mångfalds Ängs Diana. I blandningar räcker 3–5% inslag. 

Jordförbättrings Diana är en 2–3 årig fröblandning. Den är framtagen för att förbättra växtföljden i 
viltåkrar samt åkrar för biologisk mångfald. Den passar även utmärkt i en vanlig lantbruksväxtföljd 
som en avbrottsgröda för att förbättra jordmånen. Vi har kombinerat jordförbättrande egenskaper med 
viltnytta. Produkten producerar en riklig rotmassa som jordförbättring men ger samtidigt en grönmassa 
som går att skörda som foder till vintern. Eftersom den biomassa som finns under jord är av större 
betydelse än den som skapas ovanför så är det lämpligare att skörda och använda det som vinterfoder. 
 Genom att ta en skörd så optimeras produktionen av biomassa på fältet och medför att viltet får 
smakligare bete. Dock är de jordförbättrande egenskaperna det primära syftet och skörd är inte ett krav. 
Vid slåtter bör man vara tidigare under första etableringsåret så att eventuella ogräs inte får fotfäste. 
Under kommande år är det viktigt att krossa eller slå vallen innan blom eller strax efter beroende på 
vad man vill uppnå. Blomning gynnar mångfalden som kan vara värt att beakta. Vid slåtter bör man köra 
saktare än normalt för att ge djuren som sökt skydd i grödan en chans att fly. Ett tips är att dagen innan 
slåtter sätta upp vita flaggor som skrämsel för att förebygga att rågeten väljer att gömma sitt kid på 
fältet som ska slås.
 Är slåtter av vallen inte av intresse eller om det finns risk att slåtter uteblir så rekommenderar vi 
Viltbetes Diana eller Viltbetes ÖM Diana istället. Dessa blandningar är smakligare även om slåtter uteblir 
samtidigt som de också har en god jordförbättrande effekt.
 Anlägg gärna Jordförbättrings Diana som regelrätt vall så får du störst viltnytta både som bete och 
som skördade foderbalar.

Frömängd: 15–20 kg/ha
Rörsvingel 40 %, rödklöver 25 %, blålusern 25%, vitklöver 10 %

Diana Rödklint är en flerårig torrängsväxt som blommar med lila-rödskriftande blommor. Den är 
värdefull för många av naturens pollinerare och fjärilar. Utmärkt mångfaldsväxt i traditionslandskap. 
Växtbeståndets höjd variera mellan 30–80 cm. Blomningen kan börja redan det första året men är 
som bäst under det följande året. De värdefulla fröna samlas för hand från vilda blommor. Man kan 
lägga till rödklint t.ex. i Ängs Diana eller Mångfald Ängs Diana.   

Frömängd: 400–600 g/ha
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Förpackning Produktnr. 
 1 kg 20042
 3 kg 20043
 10 kg 20041
 25 kg 2006

Ettårig mångfaldsväxt. Lämplig som blandning t.ex. med 
honungsört. Eller som skyddsväxt för vilt tillsammans 
med majs. EFA-Träda eller EFA-Kantzon. 

Diana Solros Förpackning Produktnr. 
 12 kg  2078 Diana Durra

Ettårig mångfaldsväxt. Lämplig som skyddsväxt för vilt 
tillsammans med majs. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Används som vacker landskapsväxt och skyddsväxt för vilt. Sådd i slutet av maj eller början av juni. 
Plantorna är frostkänsliga. Höjd 120–140 cm. Om man sår tidigt blommar solrosen i slutet av augusti. 
Undvik alltför tätt bestånd, det leder till att solrosorna konkurrerar om solljuset och då lätt växer på 
höjden.

Sort: Dwarf F1
Frömängd: 6-8 kg/ha

Solrosen är till nytta för insekter, småfåglar och vilt. Frökakorna är smakliga för såväl fåglar som för 
klövdjur.

Durra är en släkting till majs men är mycket mer lågväxt. Beroende på sommarens värmesumma blir 
den ca 50–70 cm hög. Kyla försvagar durra betydligt. Under en normal sommar ger den gott om skydd 
tack vare den styva stjälken. Vid en större snömängd bildas ett tak på durra varvid fåglar får ett bra 
skydd under snön. Durra sås vanligtvis i remsor tillsammans med majs eller solros.

Sort: Shorty 
Frömängd: 11–13 kg/ha, frön 6–10 st./radmeter

På bilden i förgrunden lågväxt Durra som ger utmärkt skydd för fåglar under hela växtperioden och 
speciellt på vintern när växtbeståndet får ett ordentligt snötäcke på sig.
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Förpackning Produktnr. 
 1 kg 2010
 3 kg 2012
 10 kg 2011

Ettårig pollineringsväxt. Lämplig som blandning t.ex. med 
solros. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Diana Honungsört
Diana Svedjerova

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 19Diana Kaskinauris Pakkaus-

koko

20554250 g 14,95 €

Lajike Petrowsky on palannut muutaman vuoden tauon jälkeen. Erittäin suosittu ja
maistuva ruokanauris. Perinteisesti käyttö on ollut pohjoisemmassa ruokanauriina mutta
riistakin arvostaa tätä herkkua. Joten sitä kannattaa kylvää niin että sitä riittää kaikille. Jos
vain rikkapaine on hallittavissa niin suosittelemme vähäistä kylvömäärää, noin 1kg/ha on
riittävä. Tiheässä kasvustossa nauriit jäävät pieneksi. Kylvöä voi helpottaa sekoittamalla
siemeniä esimerkiksi raekalkkiin. Näin saadaan tasaisempi kylvö.

Lajike: Petrowsky
Annostus 1-2kg/ha.

Voidaan käyttää sellaisenaan jollain
hyvällä kasvupaikalla riistapellon laidalla,
tai seoksena muiden riistapeltokasvien
kanssa, jolloin tuki on 300 €/ha

Förpackning Produktnr. 
 250 g 20554

Används som ettårig mångfaldsväxt. Lämplig blandning t.ex. 
med andra kålväxter.  EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Diana Svedjerova

Säker blomning och utmärkt honungsväxt som är populär bland biodlare. Gör sig bra i renbestånd. 
Blåa blommor som blommar mycket länge. Utsädet har bra grobarhet och plantbildning. Honungsörten 
växer snabbt och blommar tidigt. Under blomningen samlar den mycket loppor och skalbaggar vilka 
i sin tur är viktiga proteinkällor för nykläckta fågelungar. I gynnsamma förhållanden kan den självså. 
Växtbeståndets höjd 40–60 cm.

Sort: Balo
Frömängd: 9–11 kg/ha

Honungsörten gror snabbt och täcker lätt ogräsen under sig. Föredrar soliga växtplatser.

Sorten Petrowsky är en mycket populär och smaklig svedjerova. Traditionellt har användningen 
i nordligare trakter varit som matrova men även viltet uppskattar denna delikatess. Om bara 
ogrästrycket är under kontroll så rekommenderar vi en liten såmängd, ca 1 kg/ha är tillräckligt. I täta 
växtbestånd förblir rovorna små. Man kan underlätta vid sådd genom att blanda frön i t.ex. granulerad 
kalk för att få en jämnare sådd.       

Sort: Petrowsky
Frömängd: 1–2 kg/ha
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Förpackning Produktnr. 
 3 kg 2052
 15 kg 2053

Diana Jägar Majs

Sådd i remsor lika breda som såmaskinen turvis med 
Durra eller solros. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Diana Jägar Rova

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 21Diana Metsästäjän Nauris Pakkaus-

koko

25 kg
20552
 20553 750 €

500 g 17,95 €

Lajike Golden Ball on nimensä mukaan muodoltaan pyöreämpi kuin Petrowski,
mutta malto on keltainen ja maku on hyvä. Tämä nopeasti kehittyvä nauris maistuu niin
riistalle kuin metsästäjällekin. Metsästäjälle kylvettynä naurista voi kylvää vajaat
1kg/ha, kunhan pitää rikkakasvit kurissa.

Lajike: Golden Ball
Annostus: 1-2 kg/ha

Golden Ball kasvattaa keltaisen, pyöreänmuotoisen maukkaan juuren.

Voidaan käyttää sellaisenaan
hyvällä kasvupaikalla riistapellon laidalla,
tai seoksena muiden riistapeltokasvien
kanssa, jolloin tuki on 300 €/ha

Förpackning Produktnr. 
 500 g 20552
 25 kg 20553

Används som ettårig mångfaldsväxt. Lämplig som blandning 
t.ex. med andra kålväxter. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Diana Jägar Rova

Används som skyddsväxt för fasaner och mindre klövvilt i viltåkrar och viltkorridorer. Jägar Majs ger ett 
bra skydd även på vintern. Växtbeståndets höjd 150–250 cm. Vid täta vildsvinsbestånd rekommenderas 
elstängsel för att uppnå skydd över vintern. 
Observera: Det är viktigt att komma ihåg att man inte sår för tidigt. Frost eller en längre kall period 
fördröjer tillväxten betydligt.  

Sort: High Bird F1
Frömängd: 12–16 kg/ha, frön 6–10 st./radmeter

På bilden har fasanerna skydd av växtligheten som torkat i upprätt ställning. Majskolvarna ger näring 
och något att syssla med för fasanerna. Fasanerna som är flitiga när det gäller att skaffa föda åt sig är 
också goda flygare som flyger högt! 

Sorten Golden Ball är, såsom namnet antyder, rundare till formen jämfört med Petrowsky. Fruktköttet är 
gult och smaken god.  Den här rovan utvecklas snabbt och är smaklig för såväl vilt som för jägaren. När 
man sår till jägaren rekommenderas knappt 1 kg/ha så länge man håller ogräset under kontroll. 

Sort: Golden Ball
Frömängd: 1–2 kg/ha

Golden Ball utvecklar en gul, rundformad, smakligt rot.
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Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 22Diana Naattinauris Pakkaus-

koko

3 kg
2029

20292 49,95 €
1 kg 19,95 €

Käytetään riistapellossa hirvieläinten ja jäniksien rehukasvina. Naattinauris kehittyy
nopeasti ja kasvattaa suuren rehusadon myös maan pohjoisissa osissa. Naattinauris
kestää hyvin yöhalloja. Seoskasvina voi käyttää rehunaurista. Siemen on Thiram käsitelty.

Lajike: Tyfon
Annostus: 2 kg/ha

Naattinauris kasvattaa vahvan ja maittavan lehdistön, mutta sen juuri on rehunauriiseen
verrattuna paljon pienempi.

Käytetään yksivuotisessa
monimuotoisuus- pellossa yhdessä
esimerkiksi
rehunauriin kanssa.
EU-tuki 300 €/ha

Förpackning Produktnr. 
 1 kg 2029
 3 kg 20292

Används som ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. 
foderrova. EFA-Träda eller EFA-Kantzon. 

Diana Blastrova
Diana Rödklöver

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 23Diana Puna-apila Pakkaus-

koko

20381 kg 19,95 €

Käytetään reheväkasvuisena ja runsasravinteisena typensitojakasvina seoksissa heinien ja
muiden riistapeltokasvien kanssa. Soveltuu kaikelle riistalle. Monivuotinen hyvin
talvenkestävä puna-apila lajike. Suojaviljan käyttöä suositellaan perustamisvuotena.

Lajike: Global (tai muu vastaava)
Annostus: 15 kg/ha

Tästä pitävät riistan lisäksi myös myös kimalaiset

Käytetään yksivuotisessa
monimuotoisuus- pellossa yhdessä jonkun
muun riiistapeltokasvin kanssa.
EU-tuki 300 €/ha

Förpackning Produktnr. 
 1 kg  2038 

Används som ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. 
foderraps. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Diana Rödklöver

Används i viltåkrar som foderväxt till hjortdjur och harar. Blastrovan utvecklas snabbt och ger en 
stor foderskörd också i landets nordliga delar. Blastrovan tål nattfrost bra. Till blandningar kan man 
använda foderrova. Fröet är Thiram-behandlat.

