Vill du ha hjälp med Pictorial Meadows?
Vi vill gärna hjälpa våra kunder att uppnå ett bra resultat med Pictorial
Meadows. Välkomna att kontakta oss kring ditt eget projekt!

Mail
jan@florum.dk
Telefon 23 98 66 45

www.pictorialmeadows.co.uk

Vägledning
för sådd

Sådd och planering

Frösådd

När: Så på våren när jorden börjar bli varm. I Sverige är detta ifrån mitten
av april till slutet av maj

Såddtäthet: Beräknad frömängd för Pictorial Meadows blomsteräng är normalt 3 gr/kvadratmeter.

Var: Välj en öppen och solig plats för sådd. Pictorial Meadows annuella frön växer bra på
olika jordtyper - de behöver inte växa på näringsfattig och mager mark.

Vid högre densitet kommer inte alla arter i blandningen att utvecklas optimalt på grund av
hård konkurrens. Dessutom får en för tätt plantering en tendens att lägga sig.

Några tips när du planerar din blomsteräng från Pictorial Meadows:

Du kan med fördel så omedelbart före en regnig period.

1. Tänk stort för att få “WOW-effekt”! Blomsterupplevelsen blir bättre med en stor blomsterbädd än flera små.
2. Vid anläggning av rabatt längs vägar rekommenderar Pictorial Meadows en rabattbredd på
4 meter för optimal upplevelse. Om du även har en kant av klippt gräs runt din blomsterrabatt framhävs blommorna av den gröna ramen. Kom ihåg att ta hänsyn till bredden på
din gräsklippare när rabatterna anläggas.

Jordförberedelse
1. Under hösten eller tidig vår kan du med fördel ta bort gräs och ogräs på den planerade
blomsterängsytan.

Uppmätning av säng: Man kan enkelt beräkna den önskade mängden frö:
Först beräknas växtsängens yta genom att multiplicera sänglängden med bredden
- båda uppmätta i meter. Antal gram frön är den totala ytan av sängen multiplicerat
med 3.

2. Före sådd fräs jorden till en djup av ca 20 cm på nyanlagda ställen eller till ca 10 cm där
det tidigare har varit en blomsteräng.

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

3. Om du gödslar jorden kommer det att ge en kraftigare växtresultat. Detta är främst
aktuellt på näringsfattiga jordar eller på ytor där det varit Pictorial Meadows blomsterängar under flera år.

3m
4. Om jorden är ojämn, bör den krattas av. Växtbädden är nu klar för sådd.

2m

Du kan så fröerne på två olika sått

Tillväxt och underhåll

– generellt förespråkar vi metod 2 för bästa resultat.

Tillväxt: Groningen sker ganska snabbt, vanligtvis inom 7 till 10 dagar, så länge som det
finns tillräcklig fukt och värme i jorden.

Metod 1 - SNABB SÅDD
1. Blanda fröerna med torr sand och fördela mixen över jordytan. Sanden hjälper till att
visa sådd yta.
2. Därefter krattar du lätt jorden så att fröerna jordtäcks. Jorden trycks till med en skyffel/
spade eller ännu bättre trumla jorden med en gallertrumla.

Metod 2 – OMSORGSFULL SÅDD
1. Markering av växtbådd: Dela in din blomsterbädd i delytor med hjälp av pinnar och
snöre. Beräkna arealen för varje delyta. Fördelen med att använda delytor är att du får
en jämnare sådd och att frö inte saknas till sista delen av växtbädden.
2. Sådd: Väg upp en portion frö för varje delyta. Dela sedan varje portion i två delar och
blanda varje del med torr sand (5 delar sand till 1 del frö). Den ena delen använder du
för att så på längden och den andra delen för att så på bredden. Upprepa proceduren i
de övriga delytorna.
3. Trumling: Efter sådd trumlas ytan med gallertrumlare. Det är viktigt att fröerna har
jordkontakt för att säkra grodd. Detta moment kan man inte hoppa över.
4. Vattning: Om våren är torr bör du vattna ytan ordentligt direkt efter sådd. Vattna
försiktigt så att inte fröerna sköljs bort.

Rensa ogräs: Det kan finnas ogräs under blomstringsperioden, men om växtbädden har
rensats bra innan sådd, bör det inte finnas fleråriga ogräs som tistlar och nässlor. Det kan
vara nödvändigt att ta bort ogräs för hand ibland under säsongen.
Efter blomning: Efter blomning kan de vissna plantorna klippas med
gräsklippare inställd på hög klipphöjd. Detta kan eventuellt vänta
till slutet på vintern. Var uppmärksam på om det etablerat sig rotogräs. Det är viktigt att dessa tas bort före klippningen.
Följande år: Följande vår skall ytan kultiveras/fräsas om du åter vill
så. Vi rekommenderar ny sådd det följande året för att få full blomning. De annuella blandningarna är ettåriga men kan fröa av sig. Det är dock inte tillräckligt
för att ge en full blomning efterföljande säsong.
Under det följande året, kom ihåg att gödsla jorden, för att få ett gott resultat!
Lycka till

