SÅ- OG PASNINGSVEJLEDNING TIL
ETABLERING AF BLOMSTERENG
JORDEN
Noget af det vigtigste for at få en flot og stærk blomstereng, er at jorden er ren før såning. Ved
en ren jord menes at jorden er fri for ukrudt, vendt og klargjort lige inden såning, så de
uønskede ukrudtsarter, der ligger i jorden som frø ikke får et forspring og dermed kvæler
blomsterengen.
Ønsker man at så sin engblanding et sted, hvor der er græstørv/græsplæne er det en god ide at
vende græstørven om efteråret, dermed kan græstørvene nedbrydes vinteren igennem og
såstedet er herefter klar til såning om foråret efter en hurtig klargøring af jorden.

SÅTIDSPUNKT OG SÅNING
Såtidspunktet er vigtigt for at give blomsterengen så god en start som mulig. Blomsterengen bør
derfor sås når jordtemperaturen er så høj, at frøene spirer optimalt. De fleste frø spirer bedst
ved en jordtemperatur på 8-10 °C og derover. Det tjener derfor ikke noget formål at så frø i det
tidlige forår, hvor jorden er kold og frøene derfor først vil spire efter 3-4 uger, når
jordtemperaturen bliver høj nok. Inden da vil ukrudtsarter have overtaget såbedet, og
blomsterengen vil ikke kunne klare konkurrencen. Det bedste tidspunkt at så sin blomstereng vil
normalt være fra sidste halvdel af maj måned og frem.
Selve såningen sker lettest ved at blande sine frø op med lige dele sand, savsmuld eller
lignende, blande det hele og sprede blandingen ud med hånden. Efterfølgende harves eller
rives frøene ned i et par cm´s dybde og der sluttes evt. med en tromling eller i mangel af bedre
en spadseretur hen over så-stykket. Vand kun lige efter såning, hvis det er nødvendigt.

GØDSKNING
Det vil under normale forhold ikke være nødvendigt at gøde sin blomstereng, faktisk trives de
fleste arter i en blomstereng bedst i en mager til let gødet jord der har græsserne ikke så gode
betingelser. Blomsterengen vil dog have svært ved at udvikle sig hvis man sår i det rene sand.
Vær opmærksom på restriktioner på anvendelse af gødning på fx udyrkede arealer og i områder
omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3.

PASNING
Det bedste er at klippe blomsterengen ned og fjerne det visne materiale efter den er afblomstret
og planterne har smidt deres frø. Det kan gøres om efteråret eller man kan vente til det tidlige
forår (marts). En let bearbejdning af jorden så de nye frø kan få kontakt med jorden er også en
god ide.
Man kan også bare lade blomsterengen passe sig selv, men så går der ikke mange år før
græsserne og andet "ukrudt" overtager og kvæler de forskellige blomsterarter.
En blomstereng bliver kun ved at bestå hvis den bliver passet som ovenfor beskrevet.
Pasningen kan sammenlignes med det arbejde køerne og hestene lavede på engene og
overdrevet i de gode gamle dage. Eller da bonden skar græs med leen og derefter tørrede det
til hø og bragte det til laden. I begge eksempler bliver græsset fjernet så der bliver lys og plads
til urterne/blomsterne.
GIFT
Brug af herbicider, insekticider, fungicider mv. bør helt undgås af hensyn til æg, larver og
voksne insekter og det må kraftigt frarådes at anvende midlet Roundup inden etablering af
blomsterengen, da det har negativ effekt på alt insektliv.
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