Sort: Tyfon
Frömängd: 1–3 kg/ha

Blastrovan utvecklar ett kraftigt och smakligt bladverk, men roten är mycket mindre jämfört med 
foderrova.

Kvävefixerande vallbaljväxt som p.g.a. ett frodigt växtsätt och rikligt med näringsämnen används 
i blandningar med gräs och andra viltåkerväxter. Lämpar sig för allt vilt. Flerårig och mycket 
vinterbeständig rödklöversort. Användning av skyddssäd rekommenderas under anläggningsåret.

Sort: Global (eller annan motsvarande)
Frömängd: 14–16 kg/ha

Förutom vilt tycker också humlor om rödklöver.



32 33

Förpackning Produktnr. 
 1 kg 2042

Används som ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. 
foderkål. EFA-Träda eller EFA-Kantzon..

Diana Foderbeta
Diana Foderkål

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 25Diana Rehukaali Pakkaus-

koko

  3 kg
10 kg

2047
 20472 59,95 €

  1 kg 19,95 €

229,95 € 20471

Käytetään hirvieläinten ja jänisten maittavana rehukasvina. Lajike kasvattaa voimakkaan
maukkaan lehdistön ja mehevän paksun rungon. Kasvukorkeus maan kunnosta ja sen
ravinnetasosta riippuen 60 - 100 cm. Kestää hyvin pakkasta ja jatkaa kasvuaan syksyllä
niin kauan kuin lämpöä päivällä riittää. Vaatii kasvaakseen hyväkuntoisen maan ja
riittävästi typpeä. Suosittelemme kirppojen seuraamista kasvustossa. Jos sää on lämmin ja
otollinen kirvat kannattaa tuhota ilta auringossa.
Lajike: Caledonian. Lajike on möhöjuuren kestävä.
Annostus: 4 kg/ha

Rehukaali Caledonian on uusi Skotlannissa karjan ruokintaan jalostettu möhöjuuren
kestävä lajike. Lajikkeella on suuret lehdet ja paksu mehevä hyvin maittava runko, joka
poikkeuksetta syödään maata myöten. Vanhat jalostamattomat lajikkeet jäävät yleensä
talvella kuivana pystyyn kuin suksen keppi.

Yksivuotinen monimuotoisuuspelto
yhdessä esimerkiksi rehurapsin kanssa.
EU-tuki 300 €/ha

Förpackning Produktnr. 
 1 kg 2047
 3 kg 20472
 10 kg 20471

Diana Foderkål 

Används som ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. 
foderraps. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Används som smaklig foderväxt för klövvilt. Blasten har liknande växtsätt som sockerbetan, men är 
högre, frodigare och smakligare. Foderbetans rot växer sig större än sockerbetans och endast spetsen 
växer in i jorden. Därför får djuren enkelt loss roten från marken. Växer till 60–70 cm höjd. Alltför täta 
växtbestånd bör gallras. Man lämnar 5–6 plantor per radmeter. Saftiga rötter kan man samla i en 
stuka när frosten kommer på hösten för att vinterutfodra hjortdjur. Jordens kulturtillstånd ska vara bra, 
såsom för sockerbeta. Sås som bredsådd på fuktig markyta t.ex. med Solo spridare. För radsåmaskiner 
ska man använda Diana Utfodringsbeta som är pelleterat. Kom ihåg NPK-gödsling! Lämplig speciellt 
i obrukad fältkant (EFA-Kantzon). Tag dock i beaktande att ren sådd kan förväxlas med vanlig 
sockerbeta.

Sort: Ursus, poly frö
Frömängd: 2– 4 kg/ha

 Fodersockerbetan som växer på markytan är för viltet lätt att äta. Mycket smaklig speciellt för älgar.

Används som smaklig foderväxt för hjortdjur och harar. Sorten utvecklar ett kraftigt och smakligt 
bladverk och en saftig och tjock stam. Höjd 60–100 cm beroende på jordens skick och näringsnivå. Tål 
frost väl och fortsätter växa på hösten så länge det finns tillräckligt med värme. Kräver jord som är i 
gott skick och tillräckligt med kväve för att växa. Vi rekommenderar att ha koll på mängden jordloppor i 
växtbeståndet. Om vädret är varmt och gynnsamt lönar det sig att bekämpa jordlopporna i kvällssolens 
sken. För att bekämpning skall vara möjligt bör åkern vara anmäld som EFA-Kantzon (obrukad fältkant).

Sort: Caledonian. Sorten är resistent mot klumprotsjuka.
Frömängd: 3–5 kg/ha

Foderkålen Caledonian är en ny sort som förädlats till kreatursutfodring i Skottland. Sorten är resistent 
mot klumprotsjuka. Sorten har stora blad och en tjock, saftig och smaklig stjälk som utan undantag äts 
upp ända till markytan. Gamla, oförädlade sorter blir vanligtvis kvar och stå på vintern som en skidstav.  
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Förpackning Produktnr. 
 1 kg 2055
 3 kg 2056

Används som ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. 
blastrova. EFA-Träda eller EFA-Kantzon. 

Diana Foderrova
Diana Foderraps

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 27Diana Rehurapsi Pakkaus-

koko

3 kg
10 kg

2054
20543  29,95 €

1 kg   9,95 €

96,95 €20541

Käytetään riistapelloissa hirvieläinten ja jänisten rehukasvina. Lehdet muistuttavat
rehukaalin lehtiä, mutta ovat kapeampia ja ohuempia ja kasvin runko on ohuempi. Kestää
hyvin pakkasta. Ei kuki kylvövuotena. Korkeus n. 80 cm. Lajikkeemme ovat koeviljeltyjä ja
riistaystävällisiksi todettuja. Rehurapsi on helpompi ja varmempi kasvattaa kuin rehukaali,
mutta jää maittavuudessa toiseksi. Kelpaa kyllä myöhemmin syksyllä saatuaan pakkasta.

Lajike: Rampart
Annostus: 5 kg/ha

Kuvassa nuorta nopeasti kasvavaa rehurapsia

25 kg 20542 199,95 €

Käytetään yksivuotisessa
monimuotoisuuspellossa esimerkiksi
rehukaalin kanssa.
EU-tuki 300 €/ha.

Förpackning Produktnr. 
 1 kg  2054
 3 kg 20543
 10 kg 20541
 25 kg 20542

Används som ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. 
foderkål. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.                     

Diana Foderraps

Används i viltåkrar som foderväxt för hjortdjur och harar. Foderrovan utvecklas snabbt och producerar 
en stor foderskörd också i landets norra delar. Foderrovan tål frost väl. Blasten vissnar rätt snabbt på 
hösten men hjortar och rådjur gräver gärna upp rötter trots djup snö under vintern.

Sort: Samson
Frömängd: 1-3 kg/ha

Foderrovan är förädlad till att bilda en stor och saftig rot som till största delen växer ovanför markytan.

Används i viltåkrar som foderväxt för hjortdjur och harar. Bladen påminner om foderkålens blad men 
är smalare och tunnare. Även växtens stjälk är tunnare. Tål frost väl. Blommar inte samma år man sått 
växten. Höjd ca 80 cm. Våra sorter är försöksodlade och konstaterade att vara viltvänliga. Foderraps 
är enklare och säkrare att odla än foderkål, men blir tvåa i smaklighet. Fungerar bra senare på hösten 
efter ordentlig frost.

Sort: Rampart
Frömängd: 4–6 kg/ha

På bilden ung, snabbt växande foderraps.
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Diana Utfodringsbeta Förpackning Produktnr. 
 1 kg 2043

Används som ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. 
foderkål. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Sammetsblomma används som saneringsgröda. Rotsystemet minskar effektivt på mängden 
nematoder. Populär speciellt i växtföljder med jordgubbe. Dessutom är sammetsblomman en stilig 
blomma. Fröna påminner om småa stickor och transporteras vanligtvis inte jämnt i såmaskiner. 
Blandning av fröna t.ex. med sand underlättar sådden. 

Sort: Nema
Frömängd: 5–7 kg/ha

Diana SammetsblommaFörpackning Produktnr. 
 1 kg 1040

Används som saneringsväxt i renbestånd. Främst i 
jordgubbsodlingar.

Används som smaklig foderväxt för klövvilt. Blasten är till växtsättet likadan som sockerbetans men blir 
högre, frodigare och smakligare. Utfodringsbetans rot växer nere i jorden varför den kan tas upp med 
samma betupptagare som för vanliga sockerbetor. De saftiga rötterna kan alltså tas upp efter att frosten 
kommit och samlas i en stuka för vinterutfodring av hjortdjur. Jorden skall vara i gott kulturtillstånd såsom 
för sockerbeta. Sådd med vanliga sockerbetssåmaskiner och sköts såsom sockerbeta. Kom ihåg NPK-
gödslingen! Lämplig i EFA-Kantzon vid betodling. Tag dock i beaktande att rensådd kan förväxlas med 
vanlig betodling. Därför kan det vara rätt att breddså en annan icke så konkurrenskraftig gröda samtidigt.

Sort: Solidar, pelleterat utsäde 
Frömängd: 2–3 kg/ha

Solidar-sorten utvecklar en stor och smaklig, gul rot som i huvudsak växer under jorden varvid den 
kan tas upp med vanlig betupptagare och lagras i stuka ännu sent på hösten. Då räcker den smakliga 
näringen länge under vintern.  
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Förpackning Produktnr. 
 25 kg 1050

Används främst i renbestånd eller som en mångfaldsväxt 
tillsammans med andra blommande växter. I blandningar 
används betydligt mindre frömängd än i renbestånd.

Diana Bovete
Diana Vinterfoderraps

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 29Diana Talvirehurapsi Pakkaus-

koko

3 kg
10 kg

2062
20621 27,95 €

1 kg   9,95 €

79,95 €20601

Käytetään riistapellossa hirvieläinten ja jänisten rehukasvina. Lehdet muistuttavat
rehukaalin lehtiä, mutta ovat kapeampia ja reunoistaan rosoisempia. Runko on myös
matalampi ja ohuempi. Kestää hyvin pakkasta. Ei kuki kylvövuotena. Korkeus n. 70 cm.
Hyvä lisä kerääjäkasviseoksessa, jota etenkin peurat ja kauriit hyödyntävät koko syksyn.

Lajike: Mosa.
Annostus: 5 kg/ha

Talvirehurapsin lehdet ovat reunoiltaan kesärehurapsin lehtiä paksumpia ja rosoisempia,
ne kestävät paremmin talvipakkasia. Talvehtiminen on kuitenkin erittäin epätodennäköistä
Suomen oloissa.

Yksivuotinen monimuotoisuuspelto
yhdessä esimerkiksi rehukaalin kanssa.
EU-tuki 300 €/ha.

Förpackning Produktnr. 
 1 kg 2062
 3 kg 20621
 10 kg 20601

Används som ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. 
foderkål. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Diana Vinterfoderraps

Bovete är en ettårig växt som används för att göra landskapet mångsidigare. Vanligtvis gror bovete 
bra men den är mycket känslig för frost. Bovete är en bra gröda i växtföljden eftersom den är mycket 
annorlunda än många andra växter som ofta används. Bovete är en bra nektarförande växt men dess 
egenskaper i honung förorsakar delade åsikter. Vid blomningen samlar de vita blommorna mycket 
insekter och på så sätt är den också en bra växt för fåglar i jordbrukslandskapet.

Sort: Kora / Panda
Frömängd: 40–60 kg/ha, mycket mindre i blandningar. 

Används i viltåkrar som foderväxt för klövvilt och harar. Bladen påminner om foderkålens blad men 
är smalare och är fransigare i kanterna. Stammen är också smalare och lägre. Tål frost väl. Blommar 
inte året man sått. Höjd ca 70 cm. Ett bra tillägg i blandningar av fånggrödor som speciellt hjortar och 
rådjur utnyttjar hela hösten.

