Blomsteräng

Njut av den härliga känslan av att plocka en bukett
ängsblommor i den egna trädgården. Samtidigt
bidrar du till den biologiska mångfalden.
En blomsteräng blommar hela sommaren och visst är det härligt att plocka in en del
av den svenska sommaren direkt från den egna trädgården. samtidigt minskar arbetet
med gräsklippning och ogräsrensning
Med en blomsteräng skapar man naturliga biotoper. Många ängsväxter är på väg att bli
ovanliga eller är rent av utrotningshotade. Anlagda naturmiljöer kan bli en räddning för
en del ängsväxter. En äng bidrar också till att öka den biologiska mångfalden.
Förutom vår Blomsteräng har vi även enskilda blommor/örter som man kan komplettera med eller så som enskilda sorter. Bästa så tiden är april till september.
Anläggning

Skötsel

Att få en rikt blommande äng tar flera
år och det gäller att ha tålamod vid dess
etablering.

Blomsterängen slås en gång per år i slutet
av september när det mesta har blommat
över. Använd lie, trimmer, knivslåttermaskin eller slåtterbalk (skärande redskap).

Välj en solig plats med lagom näringsrik
jord. Undvik jordar som innehåller nässlor, kirskål, tistlar och kvickrot. Det bästa
är att man börjar med bar jord när man
ska så ut fröerna. Att så i en befintlig gräsyta fungerar mindre bra då gräset snabbt
konkurrerar ut örterna.
Sådd i befintligt gräs; gör några öar, jämnt
fördelat över hela ytan där gräset tas bort.
Skaka och blanda påsens innehåll. Så ut
fröerna i öarna, mylla lätt med kratta. Håll
sådden fuktig tills fröerna grott.
Sådd på ren yta; så ut gräset först och
lämna små öar att så fröerna i. Mylla lätt
med kratta. Håll sådden fuktig tills fröerna
grott.

Klipp/slå ner den till minst 6-8 cm och låt
klippet ligga kvar några dagar som skydd
för grässvålen och för att de ska fröa av
sig. Därefter ska allt klipp samlas upp och
tas bort.
Blomsterängen ska absolut inte gödslas.
Gödningen gynnar gräset och kraftigt
växande ogräs som konkurrerar ut ängsväxterna.
En äng tål inte samma slitage som en
gräsmatta, men man kan klippa upp
gångstigar i ängen för att underlätta tillträdet till den.

Blomsteräng
En blandning av olika ängsblommor. Blir
tillsammans med sådd av gräsfröblandningen Siesta en mycket vacker äng.
Innehåller bl.a. Kungsmynta, Malva, Rödklint, Rödblära, Svartkämpar,
Rölleka, Blåklint, Honungsört och Gullmåra. Innehåller inga gräsfrö.
Utsädesmängd; 100 g/100m2, sådd
april-september.

Fjäril & humleblomster
Ökar den biologiska mångfalden av växter
och insekter. Gynnar humlor, bin och
andra insekter.
För torr till normalfuktig jord på solig
plats. Innehåller inga gräsfrö.
Utsädesmängd; 150 gr/100m2, sådd aprilseptember.

Vitklöver
Vitklöver är bra som marktäckning, gillas
av humlor och bin.
Vita väldoftande blommor hela sommaren. OBS! Blommar först andra sommaren. Fungerar bra som gröngödsling.
Utsädesmängd; 150 gr/100m2, sådd aprilmaj.

Rödklöver
Blommar hela sommaren och långt in
på hösten. Drar till sig bin, fjärilar och
andra insekter. OBS! Blommar först
andra sommaren.
Bra som gröngödsling, blandas med
gräsfrö för en fin äng.
Utsädesmängd; 150 gr/100m2, sådd
april-maj.

Honungsört
En av våra mest värdefulla växter för bin.
Växer snabbt och blommar tidigt.
Är ettårig, men självsår sig vid gynnsamma förhållande. Kan sås i fler omgångar
under säsongen.
Utsädesmängd; 100 gr/100m2, sådd från
våren t.o.m juli.
Blodklöver
En ettårig klöverart som är lättodlad,
har ett kraftigt rotsystem. Älskas av bin,
humlor och andra insekter.
Fungerar bra som gröngödsling. Blommar i juni till september med vackert
mörkröda blommor.
Utsädesmängd; 200 gr/100m2, sådd vår
eller höst.
För fler tips och råd kontakta oss gärna eller se www.skanefro.se

För en grönare tillväxt

