Sønderjylland skal blomstre
LandboSyd etablerer i samarbejde med Søren og
Jens Beck naturstriber i hele Sønderjylland.
Har du lyst til at være en bivenlig
landmand?
LandboSyd har er godt tilbud til dig, der
gerne vil skabe mere variation i landskabet
til glæde for insekter, dyr og mennesker.
Du støtter samtidig projektet ”Pas godt på
Bierne”, der i 2018 er søsat af Landbrug &
Fødevarer.

√

Du bestiller såning i udvalgte marker.
Med specialfræser og såmaskine sår vi 2 m brede striber.

√

Du kan vælge mellem enten pollen og nektarblanding
eller blomsterblanding.

√

Glæd kollegaer, naboer, forbipasserende, dyr men ikke
mindst bier, sommerfugle og andre insekter.

LandboSyd udsår blomster- eller pollen og
nektarblanding i kanten, inde i marken eller
på hele arealer efter dine ønsker.
Klargøring af arealet

Der bliver udsået i en bredde på 2 meter. Arealet er støtteberettiget, og der kræves ingen ændringer i din EU ansøgning.
Pløjning forud for såning er ikke nødvendigt, men du må gerne.
Planterne kan ikke tåle ukrudtsmidler, så sprøjtebommen skal
kunne lukkes af, eller ukrudtssprøjtning skal være udført inden
planterne spirer frem. Pas på, hvis du har brugt jordmidler som
DFF eller Mustang Forte.

Pris pr. 1. april 2019:

Opstartsgebyr for alle blandinger 1.450 kr.
For hver påbegyndt 100 meter (inkl. frø) betales desuden:
• Blomsterblanding: 385 kr.
• Bivenlig blomstermark, økologisk: 550 kr.
• Pollen og nektarblanding: 275 kr.
Flytninger internt på ejendom (til andre marker hvor der skal
køres på vej) koster 300 kr. ekstra/flytning.
Alle beløb er + moms.

BESTIL PÅ:

https://www.landbosyd.dk/radgivning/
planteavl/vildt-og-blomsterstriber
Martin Merrild
Formand, Landbrug & Fødevarer

”Jeg vil opfordre alle mine landmandskollegaer til at gøre noget for bierne på deres
ejendom og tilmelde sig kampagnen på
www.lf.dk/bi - Det vil jeg selv gøre.”

DER KAN VÆLGES MELLEM 3 BLANDINGER:
• Blomsterblanding, konventionel
Med denne blanding får du en smuk blomstermark med
lang blomstringstid. Blandingen indeholder bl.a. Morgenfrue, Brudeslør og Mølleblomst.

• Bi-venlig blomstermark, økologisk
En flot økologisk blanding til glæde for både bier og
forbipasserende. Blandingen indeholder bl.a. Boghvede,
Kornblomst og Honningurt

Du kan finde en detaljeret oversigt over
blandingernes indhold på vores hjemmeside:
https://www.landbosyd.dk/radgivning/
planteavl/vildt-og-blomsterstriber

• Pollen og nektarblanding, konventionel
Skab en fest for bier og andre nyttedyr med denne pollen
og nektarblanding. Blandingen indeholder bl.a. Jomfru i
det grønne, Stolt kavaler og Solsikke.

For mere info kontakt
assistent i planteavl:

Gerco Klein Wassink
Tlf.: 7436 5125
Email: gkw@landbosyd.dk
Jens Terp-Nielsens Vej 13 | 6200 Aabenraa | Tlf. 7436 5000

