Skal vi hjælpe?
Vi hjælper gerne vore kunder til at et godt resultat med Pictorial Meadows
og du er velkommen til at kontakte os for dit eget projekt
Mail
jan@florum.dk
Telefon 23 98 66 45

www.pictorialmeadows.co.uk

Såvejledning

Såtid og planlægning

Såning af frø

Hvornår: Så om foråret, når jorden er ved at blive varm
– i Danmark typisk fra medio april til slutningen af maj.

Såtæthed: Ved såning af annuelle frø skal der beregnes 3 gram frø pr. kvadratmeter.

Hvor: Du kan så på en åben og solrig plads. Pictorial Meadows annuelle frø kan vokse fint på
forskellige jordtyper – de behøves ikke at vokse i en næringsfattig eller udpint jord.
Tips til din planlægning af blomstereng fra Pictorial Meadows:

Ved højere såtæthed kommer ikke alle arter i blandingen i god vækst på grund af konkurrence fra andre arter i den tætte bestand. Senere på sæsonen har en for tæt sået
blanding tendens til at lægge sig.
Ved planlægning af såningen kan du med fordel tilrettelægge arbejdet,
så det udføres umiddelbart før en regnfuld periode.

1. Tænk stort for at få ”WOW-effekt”! – Det giver et bedre visuelt resultat at lave et stort
bed i forhold til flere små bede.
2. Når man anlægger bede langs veje, anbefaler Pictorial Meadows en bed-bredde på 4
meter, for at få optimal effekt. Hvis du har en kant af klippet græs omkring din
blomstereng, fremhæves blomsterne af den grønne ramme.
Tag højde for bredden af de plæneklippere, du normalt anvender på disse områder, når
bedets dimensioner planlægges.

Forberedelse af jord
1. I løbet af efteråret eller i det tidlige forår kan du med fordel fjerne græs og ukrudt, hvor
blomsterengen skal anlægges.

Opmåling af bed: Før du kan beregne den nødvendige frømængde, skal du måle længden
og bredden af det nye. Man kan nemt beregne den nødvendige mængde frø på denne måde:
Først beregnes bedets areal ved at gange bed-længden med bredden
– begge målt i meter.
Antal gram frø er så bedets samlede areal ganget med 3, der jo er den
anbefalede mængde frø pr. kvadratmeter.

2. Før såningen fræses jorden i cirka 20 cm’s dybde på ny steder eller i cirka 10 cm’s dybde,
hvor der allerede har været blomstereng.

3 m x 2 m = 6m2
6m2 x 3 gram = 18 gram

3. Jorden kan om nødvendigt gødes let, da dette vil give en lidt kraftigere vækst. Det vil
især være aktuelt på meget næringsfattige jorde, eller hvis du har haft Pictorial Meadows
blomstereng på arealet i flere år.
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4. Hvis jorden er knoldet, bør den rives igennem. Bedet er nu klar til såning.
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Du kan så frøene på to måder

Vækst & vedligeholdelse

– generelt vil jeg anbefale metode 2 for bedste resultat.

Vækst: Spiringen sker normalt ret hurtigt og typisk indenfor 7 til 10 dage, så længe der er
tilstrækkelig fugtighed og varme i jorden.

Metode 1 - HURTIG SÅNING
1. Mix frøene med TØRT sand (5 dele sand til 1 del frø) og fordel dem udover arealet.
Sandet hjælper med til at vise, hvor langt du har sået.
2. Efterfølgende river du forsigtigt jorden så frøene jorddækkes. Jorden trykkes til med en
skovl. Endnu bedre er det at tromle jorden med en gittertromle.

Lugning: Der kan komme ukrudt i løbet af blomstringssæsonen i blomsterengen, men hvis
bedet er blevet renset godt op inden såningen, burde der ikke komme flerårigt ukrudt som
tidsler og brændenælder. Det kan være nødvendigt med håndlugning nogle gange i løbet
af sæsonen.
Efter blomstringssæsonen: Efter blomstringen kan de visne planter
klippes ned med plæneklipper på højeste indstilling. Dette kan eventuelt vente til slutningen på vinteren. Vær opmærksom på, om der
er etableret rodukrudt i løbet af sæsonen, da det er vigtigt at fjerne
dette ukrudt.

Metode 2 – NØJAGTIG SÅNING
1. Opmåling af bed: Inddel dit bed i mindre felter med pinde og snor. Beregn arealet for
hvert felt. Formålet med at inddele bedet i mindre såfelter er, at sikre, at du ikke kommer
til at mangle frø til den sidste del af bedet.
2. Såning: Vej frøene af til hvert af felterne. Del denne portion frø i to dele og bland hver
frøportion op med tørt sand (5 dele sand til 1 del frø). Den ene halvdel bruger du til at
så på ”langs” i feltet, og den anden halvdel bruger du til at så på tværs i feltet. Gentag
proceduren i alle de andre felter.
3. Tromling: Efter såningen skal det tilsåede areal tromles med gittertromle. Det er vigtigt, at frøene har jordkontakt, da det sikrer god fremspiring. Dette punkt må man ikke
springe over.
4. Vanding: Hvis foråret er tørt, bør du give arealet en start-vanding umiddelbart efter
såningen. Vand forsigtigt, så frøene ikke skylles væk.

Efterfølgende år: I det følgende forår skal arealet kultiveres/fræses, hvis du ønsker at genså.
Vi anbefaler at genså med nye frø det efterfølgende år, for at få en blomstereng i fuldt flor.
De annuelle blandinger er kun étårige, men kan kaste noget frø af sig. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at give fuld blomstring det efterfølgende år.
I det efterfølgende år skal du huske at tilføre jorden gødning, ellers risikerer man en dårlig
tilvækst i engen.