Sort: Mosa
Frömängd: 4–6 kg/ha

Bladkanterna på vinterfoderraps är tjockare och fransigare än på foderkål, och de tål bättre vinterns 
kyla. Övervintring är ändå mycket osannolikt i våra förhållanden.
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Förpackning Produktnr. 
 1 kg 2035

Används som ettårig viltåkerväxt tillsammans med t.ex. 
foder- och blastrova. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Diana Turnips Förpackning Produktnr. 
 3 kg  20532 
 15 kg 20531

Diana Kolvmajs 

Sådd i remsor som är lika breda som såmaskinen turvis med 
Durra eller solros. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Används som foderväxt i viltåkrar för hjortdjur. Kräver längre växttid än foderrova. Massif-sorten 
påminner om kålrot, skalet är grönaktigt och fruktköttet gult. Blasten blir inte speciellt stor och förfaller 
på hösten. Lämpar sig också i landets norra delar. Tål väl nattfrost och förskäms inte ens efter att ha 
frusit. Mycket smaklig rot som speciellt hjortar gräver fram t.o.m. under ett tjockt snötäcke på vintern. 
Alltför tätt bestånd skall gallras. Utsädet skall inte överdoseras vid sådd eftersom rötterna blir små i 
täta växtbestånd. Lämpliga växter för blandningar är foder- och blastrova.

Sort: Massif
Frömängd: 1–3 kg/ha

Torrsubstanshalten är högre i turnips än i foderbeta och därför håller sig turnips utan att förskämmas 
också vid sträng köld. Turnipsen på bilden är avskuren av snöplogen. Genom att ploga en del av 
viltåkern kommer djuren år att äta av växten trots tjockt snölager. Också en liten snödriva kan utgöra 
ett hinder varvid hjälp kan behövas.

Fodermajssort som utvecklas mycket snabbt och som t.o.m. i nordiska förhållanden producerar stora 
kolvar. Används på fasangårdar där konsumtionen av kolvarna gör att fodermängden som går åt i 
utfodringsautomaterna minskar. Dessutom får fåglarna sysselsättning genom att äta kolvarna och de 
hålls i gott skick. Beståndet ger ett bra skydd såväl för fasaner som för rådjur både under sommar och 
vinter. Sådd i remsor t.ex. tillsammans med Durra eller solros. Växthöjd 150–200 cm. Sådd i början av 
juni när marken har värmts upp och det inte finns risk för nattfrost.

Sort: Den tidigaste sorten på marknaden (FAO-150)
Frömängd: 11–13 kg/ha, frön 6–8 st./radmeter

Nyligen mognade kolvar är smakliga också för viltvårdaren.



42 43Diana Vitklöver

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 32Diana Valkoapila Pakkaus-

koko

20721 kg 19,95 €

Valkoapila on monivuotinen hyvin talvehtiva laji. Valkoapilaa käytetään seoksissa heinien
ja muiden apiloiden kanssa. Se voi myös olla osana yksivuotisia juuressekoituksia jolloin
se maistuu kauriille, peuroille ja hirville loppukesästä syksyn ensipakkasille. Riistalaidun
seoksissa suositellaan suojaviljaan kylvämistä jolloin taimettuminen on parempaa.
Lajike: Huia
Annostus: 10-12 kg/ha

Valkoapila on myös hyvä ja pitkään kukkiva mesikasvi.

Käytetään yksi- ja useampivuotisissa
monimuotoisuuspelloissa yhdessä jonkun
muun riistapeltokasvin kanssa.
EU-tuki 300 €/ha.

Diana Vitklöver Förpackning Produktnr. 
 1 kg 2072

Används i ett- eller flerårig mångfaldsåker tillsammans med 
någon annan viltåkerväxt. EFA-Träda eller EFA-Kantzon. Diana Oljelin

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 33Diana Öljypellava Pakkaus-

koko

10 kg
2030

20301 93,95 €
 1 kg 11,95 €

Pellavaa käytetään riistapeltokasvina peuralle ja kauriille, sekä myöskin seoksissa. Peurat
ja kauriit syövät mielellään pellavan öljypitoisia siemenkotia. Pellava kukkii kauniisti ja on
erittäin suosittu poimintakukka.

Lajike: Goldstern
Annostus: 30 kg/ha

Pellavalla on vaaleansiniset kauniit kukat kesällä ja myöhemmin syksyllä ruskeat pähkylät,
joissa on maukkaita öljypitoisia siemeniä. Niistä peurat ja kauriit pitävät kovasti.

Käytetään yksivuotisessa
monimuotoisuus- pellossa yhdessä jonkun
toisen lajin kanssa.
EU-tuki 300 €/ha.

Förpackning Produktnr. 
 1 kg 2030
 10 kg 20301

Används i ettårig mångfaldsåker tillsammans med någon 
annan art. EFA-Träda eller EFA-Kantzon.

Diana Oljelin

Vitklöver är en flerårig vallbaljväxt som övervintrar väl. Vitklöver används i blandningar med gräs och 
andra klöverväxter. Den kan också vara en del av ettåriga rotfruktsblandningar varvid den är smaklig 
för rådjur, hjortar och älgar från sensommaren till den första frosten på hösten. I viltbetesblandningar 
rekommenderas sådd i skyddssäd varvid plantbildningen är bättre. Är även till nytta för pollinerare.

Sort: Huia
Frömängd: 10–12 kg/ha

Vitklöver är också en bra och mycket länge blommande honungsväxt.

Lin används som viltåkerväxt för klövvilt samt i blandningar. Rådjur äter gärna linets oljerika frökapslar. 
Lin blommar vackert och är mycket populär som blomma för plockning. 

Sort: Goldstern
Frömängd: 30 kg/ha

Lin har ljusblåa, vackra blommor på sommaren och senare på hösten bruna frökapslar som innehåller 
smakliga oljerika frön. Dessa tycker hjortar och rådjur mycket om.
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Diana Oljerättika

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 34Diana Öljyretikka Pakkaus-

koko

10 kg
25 kg

2059
 20591 109,95 €

  3 kg 29,95 €

179,95 €  2061

Käytetään riistapelloissa hirvieläinten voimakaskasvuisena rehukasvina. Itää nopeasti ja
varmasti. Vaatimaton kasvi joka pärjää uudisraivauksillakin. Kasvukorkeus n. 80-110 cm.
Kukat pieniä ja lilanvalkoisia. Kasvusto tuleentuu ruskeaksi jo elokuussa, jos kylvö
tapahtuu varhain keväällä. Siksi kylvö tulee tehdä vasta heinäkuun lopulla, tai elokuun
alussa, jolloin kasvusto on maittavimmillaan kun jahtikausi alkaa. Soveltuu hyvin myös
myöhäisiin paikkauskylvöihin.
Perunan- juurikkaan- ja vihannesten viljelijät voivat käyttää öljyretikkaa hyvänä
saneeraus- ja maanparannuskasvina, jolloin se kylvetään heti sadonkorjuun jälkeen.
Kasvusto niitetään 1-2 kertaa niin juuristo kehittyy entisestään kuohkeuttaen enemmän.
Lajike: Apoll, tai vastaava.
Annostus 10-15 kg/ha
Kuvassa myöhään kylvetty öljyretikkapelto, josa on runsaasti purtavaa kaikille
sorkkaeläimille.

Käytetään yksivuotisessa
monimuotoisuuspellossa yhdessä
esimerkiksi rehurapsin kanssa
EU-tuki 300 €/ha.

Förpackning Produktnr. 
 3 kg 2059
 10 kg 20591
 25 kg 2061

Används i ettåriga viltåkrar t.ex. tillsammans med foderraps.
EFA-Träda, EFA-Kantzon eller Fånggröda. 

Diana Oljerättika 

Används i viltåkrar som kraftigt växande foderväxt för klövvilt. Gror snabbt och säkert. Anspråkslös 
växt som också klarar sig i nyröjningar. Höjd ca 80–110 cm. Blommorna små och lilaskiftande vita. 
Växtbeståndet mognar och blir brunt redan i augusti om man har sått tidigt på våren. Därför skall 
sådden ske först i slutet av juli eller i början av augusti varvid beståndet är så smakligt som möjligt 
när jaktsäsongen börjar. Lämpar sig också för sen kompletteringssådd. Man kan använda oljerättika 
som sanerings- och jordförbättringsgröda varvid den sås direkt efter skörd. Slåtter av växtbeståndet 
utförs 1–2 gånger så att rotsystemet utvecklas mer och då förbättrar markens struktur.  
Observera! Nya rön har visat att oljerättikan även går att plasta in och utfodra under vintern. Därför 
kan vi nu försiktigt rekommendera att plasta in oljerättika vid begynnande blomning eller tidigare. Då 
växer beståndet igen och gör bladmassa som är smakligt för viltet att beta. Om avsikten är att skörda 
oljerättikan så skall man så tidigare på våren. Då hinner beståndet repa sig till hösten. Ingen extra syra 
behövs i plastandet av fodret.

Sort: Apoll, eller annan motsvarande. 
Frömängd 10–15 kg/ha

På bilden en sent sådd oljerättikaåker som har rikligt med ätbart för alla klövdjur.

Det lönar sig att utföra gödslingen ordentlig. 
Man kan tillföra mera gödsel under tillväxten.
Vid sådden lönar det sig att använda NPK-
gödsel. I slutet av sommaren, i augusti, kan 
man tilläggsgödsla enbart med kvävegödsel 
(N). Kväve kunde en frodig viltåker säkert 
använda mer än 100 kgN/ha. Kom ändå 
ihåg att kontrollera den maximalt tillåtna 
kvävemängden för ditt skifte.



46 47Diana Solo-Spridare

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 35Diana Solo-Sirotin Pakkaus-

koko

40011 kpl 119,95 €

Sirotinmenetelmällä siemen kylvetään maan pintaan. Kylvön jälkeen maa jyrätään ja/tai
äestetään maan pintaan. Sirottimella voidaan kylvää tarkalleen haluttu määrä siemeniä
siemenen koosta riippumatta. Siemenen annostus saadaan tarkaksi siten, että ensin
mitataan kylvettävä pinta-ala ja sen jälkeen punnitaan käyttöohjeessa suositeltu
siemenmäärä kyseiselle alalle. Siemenet laitetaan sirottimen tankkiin ja aloitetaan
kylväminen veiviä pyörittämällä. Aluksi säätö saa olla melkein kiinni, mutta syöttöaukkoa
avataan vähitellen niin, että siemeniä tulee sopivasti. Kylvettävä ala kuljetaan sitten ristiin
rastiin niin kauan kun siemeniä tankissa riittää.
Solo-sirotin on jokaisen jahtiporukan välttämätön vakiovaruste. Puhdasta pientä hiekoitus
sepeliäkin voi pieniä määriä pihapiiriin levitellä.

Käsikäyttöinen kaikenkokoisten siementen ,
hiekoitus sepelin ja lannoitteiden kestävä ja
edullinen kylvö- ja levityslaite.
Työleveys n. 4 m.

Förpackning Produktnr. 
 1 st 4001

Hållbar och förmånlig manuell så- och spridningsmaskin 
för frön av olika storlek, sandningsgrus och gödselmedel.
Arbetsbredd ca 4 m.

Diana Solo-Spridare 
Diana Elspridare

Hinta/pakk.
sis. alv

Tuote-
numero 36Diana Sähkö-Sirotin Pakkaus-

koko

40051 kpl 169,95 €

Diana sähkösirottimella siemen kylvetään maan pintaan. Kylvön jälkeen maa jyrätään ja/tai
äestetään. Siemenen annostus saadaan tarkaksi siten, että ensin mitataan kylvettävä
pinta-ala ja sen jälkeen punnitaan suositeltu siemenmäärä kyseiselle alalle. Aluksi säätö
saa olla melkein kiinni, mutta syöttöaukkoa avataan vähitellen niin, että siemeniä riittää
tasaisesti koko alalle. Kannattaa ajaa kylvettävä ala useampaan kertaan ristiin pienellä
annostuksella. Jos säätö on liian suurella siemen voi helposti loppuu kesken.

