Hjælp naturen
Få sået bi-/insektvenlige blomster
eller vildtager
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Den danske natur har brug for hjælp. Hvad enten
du er grundejer, grundejerforening, landmand,
jæger, havemenneske, biavler eller virksomhed,
kan du gøre en forskel ved at så bi-/insektvenlige
blomster eller vildtager.

Jeg kan hjælpe jer med denne opgave, idet jeg har fået specialbygget et såsæt til
min lille traktor. Derved kan jeg effektivt og hurtigt så for jer, da jordbearbejdning,
såning og tromling sker i en arbejdsgang. Jeg kan komme ind de allerfleste steder
og efterlader ingen/minimale spor.

Bi-/insektvenlige blomster
Blomsterblandingen, som jeg sår, er nøje udvalgt og består af flere forskellige blomster, som tilsammen giver en lang og farverig blomstring på ca. 8 uger. Det bliver en
fryd for øjet for os mennesker og giver en masse mad og levesteder til bier og andre
insekter. Du kan også vælge din egen frøblanding, hvis du har særlige ønsker.

Vildtager
Placering og etablering af vildtageren er afgørende for vildtet, da det fungerer både
som føde, dækning og redeskjul. Der er også mulighed for at så afgrøder, der ved
deres blomstring tiltrækker mange insekter, hvilket vil være til stor gavn for især
nyudklækkede kyllinger, som derved kan få livsvigtige proteiner.
Min maskine kan komme ind og så på de fleste mindre områder, og da det specielt for agerhønen er langt mere givende at så flere små vildtagre i stedet for en
stor – f.eks. 6x50 meter i stedet for 1x300 meter – vil min maskine være optimal til
formålet. Derudover er min maskine i stand til at så i en rækkeafstand på 30-50 cm,
så hønsefuglene kan søge ly, tørre sig, og støvbade mellem rækkerne.

Priser
Såbedet er 1,5 meter bredt.
0-100 meter 12 kr. pr. m. + startgebyr 500 kr.
101-200 meter op til 2.500 kr.
201-300 meter op til 2.900 kr.
301-400 meter op til 3.300 kr.
401-500 meter op til 3.500 kr.
Større areal ring for tilbud.
Priser er incl. frø men ex. moms.

Bestilling af blomsterstriber/vildtager
Ring eller skriv til Morten Glentemose for at bestille en såning inden 15. april.

Bæver Naturbyg
v/ Morten Glentemose • 24451125 • mortenglentemose@yahoo.dk
www.baever-naturbyg.dk

