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MFO-blomsterblandinger fra DLF
FrøavlsINFO nr. 1, 2018
Fra 2018 har landbruget mulighed for udnytte MFO-arealerne til at gøre en ekstra indsats til gavn for
vildtet, bier og andre insekter. Her viser vi DLF’s anbefalinger til en vildt- og insektvenlig MFO
MFO-bestøverbrak
Frem til den 30. april kan du etablere en bestøverbrak som MFO-areal. Arealet skal mekanisk
jordbehandles før såning. Fordelen ved denne mulighed er, at den tæller med en faktor 1,5. Skal du
eksempelvis etablere seks ha MFO-areal kan dette opfyldes ved at så fire ha med bestøverbrak.
DLF tilbyder følgende to færdige blandinger til bestøverbrak:
MFO-bestøverbrak
Udsædsmængde
Indhold *)
Kg pr. ha
Bivenlig blomsterbrak
8
Oliehør, hvidkløver, rødkløver, honningurt,
10 kg’s sække
boghvede, solsikke
Pollen & Nektar
15
Oliehør, stenkløver, boghvede, honningurt,
blanding
fodermarvkål, alsikekløver, esparsette,
2 kg’s sække
kællingetand, rødkløver, hvidkløver
*) Arterne med fed skrift er godkendte plantearter, der kan indgå i en blomsterblanding til bestøverbrak.
Pollen og nektarblandingen er udviklet i sammen med Danmarks Biavlerforening. Hvis du ønsker at tilføje
flere arter i din blanding, har vi kællingetand, blodkløver, cikorie, hjulkrone, kommen m.fl. på lager.
MFO-blomsterbrak
Ud over de to bestøverbrak-blandinger, som også kan anvendes som blomsterbrakblandinger, anbefaler
DLF to blandinger til MFO-blomsterbrak:
MFO-blomsterbrak
Udsædsmængde
Indhold
Kg pr. ha
Markvildt, dækning og føde
8
Triticale, fodermarvkål, oliehør, honningurt,
10 kg’s sække
hvidkløver, lucerne, stenkløver
Kyllingemix til forårssåning
40
Vårhvede, boghvede, timote, hvidkløver,
10 kg’s sække
cikorie
Begge blandinger er udviklet sammen med Danmarks Jægerforbund og anvendes i forvejen som
vildtblandinger med en stor mangfoldighed af arter, der tilgodeser vildtet, naturen og insekter.
Vægtningsfaktor
MFO-areal
1,5

Sammensætning af blanding

Etableringstidspunkt

MFOMindst tre pollen- og
Senest 30. april
bestøverbrak
nektarproducerende arter
MFO1,0
Mindst to frø- og
Senest 30. april
blomsterbrak
nektarproducerende arter
MFO0,3
Udlæg af græs, kløver eller
Senest 31. maj
efterafgrøde
blandinger heraf
MFO0,3
Olieræddike/gul sennep
Senest 20. august
efterafgrøde
Olieræddike/honningurt m.fl.
Læs mere om regler og muligheder i Landbrugsstyrelsens Vejledning om grøn støtte.
Få flere oplysninger hos din frøavlskonsulent hos DLF, på www.dlf.dk, telefon: 63 17 16 00 eller hos en af
vores forhandlere.
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