Diana- Sähkösirottimessa on tehokkaat ladattavat litiumpatterit. Käyttöaika yhdellä
latauksella on 3-4 tuntia.Siinä ajassa kylvää useampia hehtareja. Levitinlautasen
kierrosnopeutta voidaan portaattomasti säätää. Voidaan kantaa olkahihnoista rinnalla, tai
kiinnittää mönkijän tarakalle, kuten kuvassa, jolloin on hyvä käyttää apupoikaa annostusta
säätämässä.

Patterikäyttöinen kaikenkokoisten
siementen ja lannoitteiden kestävä,
edullinen ja tehokas kylvölaite.
Työleveys n. 4-6 m.

Förpackning Produktnr. 
 1 st 4005

Batteridriven, hållbar, förmånlig och effektiv såmaskin för 
frön av olika storlek och gödselmedel.
Arbetsbredd ca 4–6 m.

Diana Elspridare

Med centrifugalmetoden sås utsädet på markytan. Efter sådden vältrar man jorden och/eller 
harvar markytan. Med centrifugalspridaren kan man så exakt önskad mängd utsäde oberoende av 
fröstorleken. Frömängden blir exakt när man först mäter arealen som skall sås och därefter väger den 
i bruksanvisningen rekommenderade utsädesmängden för arealen i fråga. Fröna sätts i spridarens 
tank och man börjar sådden genom att snurra på veven. I början kan reglaget vara nästan stängt men 
småningom öppnar man utmatningsöppningen så att fröna kommer i lämplig takt. Sedan går man 
kors och tvärs över arealen som skall sås, så länge det finns utsäde i tanken.
 Solo-spridaren är en nödvändig standardutrustning för varenda jaktlag. Rent, finkornigt 
sandningsgrus kan man också sprida ut i små mängder på gårdsplanen.

Med Diana Elspridaren sår man utsädet på markytan. Efter sådden vältrar man och/eller harvar 
markytan. Frömängden blir exakt när man först mäter arealen som skall sås och därefter väger 
rekommenderad utsädesmängd för arealen i fråga. I början kan reglaget vara nästan stängt men 
småningom öppnar man utmatningsöppningen så att fröna räcker jämnt till för hela arealen. Det lönar 
sig att köra arealen som ska sås flera gånger i kors med liten dosering.
 Diana Elspridaren har effektiva, laddningsbara litiumbatterier. Användningstiden med en laddning är 
3–4 timmar. På den tiden sår man flera hektar. Spridningstallrikarnas rotationshastighet kan justeras 
steglöst. Kan bäras antingen på bröstet med hjälp av axelremmarna eller fästas på terränghjulingens 
lastgaller såsom på bilden. Föraren behöver koncentrera sig på körlinjerna och därför lönar sig att ha 
med sig en hjälpreda som reglerar doseringen. 
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Modell Produktnr. Pris 
3/91 cm  4006 Fråga offert!
5/152 cm  4007 Fråga offert!
 8/244 cm  4008 Fråga offert!

Diana Genesis direktsåmaskin

Diana Genesis såmaskinerna har planerats för speciellt för jägares och viltvårdares användning. De 
är verkliga direktsåmaskiner med vilka man kan så alla sorts viltåkerfrön och sådd lyckas på alla 
sorts jordarter. T.o.m. på de hårdaste lerjordarna! Sådd lyckas naturligtvis också i jord som bearbetats 
konventionellt.
 Diana Genesis direktsåmaskinen har värmebehandlade skivbillar som är placerade på 19 cm:s 
avstånd från varandra. Skivbillarnas billtryck räcker till för att skära en såfåra också i den hårdaste 
jorden och utmatningsmekanismen doserar fröna noggrant i fåran. Välthjulen av gummi som finns 
bakom såbillarna täcker över såfåran. Utsädet får mycket god kontakt med den fuktiga jorden t.o.m. 
när man sår i ett tätt, upprätt stående växtbestånd. Den goda kontakten med jorden garanterar att fröna 
gror snabbt och förhindrar t.ex. att fåglar hittar fröna och äter upp dem. Direktsådd som metod hjälper 
markytan att bibehålla fuktighet bättre än i bearbetad mark.
 Diana Genesis direktsåmaskinens doseringsmekanism för utsädet är mycket noggrann och lätt att 
kalibrera. Den fungerar med frön av alla storlekar och man behöver inte småfrölådor eller annat dylikt 
som tilläggsutrustning. Med Genesis kan man så flerartiga viltåkrar med en enda körningsgång! 
Varför slösa tid och pengar på att bearbeta viltåkrarna på nytt och på nytt när du helt enkelt 
kan göra det rätt på en gång och placera utsädet precis där det ska vara. Bland Diana Genesis 
direktsåmaskinerna finns också en modell som kan dras med terränghjuling. Modellen möjliggör 
anläggning av viltåkrar på ställen där det inte tidigare var möjligt. För bekämpning av ogräs på marker 
man sått med Genesis finns det flera alternativ. Det enklaste och billigaste sättet är glyfosatbesprutning 
i samband med sådden, men det finns också andra alternativ. Ring, så kan vi berätta mera!           

En verklig direktsåmaskin. Alla frön till alla jordarter. De minsta modellerna kan dras med terränghjuling!

Tilläggsutrustning

Diana Genesis 3

 Hydraulpumpserie. Behövs om maskinen dras med terränghjuling. 

 Uppsättning med bärhjul. Behövs om maskinen dras med terränghjuling. 

 Serie med tilläggsbillar (behövs 5 st.). Behövs för att förbättra billarnas skärdjup på mycket  
 hårda jordarter.    

Diana Genesis 5

 Uppsättning med bärhjul. Behövs om man inte fäster maskinen på traktorn på   
 trepunktslyften utan man vill bogsera den.

 Serie med tilläggsbillar (behövs 8 st.). Behövs för att förbättra billarnas skärdjup på mycket  
 hårda jordarter.    

Diana Genesis 8

 Uppsättning med bärhjul. Behövs om man inte fäster maskinen på traktorn på  
 trepunktslyften utan man vill bogsera den.

 Serie med tilläggsbillar (behövs 13 st.). Behövs för att förbättra billarnas skärdjup på mycket  
 hårda jordarter.    
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ANVISNING FÖR SÅDD 

AV VILTÅKER

Viltåkern plöjs på våren och utjämnas med harv direkt när markytan har hunnit torka så att den 
kan bearbetas. Sedan låter man jorden vara orörd ungefär tre veckor. Under den tiden hinner såväl 
ettåriga som fleråriga ogräs utvecklas och bli stora.

Sådden kan utföras direkt efter besprutningen när beståndet har hunnit torka helt och hållet. Det 
lönar sig att följa upp väderleksförhållandena eftersom det i juni kan förekomma t.o.m. långa torra 
perioder. Sådden utförs med den manuella Solo-spridaren varvid utsädet sås jämnt på markytan, 
direkt bland ogräsen varefter man välter jorden. Samtidigt när ogräsen gulnar och dör kommer 
viltåkerväxterna åt att gro och fritt växa till sig.

När man använder traktordriven lantbrukssåmaskin skall såbillarna justeras så att de rör sig precis 
vid markytan eftersom frön som hamnat alltför djupt i jorden inte orkar komma upp till markytan.

I juni besprutas åkern med glyfosat 
varvid ogräsen snabbt börjar gulna och 
dör helt och hållet inom 2–3 veckor.     
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I skuggan av de besprutade ogräsen finns det vanligtvis så mycket fukt att fröna gror också när de 
sås på markytan och t.o.m. litet regn håller markytan fuktig länge.

Många viltåkerväxter, såsom foderkål och foderraps, växer frodigt och ger en stor skörd. För 
att kunna växa ordentligt behöver de därför kraftig kvävegödsling. Detsamma gäller andra 
viltåkerväxter som skall gödslas med minst samma doseringar som andra motsvarande 
lantbruksgrödor.

I den manuellt drivna SOLO centrifugal-
spridarens behållare lägger man den 
utsädesmängd som är vägd för såddarealen 
och sedan sår man jämnt över hela arealen. 
Stora frön skall ändå harvas, eller sås på ett 
djup av 3–4 cm.

För att underlätta sådden kan man blanda 
utsädet t.ex. i gödselmedel. Det lönar sig 
också att sprida tilläggskväve med SOLO-
spridaren i juli–augusti före regn.

På bilden har ogräsen blivit bruna 
och de i rad sådda viltåkerväxterna 
får växa fritt utan den konkurrens om 
utrymme och näringsämnen som ogräs 
förorsakar.

Underskatta inte den totala förstörelse 
som jordloppor kan förorsaka efter 
plantbildningen. Plantorna kan förstöras 
helt och hållet redan inom några dagar.
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Preciseringar till anvisningarna för sådd

Såmängd:
I vissa doseringsanvisningar för viltåkerfrö finns det en rätt stor skillnad mellan rekommenderad nedre 
och övre gräns. Doseringsanvisningen för t.ex. Diana Jägar rova är 1–2 kg/ha så det är frågan om en 
tämligen betydande skillnad också med tanke på frömängdens hektarkostnader. Grovt taget kan man 
rekommendera att ifall förhållandena vid sådden är dåliga lönar det sig att använda den övre gränsens 
såmängder. På motsvarande sätt, när förhållandena är i skick, klarar man sig med frömängderna vid 
den nedre gränsen. 

Använd utsäde enligt anvisningens nedre gräns ifall:
- Åkerns kulturtillstånd är bra enligt markkarteringsuppgifterna
- Åkern befinner sig på en solig och varm plats
- Åkern vattenhushållning är i skick
- Ogräsen kan bekämpas
- Skadegörare kan hållas under kontroll

Använd utsäde enligt anvisningens övre gräns om en enda av de här punkterna förverkligas:
- Åkerns kulturtillstånd verkar inte speciellt bra eller det finns inte information om kulturtillståndet  
 (markkarteringsuppgifter fattas)
- Åkern är belägen så att den skuggas av skog
- Fuktighetsförhållandena är inte i skick
- Ogräs och skadegörare kan inte bekämpas

Gödsling
Viltåkerväxter behöver gödsling på samma sätt som också egentliga odlingsgrödor. Lämpligast för 
ändamålet är vanligtvis sk. NPK-gödsel som innehåller kväve, fosfor och kalium. Av NPK-gödsel lönar 
det sig att använda sådana som har hög fosforhalt och som också innehåller spårämnena zink, 
mangan och magnesium. Speciellt för en viltåker som strävar efter stora fodermängder är 
kväve det viktigaste näringsämnet men fosfor är också mycket viktig speciellt vid växtens tidiga 
utveckling. För EU-stöd-berättigade vilt- och mångfaldsåkrar får man i samband med sådden sprida 
maximalt 60 kg kväve/hektar. Den här mängden är vanligtvis inte tillräcklig om man strävar efter 
ett maximalt frodigt och grönt bestånd. Om det inte finns skyldigheter som begränsar gödslingen 
på viltåkersskiftet lönar det sig att höja kvävemängden till 120 kg/hektar. För blommande och 
mångfaldsbefrämjande åkrar medför inte ökad kvävemängd i sig något mervärde, utan det kan t.o.m. 
fördröja blomningen. För sådana är begränsningen på 60 kg mycket lämplig. På mångfaldsskiften 
tidigarelägger kväve landskapsväxternas blomning och befrämjar ett lyckat växtbestånd också tack 
vare en säkrare tidig utveckling. Vid odling av kål och rotfrukter har gödsling en tydlig effekt på 
skördemängden.   

Den största nyttan av gödsling uppnås när vattenhushållningen och övrigt på skiftet såsom 
markstruktur och pH är i skick. 

Växtföljd
Med rätt sorts växtföljd kan man underlätta många problem som är till förtret för vilt- och 
mångfaldsåkrar! Kom ihåg ängarna och vallarna som en del av vilt- och mångfaldsåkrarnas 
växtföljd! Med hjälp av dem kan man bryta av kålväxternas negativa sjukdomsspiral och förbättra 
markstrukturen. Med rätt val av fröblandningar är de för sin del utmärkt foder för vilt och skyddsväxter 
samt utmärkta växter som ger åkernaturen mera mångfald.  

Tillsammans kan vi fundera på en växtföljd exakt enligt era åkrar och intressen. Ta kontakt!
mikko@riistasiemen.fi / tfn 044 242 3905
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SAM-ALTERNATIV FÖR DIANA-PRODUKTER

Den här tabellen är riktgivande. Vi ansvarar inte för eventuella feltolkningar i tabellen.

EU-benämning: EKOLOGISK FOKUSAREAL  
Träda, insådd för vilt, grödkod 60 (1 ha räknas som 1 ha fokusareal).

Godkända viltåkerväxter och blandningar 
Rapphöns Diana, Småfågel Diana och Blomster Diana  

EU-benämning: EKOLOGISK FOKUSAREAL  
Blommande träda, grödkod 60 (1 ha räknas som 1,5 ha fokusareal).

Godkända viltåkerväxter och blandningar 
Fasan-Rapphöns Diana, Fältvilts Diana, Landskaps Diana, Nektar- och fjärilsåker Diana, Pollinerings Diana, 
Diana Solros, Diana Honungsört och Diana Bovete.

EU-benämning: EKOLOGISK FOKUSAREAL  
Obrukad fältkant (1 löpmeter räknas som 9 m2 fokusareal).

Godkända viltåkerväxter och blandningar 
Fasan-Rapphöns Diana, Rapphöns Diana, Fältvilts Diana, Landskaps Diana, Nektar- och fjärilsåker Diana, 
Pollinerings Diana, Småfågel Diana och Blomster Diana, Diana Solros, Diana Honungsört, Diana Bovete, 
Viltbetes Diana och Viltbetes ÖM Diana.

EU-benämning: VALLODLING / Grödkod 50, (500 kr/ha)

Godkända viltåkerväxter och blandningar 
Viltbetes Diana, Viltbetes ÖM Diana, Jordförbättrings Diana
Förklaring
Ersättning kan sökas för vallodling utanför kompensationsstödsområde. Genom att söka ersättning får man ett 
femårigt åtagande där man åtar sig att odla vall i fem år. För att berättiga till stöd behöver man odla och söka 
utbetalning på en areal som uppgår till 80 – 120% av det som söktes första året. Vallarna som etableras ska vara 
huvudgröda i minst tre år och skördas alternativt betas ordentligt en gång per år. Etableras vallen i skyddsgröda 
så anmäles skyddsgrödans grödkod och att den är insådd med vall (arealer med insådd kan anmälas som EFA 
med omräkningsfaktor 0,3). Året efter kan man söka vallen som grödkod 50 och då vara berättigad ersättning.

EU-benämning: VILTÅKER / Grödkod 88, övrig odling på åkermark.

Godkända viltåkerväxter och blandningar 
Samtliga produkter som inte odlas med produktionsändamål.
Förklaring
Om den ekologiska fokusarealen är uppfylld kan du med fördel använda dig av grödkod 88. På detta 
sätt undviker du flera av de restriktioner som finns för trädor. Det möjliggör t.ex. att du får använda 
växtskyddsmedel mot insektsangrepp eller putsa när det passar som bäst för mångfalden du vill skapa eller 
för att uppnå ditt syfte med vilt- och mångfaldsåkern.
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OBSERVERA! Från och med 2018 får man inte gödsla trädor som är sökta som ekologisk fokusareal. 
Viltåkrarna tillför mer genom god etablering och med tillförsel av gödning. Därför bör man inte anmäla mer 
EFA än vad som krävs för att uppnå 5%. Tänk på att ha marginal för eventuella arealförändringar.

Enligt det svenska EU-stödsystemet ska den som bedriver konventionell odling och har över 
15 hektar åkermark avsätta 5% av sin mark som ekologisk fokusareal alternativt ska vall, 
baljväxter och/eller träda finnas på 75% av åkermarken. Flera av våra produkter kan användas 
för att möta kravet på ekologiska fokusarealer. Nedan finns en tabell som ger tips på hur 
blandningarna kan redovisas i din SAM-ansökan.

För Fältviltet
När mångfald skapas i åkerlandskapet så trivs också fältviltet. Men mångfald behöver inte innebära 
merarbete. Planera ina insatser och genomför åtgärder där det rationaliserar den övriga drif-
ten. Förlägg dina mångfaldsfrämjande åtgärder till redan fasta brukningshinder som brunnar, 
ledningsstolpar eller åkerholmar. Skapa miljöer för insekter och fältvilt där du inte får använda 
växtskyddsmedel mot insekter eller där det skapar merkostnader att komma åt med gödningsspri-
daren. Gör remsor längs med skifteskanter så att det är enkelt att anlägga och sköta om. Fältviltet 
behöver variation och dina insatser kan göra skillnad! Tänk på att även glesa bestånd eller bar jord 
bidrar till den mångfald som fältviltet uppskattar.

För Klövviltet
För klövviltet kan man på ett smart sätt utnyttja sina obrukade fältkanter som en buffertzon. Den 
obrukade fältkanten kan vara upp till 20 meter bredd och kan sås med flerårig vall så som Viltbetes 
ÖM Diana. Den kan anläggas längs med fältkanter där det brukar uppstå viltskador och där fylla 
flera funktioner. Den kan till exempel fånga upp hjortar som väljer att beta på buffertzonen istället 
för på produktionsgrödan. Den blir även en utmärkt sikt- och skjutgata vid skyddsjakt på vildsvin. 
På så vis kan du avsätta mark med låg produktion för att uppfylla din ekologiska fokusareal sam-
tidigt som du underlättar din viltförvaltning genom enklare skyddsjakt och mindre betesskador.

För pollinerare och mångfald
Fördelar med att anlägga blommande trädor eller remsor för mångfalden är att de lockar pol-
linerare och insekter. Dessa kan bidra till ökad skörd i till exempel raps och frövall. Åtgärder för 
pollinerare är något som sänder ett tydligt budskap till allmänhet och konsumenter som passerar 
i åkerlandskapet. Jag tar ansvar, jag bryr mig om naturvård och verkar för mångfald i odlingsland-
skapet. Att så blandningar med olika sorter gör att blomning sker vid olika tidpunkter och skapar då 
förutsättningar för pollinerarna att hitta föda under längre perioder. Det bidrar till att det även finns 
föda när inte produktionsgrödan blommar och under hösten är det en viktig faktor i att bidra till fler 
övervintrande humlesamhällen.

TIPS !
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Bästa viltvårdare !!
Vi har redan i åratal marknadsfört viltåkerutsäde för viltets väl. Tillsammans med er 
har vi kunnat utveckla produkterna, både till näring och skydd för många viltarter. 

Den här utvecklingen kommer att fortsätta.

För att testa nya viltåkerväxter och blandningar har vi utöver observationsrutorna 
i Sjundeå också en försöksgård i Orivesi. Där försöksodlas årligen alla frön och 

fröblandningar vi producerar på en mer än 5 hektar stor areal. 

Utöver vårt omfattande fröutbud tänker vi nu också hämta till marknaden nya viltfoder.

Många viltfoder som finns på marknaden utgår från foderfabrikens behov. Vår avsikt 
är att marknadsföra viltfoder vars utveckling utgår från det kunnande viltvårdare och 

viltintresserade veterinärer har, samt framför allt från det utfodrade viltets välmående.

Nuförtiden är jägaren inte bara någon som för att fånga ett byte böjer sitt finger 
eller spänner sin båge, utan framför allt en viltvårdare. Selektiv jakt är redan 

normal praxis bland många jägare. Samtidigt har viltstammens välmående för 
många blivit en ny anledning till oro.

Mängden vilt har både fördelar och nackdelar. Ändå kan vi konstatera att viltets 
välmående är i vårt gemensamma intresse. Genom ansvarsfull, selektiv jakt och 
regelbunden högklassig utfodring uppnås en balanserad viltstam som är lätt att 

reglera mängdmässig vid behov. 

Vi strävar till att erbjuda viltfoder som passar varje viltvårdares plånbok.
 T.ex. Diana Viltmästarens foder är planerat till att blandas med det spannmål 

som redan finns på utfodringsplatsen. Dess mineral-, vitamin- och näringshalt är 
mångfaldig jämfört med konventionella foder och användningen t.o.m. uppblandat 
för med sin mångsidighet med sig effekt till utfodringen vilket förbättrar djurens 

välmående och tillväxt också under svåra vintrar.

Vår avsikt är att utveckla en ny ansvarsfull viltutfodringskultur som när den sköts väl 
ger orsak till glädje också till jägaren.

Vi önskar Er synnerligen storartade stunder för möten med vilt, 
såväl med vapen som utan. 

Med vänlig hälsning!
Sebastian Sohlberg
Malmgård Viltfrö Ab
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Mineralblandning som utvecklats för vilt i nordiska 
förhållanden.

Diana Mineralgrop  Förpackning Produktnr. 
 20 kg 9001

Eftersom vilt får sina mineraler direkt från jordmånen och den näring de äter måste brister i intaget 
rättas till med mineraltillägg. Närings- och mineralsammansättningen i den nordiska jordmån har 
varit utgångspunkten i Diana Mineralgrop -preparatet som Viltfrö har utvecklat. Produkten är av hög 
kvalitet, producerad i Finland och är en uttryckligen för vilt avsedd mineralblandning.  Den är behändigt 
förpackad i ämbar som kan utnyttjas när man anlägger gropen. 

Malmgård Viltfrö är föregångare i moderniseringen av den nordiska viltvårdskulturen. Nya innovationer, 
effektiva metoder och gedigen erfarenhet av viltvård är hörnstenarna i vår verksamhet. Allt för viltets 
väl!  
  
Anläggning av en grop
För anläggning av en grop behöver du tillåtelse av markägaren eftersom bearbetning av ytjord inte hör 
till allemansrätten. 

Du behöver: Spade, stadig kratta och ett ämbar med Diana Mineralgrop -mineralblandning.

1. Kratta markytan ren från gräs, grenar, löv o.dyl. organiska material på ett ca 1,5 x 1,5 meter stort 
enhetligt område. Luckra upp jorden på det rengjorda området med spade till ca 5 cm:s djup.

2. Finfördela och jämna ut jorden som röjts fram med krattan.

3. Bred ut mineralblandningen som ett jämnt lager på det preparerade området. När man anlägger 
gropen kan man använda ett helt ämbar per grop. Med ett halvårs mellanrum lägger man till ungefär 
ett halvt ämbar per gång eller enligt behov. Det viktigaste är att gropen alltid är iståndsatt till våren.      

4. Hämta vatten med ämbaret från en bäck eller ett dike och häll rikligt med vatten över hela 
mineralgropen så att du kan luckra upp jordmånen med krattan till en enhetlig deg. På så sätt 
säkerställer du att mineralblandningen sprids jämnt i hela mineralgropen.

5. Mineralgropen är nu färdig för viltets användning!

6.Vid behov kan du hälla över gropen doftpreparat som drar till sig hjortdjur eller något sött medel som 
tilläggslockbete.    

Läget för gropar
Mineralgropar borde anläggas jämnt utspridda på olika ställen i viltvårdsområdet. På så sätt säkerställer 
man tillräckligt tillgänglighet av mineraler för områdets djurarter. Gropen i sig själv kan vara belägen 
såväl på skogsmark som på åker. Det viktigaste är att välja en plats där man kan ha gropen också i 
fortsättningen under flera års tid. En mineralgrop ska inte anläggas direkt på en utfodringsplats. Djurens 
avföring på utfodringsplatsen kan förorsaka en betydande sjukdomsrisk i mineralgropen. Ett bra läge är 
i närheten av viltets stigar, vid de naturliga rutterna som djuren använder.  
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Dr. John Titanium  Förpackning Produktnr. 
 15 kg 6001

Vårt hundfoder av hög kvalitet kommer från England från Gilbertson & Page LTD. De är också 
hovleverantörer för det engelska kungahuset. Tack vare få mellanhänder och vår lätta organisation kan 
vi erbjuda hundfoder av toppkvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Om din hund är en aktiv löpare eller 
intensiv jägare, då är Dr. John ett lysande val. Samma foder lämpar sig också till att användas utanför 
jaktsäsongen, dvs. då när din hund inte är så aktiv. Då kan man minska doseringen en aning.
Tack vare ett bra,  mångsidigt och balanserat innehåll lämpar sig Dr. John också för unga, växande 
hundar. Vi vill erbjuda hundfoder som är smakligt och av hög kvalitet året runt för den medvetna 
hundägaren.  

Dr. John innehåller 25 % protein och 15 % fett
Titanium har vi i lager. Gällande övriga Dr. John-produkter kan du fråga efter erbjudande i form av 
pallhandel. Vi erbjuder också hemtransport.   
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Ruokkimalla riistaasi  
Diana Rehutuotteilla  
varmistat eläinten  
hyvinvoinnin ja laadukkaan 
metsästyksen.

”

Diana Kaura 
Diana

Pakkaus-
koko

Tuote- 
numero

Hinta / 
pakkaus

sis. alv 14 %

20kg kaurasäkkiä siirtää helposti  
ruokintapaikalle. Lavassa on 500 kg  
(25 x 20kg) ja se tilataan vaivatta varas-
tostamme asiakkaalle. Kaura on
riistan perusevästä. Ei suositella  
kylvösiemeneksi.

20 kg 3005 7,50 €

Diana Kaura tuotetaan huolellisesti 
ammattitaitoisen viljelijän toimesta. 
Siinä ei ole lajittelujätettä, eikä siinä 
silmämääräisesti ole havaittu hukka-
kauraa. Hukkakauravapaa ruokinta on 
ensisijaisen tärkeää. Tällaista riistan 
peruskauraa on aina hyvä olla tarjolla. 
Sellaisenaan, litistettynä tai Diana Riis-
tamestarin rehuun sekoitettuna.

Käyttämällä pelletöityjä riistarehuja 
kuten Diana Riistarehua voi olla 100%:n 
varma hukkakaurattomasta ruokin-
nasta. Diana Riistarehu on suunniteltu 
riistan perusrehuksi korvaamaan pelk-
kää viljaruokintaa. Kun viljan hankinta 
on työlästä tai laaduntakaaminen on 
epävarmaa silloin Diana Kaura on oiva 
vaihtoehto. Helppo 20 kg säkin käyttö on 
selvä etu kun ruokittavaa on paljon tai 
ruokintapaikka ei ole aivan tienvarressa.

Kaura on kuitenkin paras viljaruokin-
ta. Kaurassa on viljoista eniten myös 
rasvaa. Sen hyvä tasapaino valkuaisen 
ja kuidun osalta sopii myös parhaiten 
peurojen pötsin toiminnalle. Siisti ja 
katoksellinen ruokintapaikka on hygie-
nisen ruokinnan perusta ja se on helppo 
tapa parantaa riistakantojen hyvinvoin-
tia. Hyvinvoivan riistakannan määrän 
rajoittaminen on helppoa kun riistan-
hoito on säännöllistä ja metsästys on 
valikoivaa.

20 kg:s havresäckar flyttar man lätt till utfodringsplatsen. 
En pall rymmer 500 kg (25 x 20 kg) och beställs behändigt
från vårt lager till kunden. Havre är viltets basfoder. 
Rekommenderas inte till utsäde. 

Diana Havre produceras omsorgsfullt av yrkeskunniga odlare. Havren innehåller inte sorteringsavfall, 
och med blotta ögat har man inte upptäckt flyghavre i den. Flyghavrefri utfodring är ytterst viktigt. 
Sådant här bashavre för vilt lönar det sig att alltid ha tillgängligt. Som sådan, valsad eller blandat med 
Diana Viltmästarens foder.  

Genom att använda pelleterade viltfoder såsom Diana Viltfoder kan man vara 100 % säker att 
utfodringen är flyghavrefri. Diana Viltfoder är planerat till basfoder för vilt, till att ersätta utfodring med 
enbart spannmål. När det är arbetsdrygt att anskaffa spannmål eller om kvaliteten inte kan säkras, då 
är Diana Havre ett utmärkt alternativ. Den enkla användningen av 20 kg:s säcken är en klar fördel när 
man har mycket djur att utfodra eller om utfodringsplatsen inte finns precis bredvid en väg. 

Havre är ändå den bästa spannmålsutfodringen. Av alla spannmål innehåller havre mest fett. Den 
goda balansen mellan protein och fiber lämpar sig också bäst för hjortarnas vomfunktion. En snygg, 
takförsedd utfodringsplats är utgångspunkten för hygienisk utfodring och det är ett lätt sätt att 
förbättra viltstammarnas välmående. Det är enkelt att begränsa mängden av en välmående viltstam 
när viltvården är regelbunden och jakten selektiv.       

Diana Havre

Genom att utfodra 
ditt vilt med Diana 

Foderprodukter
 säkerställer du djurens

 välmående och en 
högklassig jakt.

”

 Förpackning Produktnr. 
 20 kg 3005
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Används för att locka duvor. 

Diana Duvärt  Förpackning Produktnr. 
 20 kg 3004

Spridningen påbörjas i god tid före jakten och fortsätter under jaktsäsongen.
Rekommenderas inte till utsäde.
Diana Duvärt är inhemsk, ren och flyghavrefri grön ärt av hög kvalitet.

Användning: Spridning antingen på jord där man kört så att mullen kommit fram eller i omkull kört 
växtbestånd framför skjutplatsen. Också skogsvägar eller öppningar vid kalhyggen under fröträd är 
lämpliga ställen. Det lönar sig att i god tid före jaktsäsongens början reda ut duvornas flygrutter och 
träd där de stannar för att vila sig. Bäst observerar man flygrutterna när det blir ljust på morgonen och 
på eftermiddagen när fåglarna samlas på ellinjerna. På så sätt kan man säkra rätt ställe och lyckad 
utfodring. När duvorna hittar utfodringsplatsen är bytet vanligtvis garanterat. 

Innehåller förutom fem olika frön också småsten. Precis lämplig storlek för fåglarnas muskelmage 
(örmage). Mångsidig blandning intresserar duvorna mera än enbart ärt- eller spannmålsutfodring. 
En verklig attraktion för din utfodring! Produkten är framtagen för duvor men fungerar även som en 
blandning för fältfåglar och småfåglar i åkerlandskapet.

Innehåller: Ärt, vete, majs, raps, hampfrö samt kalksten. Förutom den svenska majsen fullständigt 
inhemsk produkt. Ren, flyghavre- och svinpestfri fröblandning av hög kvalitet. 

Användning: Spridning för hand eller med automat på mark där man kört så att mullen kommit fram 
eller i omkull kört växtbestånd framför skjutplatsen. Skogsvägar och kalhyggen är också lämpliga 
ställen. Påbörja spridningen i god tid före jaktperiodens början. För mångfald i åkerlandskapet kan 
fodret placeras intill små buskage kring större öppningar. Undvik att placera fodret under större träd då 
rovfåglarna kan enkelt patrullera foderplatsen ur dessa träd. 

Premium-klassens specialfoder för fåglar. Vi har konsulterat 
innehållet med duktiga brevduvsuppfödare.

Diana Duvfoder

Den tidiga morgonens första duvor kommer!

 Förpackning Produktnr. 
 20 kg 30042
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Genom att använda pelleterat viltfoder kan du vara hundraprocentigt säker på flyghavrefri 
utfodring.

Diana Viltmästarens foder innehåller precis de rätta mineraler och näringstillsatser som vilt behöver. 
Produkten är utvecklad tillsammans med landets främsta viltvårdare och veterinärer som är kunniga om 
vilt.

PRODUKTEN INNEHÅLLER NÄRINGSTILLSATSER I SÅDAN MÄNGD ATT DET INTE REKOMMENDERAS FÖR 
UTFODRING SOM SÅDAN, UTAN BLANDAS MED SPANNMÅL I FÖRHÅLLANDET CA 50/50. 

Innehållet är planerat att förbättra viltets allmänna kondition från klövar till horn. (Intaget av 
spårämnen i viltets normala levnadsmiljö är nästan obefintlig). Den här produkten främjar viltets 
reproduktionsförmåga och motståndskraft när man utfodrar med det regelbundet. Tack vare produkten 
minskar behovet av slickstenar (om det inte t.o.m. upphör).      

OBSERVERA att på vissa utfodringsställen tar det tid för djuren att vänja sig vid fodret. Det lönar sig att 
börja med blandningar på 10 % och sedan öka med 10 % per vecka ända tills man kan utfodra med 
50/50-blandning. Om fodermängden är stor och det är glest med djuren lönar det sig att städa upp 
utfodringsställena regelbundet. Fodret skall placeras skyddat mot regn. Ett sådant här finsktillverkat, 
högkvalitativt premiumfoder har det inte tidigare funnits på marknaden. Ett lätt sätt att förbättra viltets 
välmående. Ett lätt sätt att förbättra viltstammarnas välmående. Det är enkelt att begränsa mängden av 
en välmående viltstam när viltvården är regelbunden och jakten selektiv.  
 

RÅÄMNEN:
Havre, vete, ärt, sockerbetssnitsel, rybsexpeller, majskärnor, 
kalciumkarbonat, växtolja, bergssalt, lignobond, monokalciumfosfat, 
magnesiumoxid, vitamin- och spårämnesblandning, 
mögeltoxineliminator, äppelarom, biotin. 

NÄRINGSÄMNEN
Råprotein 11,8 %, råfett 4,7 %, råfiber 6,8 %, aska 9,4 %, 
lysin 5,2 g/kg, metionin1,8 g/kg, kalcium 17,5 g/kg, fosfor 5,5 g/kg, 
natrium 4,5 g/kg

NÄRINGSTILLSATSER
E4 Koppar 15 mg/kg, E6 Zinkoxid 150 mg/kg, E5 Manganoxid 40 mg/kg, 
E8 Selen 3 mg/kg, E2 Jod 15 mg/kg, A-vitamin 7,0 1000 i.e./kg, 
D3-vitamin 2,0 1000 i.e./kg, E-vitamin 30 mg/kg, biotin 2,0 mg/kg..

Premium-klassens specialfoder för utfodring 
av vitsvanshjort, rådjur, dovhjort och husdjur. 
Används blandat med spannmål. Pelleterat foder. 
Pallstorlek 25 säckar, vikt 500 kg..

Diana Viltmästarens foder  Förpackning Produktnr. 
 20 kg 3001

Basfoder för utfodring av vitsvanshjort, rådjur, 
dovhjort och ren. Pelleterat foder.
Pallstorlek 500 kg (25 x 20 kg)

Diana Viltfoder

Genom att använda pelleterat viltfoder kan du vara hundraprocentigt säker på flyghavrefri 
utfodring.
Diana Viltfoder är planerat till att vara ett basfoder för vilt och ersätta utfodring med enbart spannmål. 
Jämfört med traditionell spannmålsutfodring ger Diana Viltfoder en bättre basdosering av mineraler 
och spårämnen.

MAN KAN UTFODRA MED PRODUKTEN SOM SÅDAN ELLER VID SIDAN AV SPANNMÅL. 

När det är arbetsdrygt att skaffa spannmål eller osäkert om kvaliteten kan garanteras, då är Diana 
Viltfoder ett utmärkt alternativ. På så sätt säkrar du flyghavrefritt och mögeltoxinfritt foder till ditt vilt. 
Tack vare produkten minskar behovet av slickstenar.   

OBSERVERA att på vissa utfodringsställen tar det tid för djuren att vänja sig vid fodret. Det lönar sig 
att börja med blandningar på 50 % och därefter öka mängden med 10 % per vecka ända tills det 
går att utfodra helt och hållet med blandningen. Om fodermängden är stor och det är glest med 
djuren lönar det sig att städa upp utfodringsställena regelbundet. Fodret skall placeras skyddat 
mot regn. Ett basfoder utvecklat för viltets bästa har inte funnits tidigare i Norden. Ett lätt sätt att 
förbättra viltstammarnas välmående. Det är enkelt att begränsa mängden av en välmående viltstam 
när viltvården är regelbunden och jakten selektiv. Förpackat i lämpligt stora säckar som är lätta att 
transportera till utfodringsplatsen. Genom att utfodra ditt vilt med Diana Viltfoder säkrar du djurens 
välmående och högklassig jakt.   

RÅÄMNEN:
Havre, vete, korn, ärt, kalciumkarbonat,
lignobond, växtolja, bergssalt, monokalciumfosfat, 
magnesiumoxid, vitamin- och spårämnes-
blandning. 

NÄRINGSÄMNEN
10,3 % Råprotein, 3,7 % Råfett, 5,4 % Råfiber,
5,9 % Aska, 4,2 g/kg Lysin, 1,6 g/kg Metionin, 
8,1 g/kg Kalcium, 4,0 g/kg Fosfor, 
3,0 g/kg Natrium

NÄRINGSTILLSATSER
Kopparsulfat 8 mg/kg, zinkoxid 75 mg/kg,
manganoxid 20 mg/kg, selen 1,50 mg/kg,
jod 7,5 mg/kg, A-vitamin 3,5, 1000 i.e./kg,
D3-vitamin 1,0, 1000 i.e./kg, E-vitamin 15 mg/kg,
Biotin 0,12 mg/kg
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Diana Riistamestarin rehu sisältää juuri 
oikeat riistan tarvitsemat kivennäiset ja 
lisäaineet. Tuote on kehitetty yhdessä 
maan johtavien riistanhoitajien ja riistaa 
osaavien eläinlääkäreiden kanssa. 

TUOTE SISÄLTÄÄ SIINÄ MÄÄRIN RA-
VITSEMUKSELLISIA LISÄAINEITA ETTÄ 
SITÄ EI SUOSITELLA RUOKITTAVAKSI 
SELLAISENAAN, VAAN SEKOITETTUNA 
VILJAAN SUHTEESSA N. 50/50. Sisällön 
on suunniteltu parantavan riistaeläimen 
yleiskuntoa sorkista sarviin. (Hiven-
aineiden saanti normaalissa riistan 
elinympäristössä on melkein olematon-
ta.) Tällä tuotteella edistetään riistan 
lisääntymiskykyä ja vastustuskykyä kun 
sitä ruokitaan säännöllisesti. Tuotteen 
ansiosta nuolukivien tarve vähenee 
(ellei jopa poistu).

HUOMIOITAVAA on että joillakin ruo-
kintapaikoilla rehuun tottuminen vie 
aikaa. Kannattaa aloittaa vain 10% 
sekoituksella ja siitä lisätä 10% viikot-
tain kunnes seos on 50/50. Jos rehun 
määrä on iso ja ruokailioita harvassa 
kannattaa käydä siistimässä ruokinta-
paikka säännöllisin väliajoin. Rehu on 
ruokittava sateelta suojassa. Tällaista 
Suomessa valmistettua riistan parhaak-
si kehitettyä premiumrehua ei ole ai-
kaisemmin ollut. Helppo tapa parantaa 
riistakantojen hyvinvointia. Hyvin voivan 
riistakannan määrän rajoittaminen on 

Diana Riistamestarin rehu 
Diana Viltmästarens foder

Pakkaus-
koko

Tuote- 
numero

Hinta / 
pakkaus

sis. alv 14 %

Premium luokan erikoisrehu valkohän-
täpeuran, metsäkauriin, kuusipeuran 
ja kotieläinten ruokintaan. Käytetään 
sekoitettuna viljaan. Pelletöity rehu. 
Lavakoko 25 säkkiä, 500 kg.

20 kg 3001 14,95 €

helppoa kun riistanhoito on säännöllistä 
ja metsästys on valikoivaa.

RAAKA-AINEET:  
kaura, vehnä, herne, sokerijuurikasleike, rypsipu-
riste, maissin jyvä, kalsiumkarbonaatti, kasviöljy, 
vuorisuola, lignobond, monokalsiumfosfaatti, 
magnesiumoksidi, vitamiini- ja hivennaineesiseos, 
hometoksiinieliminaattori, omena-aromi, biotiini.

RAVINTOAINEET:  
raakavalkuainen 11,8 %, raakarasva 4,7 %, raaka-
kuitu 6,8%, tuhka 9,4 %, lysiini 5,2 g/kg, metioniini 
1,8 g/kg, kalsium 17,5 g/kg, fosfori 5,5 g/kg, natrium 
4,5 g/kg.

RAVITSEMUKSELLISET LISÄAINEET:  
E4 Kupari 15 mg/kg, E6 Sinkkioksidi 150 mg/kg, 
E5 mangaanioksidi 40 mg/kg,  E8 seleeni 3 mg/
kg, E2 jodi 15 mg/kg, A-vitamiini 7,0 1000 i.e./kg, 
D3 vitamiini 2,0 1000 i.e./kg, E-vitamiini 30 mg/kg, 
biotiini 2,0 mg/kg. 

 Förpackning Produktnr. 
 20 kg 3002
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alla viltslag. På en pall 25 x 20 kg dvs. 500 kg.
Nyhet: storsäck 500 kg (30031)

Majs är troligen det mest använda viltfodret i världen. Den är smaklig för så gott som alla viltdjur och 
tillgängligheten är bra i majsens odlingsområden. 

OBSERVERA: Diana Skånemajs är, som namnet antyder, producerat i södra Sverige, Skåne. 
Produkten är salmonellagranskad- och flyghavrefri fodermajs. Många gånger har svinpest 
konstaterats i majsens ursprungsländer. Genom att använda Skånemajs minskar man risken för att 
svinpest sprider sig via fodret till Sverige. Detta är ett säkert argument för den försiktiga viltvårdaren. 
Skånemajsens höga kvalitet säkras av den minimerade hanteringen. Därför lämpar den sig bra för 
automatiska utfodringsanordningar. 
 Automatiska utfodringsanordningar är önskvärda speciellt för vildsvin. Automatens foderreglering 
minskar fodrets åtgång och utfodringsomgivningen hålls i snyggt skick. Smakligt och gödande 
lockfoder för vildsvin och fasaner.

Diana Skånemajs    Förpackning Produktnr. 
 20 kg 3003
 500 kg 30031 Konsulttjänst inom viltvård, mångfald och viltåkrar.

Diana Service  Produktnr. 
 5010

Behöver du hjälp eller nya åsikter gällande viltvård, vilt-/mångfaldsåkrar eller t.ex. planering av våtmark. 
Beställ en expert till att skräddarsy en fungerande lösning exakt för ditt område. Inom viltvård finns 
det ofta mycket man kan utveckla och med hjälp av en professionells synpunkter uppnår man snabbt 
positiv utveckling inom områdets mångfald eller t.ex. viltbestånden.    

Vi erbjuder hjälp bl.a. inom följande områden:
- Viltåkrar
- Mångfalds- och landskapsåkrar
- Växtföljd
- Viltvård
- Utfodring av vilt
- Livsmiljöer
- Vilt- och vattenskyddsvåtmarker
- Hållbar jakt

Tag kontakt så kan vi diskutera mera! 
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JAKT- OCH FISKEMÄSSA RIIHIMÄKI 2018
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UTBILDNING

På så sätt får vi de möjligast 
bästa produkterna 
precis för era behov.

Vi arrangerar utbildnings-
tillfällen och deltar i olika 
seminarier så att vi kan 
lära oss och förmedla 
information om vård av vilt 
och mångfalden.
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i försöksodling och genom att 
kombinera dessa får vi möjligen 
nya kommande mångfalds-
blandningar. Vi hoppas att också 
du uppskattar denna unika 
försöks verksamhet och köper 
med dig av Diana-familjens 
produkter så att vi också i 
fortsättningen kan utveckla 
exakt till dig lämpliga produkter 
för åkergläntans mångfald!       

FÖRSÖKSVERKSAMHET
Viltfrö Ab är den enda 
aktören som upprätthåller 
försöksverksamhet inom
utveckling av mångfaldsväxter. 
Med vår försöksverksamhet 
utvecklar vi kontinuerligt 
våra produkter. Utan Viltfrös 
verksamhet skulle viltåker-
växterna fortfarande vara 
beroende av foderkål. Också 
i år har vi mycket olika växter 
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Malmgård Viltrös Prislista 2019. Ikraf tllsvidare. Priserna inklusive moms. Frakt tllkommer.

Art Sort

1102 Vilt Diana Etårig blandning 4-6   10 kg  1 x 10 kg  638 kr 

1104 Vilt Diana Etårig blandning 4-6 3 kg   3 x 3 kg  209 kr 

10021 Älg Diana Etårig blandning 3-5 10 kg 1 x 10 kg

10023 Älg Diana Etårig blandning 3-5 3 kg   4 x 3 kg  335 kr 

1002 Älg Diana Etårig blandning 3-5    1 kg 10 x 1 kg  125 kr 

10041 Hjort-Rådjurs Diana Etårig blandning 4-6 10 kg 1 x 10 kg

1004 Hjort-Rådjurs Diana Etårig blandning 4-6 3 kg   4 x 3 kg  335 kr 

10042 Hjort-Rådjurs Diana Etårig blandning 4-6 1 kg 10 x 1 kg  125 kr 

10102 Fasan-Rapphöns Diana Etårig blandning 4-6 10 kg 1 x 10 kg  839 kr 

1010 Fasan-Rapphöns Diana Etårig blandning 4-6 3 kg   4 x 3 kg  335 kr 

10101 Fasan-Rapphöns Diana Etårig blandning 4-6 1 kg   8 x 1 kg  117 kr 

12122 Rapphöns Diana Etårig blandning 4-6 10 kg 1 x 10 kg

1212 Rapphöns Diana Etårig blandning 4-6 3 kg   4 x 3 kg  377 kr 

1006 Fältvilts Diana Två årig blandning 8-10 10 kg 1 x 10 kg

10061 Fältvilts Diana Två årig blandning 8-10 3 kg   3 x 3 kg  419 kr 

1024 Landskaps Diana Etårig blandning 7-9 10 kg 1 x 10 kg  671 kr 

10241 Landskaps Diana Etårig blandning 7-9 3 kg   3 x 3 kg  243 kr 

1011 Nektar- och Fjärilåker Diana Etårig blandning 8-10 10 kg 1 x 10 kg  713 kr 

1013 Nektar- och Fjärilåker Diana Etårig blandning 8-10 3 kg   3 x 3 kg  251 kr 

1313 Pollinerings Diana Etårig blandning 8-10 10 kg 1 x 10 kg

13132 Pollinerings Diana Etårig blandning 8-10 3 kg   3 x 3 kg  335 kr 

1033 Småfågel Diana Etårig blandning 9-11 10 kg 1 x 10 kg  923 kr 

10332 Småfågel Diana Etårig blandning 9-11 3 kg   3 x 3 kg  293 kr 

1022 Blomster Diana Etårig blandning      5-7 10 kg 1 x 10 kg

1021 Blomster Diana Etårig blandning      5-7 1 kg 10 x 1 kg  587 kr 

1020 Blomster Diana Etårig blandning      5-7 0,25 kg 10 x 250 g  209 kr 

1007 Höst viltåker Diana Flerårig blandning     10-12 10 kg 1 x 10 kg  797 kr 

10071 Höst viltåker Diana Flerårig blandning     10-12 3 kg   4 x 3 kg  251 kr 

1028 Ängs Diana Flerårig blandning     10-15 10 kg 1 x 10 kg

10111 Mångfalds Ängs Diana Flerårig blandning     12-15 5 kg  1 x 5 kg  839 kr 

1008 Viltbetes Diana Flerårig blandning     15-20 10 kg 1 x 10 kg

10081 Viltbetes Diana Flerårig blandning     15-20 3 kg   3 x 3 kg  335 kr 

10113 Viltbetes ÖM Diana Flerårig blandning     15-20 10 kg 1 x 10 kg

10112 Viltbetes ÖM Diana Flerårig blandning     15-20 3 kg   3 x 3 kg  335 kr 

1009 Jordförbätrings Diana Treårig blandning     15-20 10 kg 1 x 10 kg

10091 Jordförbätrings Diana Treårig blandning     15-20 3 kg   3 x 3 kg  335 kr 

1030 Diana Rödklint Flerårig ängs blomma    0,4-0,6 250 g -

2006 Diana Solros Dwarf F1       6-8 25 kg 1 x 25 kg

20041 Diana Solros Dwarf F1       6-8 10 kg 1 x 10 kg

20043 Diana Solros Dwarf F1       6-8 3 kg   3 x 3 kg  310 kr 

20042 Diana Solros Dwarf F1       6-8    1 kg   8 x 1 kg  108 kr 

2078 Diana Durra Shorty F1     11-13 12 kg 1 x 12 kg

2011 Diana Honungsört Balo       9-11  10 kg 1 x 10 kg

2012 Diana Honungsört Balo       9-11 3 kg   4 x 3 kg  369 kr 

2010 Diana Honungsört Balo       9-11 10 x 1 kg  125 kr 

20554 Diana Svedjerova Petrowski       1-2 0,25 kg 10 x 250 g  125 kr 

Produkt-
nummer

Docering
kg/ha

Förpacknings-
storlek

Part-
förpackning

Enhetspris per
förpackning

 1 007 kr 

 1 066 kr 

 1 091 kr 

 1 343 kr 

 1 091 kr 

 4 451 kr 

 1 007 kr 

 1 007 kr 

 1 007 kr 

 1 007 kr 

 1 259 kr 

 1 889 kr 

 1 007 kr 

 1 427 kr 

 1 091 kr 
  1 kg
  1 kg
  1 kg
  1 kg

2053 Diana Jägarmajs High Bird F1     12-16 15 kg 1 x 15 kg

2052 Diana Jägarmajs High Bird F1     12-16    3 kg   4 x 3 kg  335 kr 

20552 Diana Jägarrova Golden Ball       1-2 0,5 kg 10 x 0,5 kg  125 kr 

20292 Diana Blastrova Tyfon       1-3 3 kg   4 x 3 kg  419 kr 

2029 Diana Blastrova Tyfon       1-3  1 kg 10 x 1 kg  167 kr 

2038 Diana Rödklöver Milvus MS     14-16 1 kg 10 x 1 kg  125 kr 

2042 Diana Foderbeta Ursus Poly       3-5 1 kg   5 x 1 kg  125 kr 

20471 Diana Foder(märg)kål Caledonian       3-5 10 kg 1 x 10 kg

20472 Diana Foder(märg)kål Caledonian       3-5 3 kg   4 x 3 kg  461 kr 

2047 Diana Foder(märg)kål Caledonian       3-5    1 kg 10 x 1 kg  159 kr 

2056 Diana Foderrova Samson       1-3 3 kg   4 x 3 kg  293 kr 

2055 Diana Foderrova Samson       1-3  1 kg 10 x 1 kg  117 kr 

20542 Diana Foderraps Rampart       4-6 25 kg 1 x 25 kg

20541 Diana Foderraps Rampart       4-6 10 kg 1 x 10 kg  671 kr 

20543 Diana Foderraps Rampart       4-6 3 kg   4 x 3 kg  218 kr 

2054 Diana Foderraps Rampart       4-6  1 kg 10 x 1 kg  75 kr 

2043 Diana Utodringsbeta Solidar       2-3 1 kg 10 x 1 kg  419 kr 

1040 Diana Tagetes Nema Mix       5-7 1 kg -  419 kr 

1050 Diana Bovete Panda/Kora     40-60 25 kg 1 x 25 kg

20601 Diana Vinterfoderraps Mosa       4-6 10 kg 1 x 10 kg  671 kr 

20621 Diana Vinterfoderraps Mosa       4-6 3 kg   4 x 3 kg  234 kr 

2062 Diana Vinterfoderraps Mosa       4-6    1 kg 10 x 1 kg  83 kr 

2035 Diana Turnips Massif       1-3  1 kg 10 x 1 kg  167 kr 

20532 Diana Kolvmajs Actvate     11-13 15 kg 1 x 15 kg

20531 Diana Kolvmajs Actvate     11-13    3 kg   4 x 3 kg  671 kr 

2072 Diana Vitklöver Huia     10-12 1 kg 10 x 1 kg  125 kr 

20301 Diana Oljelin Libra     40-60 10 kg 1 x 10 kg  789 kr 

2030 Diana Oljelin Libra     40-60  1 kg 10 x 1 kg  100 kr 

2061 Diana Oljerätka Apoll     10-15 25 kg 1 x 25 kg

20591 Diana Oljerätka Toro     10-15 10 kg 1 x 10 kg  671 kr 

2059 Diana Oljerätka Apoll     10-15    3 kg   4 x 3 kg  251 kr 

4001 Diana Solo-Spridare Centrifugalspridare     1 st 1 st  923 kr 

4005 Diana El-Spridare Centrifugalspridare 1 st 1 st

4006 Diana Genesis 3 Såmaskin 1 st 1 st  - kr 

4007 Diana Genesis 5 Såmaskin 1 st 1 st  - kr 

4008 Diana Genesis 8 Såmaskin 1 st 1 st  - kr 

9001 Diana Mineralgrop Foderprodukt Enligt behov 20 kg 1 x 20 kg  251 kr 

6001 Dr. John Titanium Hundfoder Enligt behov 15 kg 1 x 15 kg  218 kr 

3005 Diana Havre Viltoder Enligt behov 20 kg   1 x 20 kg  83 kr 

30051 Diana Havre Viltoder Enligt behov 500 kg 1 x 500 kg

3004 Diana Duvärt Viltoder Enligt behov 20 kg   1 x 20 kg  83 kr 

30041 Diana Duvärt Viltoder Enligt behov 500 kg 1 x 500 kg

30042 Diana Duvfoder Viltoder Enligt behov 20 kg  1 x 20 kg  167 kr 

3001 Diana Viltmästarens foder Viltoder Enligt behov 20 kg  1 x 20 kg  134 kr 

3002 Diana Viltoder Viltoder Enligt behov 20 kg  1 x 20 kg  108 kr 

30031 Diana Skånemajs Viltoder Enligt behov 500 kg 1 x 500 kg

3003 Diana Skånemajs Viltoder Enligt behov 20 kg   1 x 20 kg  117 kr 

5010 Diana Service Rådgivning Enligt avtal €/h  - kr 

 1 427 kr 

 1 511 kr 

 1 427 kr 

 1 175 kr 

 2 267 kr 

 1 343 kr 

 1 259 kr 

 2 008 kr 

 2 008 kr 

 2 478 kr 

Malmgård Viltrös Prislista 2019. Ikraf tllsvidare. Priserna inklusive moms. Frakt tllkommer.

Art Sort

1102 Vilt Diana Etårig blandning 4-6   10 kg  1 x 10 kg  638 kr 

1104 Vilt Diana Etårig blandning 4-6 3 kg   3 x 3 kg  209 kr 

10021 Älg Diana Etårig blandning 3-5 10 kg 1 x 10 kg

10023 Älg Diana Etårig blandning 3-5 3 kg   4 x 3 kg  335 kr 

1002 Älg Diana Etårig blandning 3-5    1 kg 10 x 1 kg  125 kr 

10041 Hjort-Rådjurs Diana Etårig blandning 4-6 10 kg 1 x 10 kg

1004 Hjort-Rådjurs Diana Etårig blandning 4-6 3 kg   4 x 3 kg  335 kr 

10042 Hjort-Rådjurs Diana Etårig blandning 4-6 1 kg 10 x 1 kg  125 kr 

10102 Fasan-Rapphöns Diana Etårig blandning 4-6 10 kg 1 x 10 kg  839 kr 

1010 Fasan-Rapphöns Diana Etårig blandning 4-6 3 kg   4 x 3 kg  335 kr 

10101 Fasan-Rapphöns Diana Etårig blandning 4-6 1 kg   8 x 1 kg  117 kr 

12122 Rapphöns Diana Etårig blandning 4-6 10 kg 1 x 10 kg

1212 Rapphöns Diana Etårig blandning 4-6 3 kg   4 x 3 kg  377 kr 

1006 Fältvilts Diana Två årig blandning 8-10 10 kg 1 x 10 kg

10061 Fältvilts Diana Två årig blandning 8-10 3 kg   3 x 3 kg  419 kr 

1024 Landskaps Diana Etårig blandning 7-9 10 kg 1 x 10 kg  671 kr 

10241 Landskaps Diana Etårig blandning 7-9 3 kg   3 x 3 kg  243 kr 

1011 Nektar- och Fjärilåker Diana Etårig blandning 8-10 10 kg 1 x 10 kg  713 kr 

1013 Nektar- och Fjärilåker Diana Etårig blandning 8-10 3 kg   3 x 3 kg  251 kr 

1313 Pollinerings Diana Etårig blandning 8-10 10 kg 1 x 10 kg

13132 Pollinerings Diana Etårig blandning 8-10 3 kg   3 x 3 kg  335 kr 

1033 Småfågel Diana Etårig blandning 9-11 10 kg 1 x 10 kg  923 kr 

10332 Småfågel Diana Etårig blandning 9-11 3 kg   3 x 3 kg  293 kr 

1022 Blomster Diana Etårig blandning      5-7 10 kg 1 x 10 kg

1021 Blomster Diana Etårig blandning      5-7 1 kg 10 x 1 kg  587 kr 

1020 Blomster Diana Etårig blandning      5-7 0,25 kg 10 x 250 g  209 kr 

1007 Höst viltåker Diana Flerårig blandning     10-12 10 kg 1 x 10 kg  797 kr 

10071 Höst viltåker Diana Flerårig blandning     10-12 3 kg   4 x 3 kg  251 kr 

1028 Ängs Diana Flerårig blandning     10-15 10 kg 1 x 10 kg

10111 Mångfalds Ängs Diana Flerårig blandning     12-15 5 kg  1 x 5 kg  839 kr 

1008 Viltbetes Diana Flerårig blandning     15-20 10 kg 1 x 10 kg

10081 Viltbetes Diana Flerårig blandning     15-20 3 kg   3 x 3 kg  335 kr 

10113 Viltbetes ÖM Diana Flerårig blandning     15-20 10 kg 1 x 10 kg

10112 Viltbetes ÖM Diana Flerårig blandning     15-20 3 kg   3 x 3 kg  335 kr 

1009 Jordförbätrings Diana Treårig blandning     15-20 10 kg 1 x 10 kg

10091 Jordförbätrings Diana Treårig blandning     15-20 3 kg   3 x 3 kg  335 kr 

1030 Diana Rödklint Flerårig ängs blomma    0,4-0,6 250 g -

2006 Diana Solros Dwarf F1       6-8 25 kg 1 x 25 kg

20041 Diana Solros Dwarf F1       6-8 10 kg 1 x 10 kg

20043 Diana Solros Dwarf F1       6-8 3 kg   3 x 3 kg  310 kr 

20042 Diana Solros Dwarf F1       6-8    1 kg   8 x 1 kg  108 kr 

2078 Diana Durra Shorty F1     11-13 12 kg 1 x 12 kg

2011 Diana Honungsört Balo       9-11  10 kg 1 x 10 kg

2012 Diana Honungsört Balo       9-11 3 kg   4 x 3 kg  369 kr 

2010 Diana Honungsört Balo       9-11 10 x 1 kg  125 kr 

20554 Diana Svedjerova Petrowski       1-2 0,25 kg 10 x 250 g  125 kr 

Produkt-
nummer

Docering
kg/ha

Förpacknings-
storlek

Part-
förpackning

Enhetspris per
förpackning

 1 007 kr 

 1 066 kr 

 1 091 kr 

 1 343 kr 

 1 091 kr 

 4 451 kr 

 1 007 kr 

 1 007 kr 

 1 007 kr 

 1 007 kr 

 1 259 kr 

 1 889 kr 

 1 007 kr 

 1 427 kr 

 1 091 kr 
  1 kg
  1 kg
  1 kg
  1 kg
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Huolehdi riistan 
hyvinvoinnista!Ta hand om mångfalden

på din åkerglänta!


