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Engvegetation

Engvegetation

Nordisk eng 8 år efter frøsåning.

Anvendelsesområder:
Højt græs m. ekstensiv pleje

Rastepladser

LAR-projekter og regnbede

Nedsivningsarealer

Salteksponerede vejrabatter

Skrænter

Rundkørsler

Skovbryn

Under træer

Blomsterplukning

Bynatur

Hvorfor etablere en eng?
En blomstereng er et anderledes og spændende alternativ til eksempelvis kortklippet græs. I blomstringsperioden sætter engen med sine mange farver kulør
på det omgivende miljø. Engen skaber levested for
et varieret dyreliv af fx sommerfugle og humlebier.
Den enkle og minimale pleje medfører meget lave driftsomkostninger. Selv små ekstensive engpartier integreret i mere
konventionelle græsarealer kan give det samlede område
større variation og karakter. Med engvegetation i måtter
kan man hurtigt retablere et område efter bygge- og anlægsarbejder. Veg Techs forskellige engtyper kan anlægges
på alt fra tørre, magre vejkanter til våde jorde og arealer
til nedsivning af regnvand. Vores engvegetation anvendes i
parker, boligområder, omkring skoler, golfbaner, langs rastepladser, i rundkørsler og vejrabatter.
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Plantematerialets kvalitet
Vi har egen produktion i Småland. Frø og moderplanter er
af provenienser fra det sydlige Sverige og dermed tilpasset
det danske klima. I vores sortiment af urteplugplanter findes
kun arter, der er hjemmehørende i Danmark. Vær opmærksom på, at nogle er mere udbredte end andre. Udvalget af
forskellige engmåtter, urteplugs og frø, gør at man kan vælge eller komponere en eng til de fleste jordtyper og miljøer.
Hvordan etableres engvegetation?
Der findes forskellige måder at anlægge en eng på.
Metodevalget afhænger af, hvor hurtigt man vil have
den færdige engvegetation klar, hvor stor plejeindsats
man vil yde i etableringsperioden samt forholdet mellem anlægs- og driftsbudget. For at kunne fastholde en
engvegetation over mange år er det blandt andet vigtigt, at den anlægges med en planteartssammensætning, som passer til jordbundsforholdene på stedet.
Veg Tech’s engprodukter:
Færdig Eng: Den hurtigste mulighed for etablering. De færdigproducerede engmåtter giver et
færdigt udtryk fra første dag.
Urteplugplanter: Med urteplugplanter kan du
komponere din eng med præcis de arter du ønsker.
Engfrøblandning: Et godt valg til større arealer.
Kan kombineres med urteplugplanter.

Engvegetation

INSPIRATION...

Vinderen af Green Roof Award 2014 er
Novo Nordisk i Bagsværd.
Veg Tech har leveret 2000 m² færdige
engmåtter til parkområdet, der omgiver
bygningen.

Færdige måtter af fugteng anlagt på nedsivningsareal sammen
med andre Veg Tech-produkter.

Eng på skrænt i vejmiljø - engfrø og urteplugplanter.

Et år efter anlæg...engmåtter af nordisk eng. Astrid Lindgrens
Verden.

Overrislingområde anlagt med måtter af fugteng.
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FÆRDIG ENG

Enkel og hurtig etablering
Veg Techs præfabrikerede engmåtter anvendes på steder, hvor man hurtigt vil have
jorden dækket af vegetation og en rig og varieret
blomstring. Ved levering er engmåtterne veludviklede
med en blanding af urter og græsser. Arterne er af
nordisk herkomst og tilpasset danske forhold. Måtterne er 1x0,8 m2 og opbygget af et 3-4 cm jordlag på en
kokosfiberbund. Engmåtter er derfor også velegnede
til dæmpning af erosion på skrænter, det veludviklede
rodnet er intakt ved levering og anlæg. Den færdige
engmåtte kan i kombination med en tæt fiberdug
bruges til at kvæle rodukrudt (kvikgræs, skvalderkål
og agertidsel).
Produktmodeller
Nordisk eng FÄ 6703

Artikelnr: 2-12071
Egnet til normal og tør jord. Den indeholder
en bred artssammensætning, som gør den
tilpasningsdygtig til lokale forhold. Efter
en årrække kommer de planter, der passer
bedst til forholdene på stedet til at dominere.

Fugteng FÄ 6702

Artikelnr: 2-12006
Egnet til eksempelvis nedsivnings- og
overløbs-arealer, i bunden af grøfter og på
fugtige arealer ved søbredder.

Salteng FÄ 7001

Artikelnr: 2-12009
Salteng er egnet på tørre jorde, fx i rundkørsler, vejskrænter og rabatter med saltpåvirkning, samt på arealer nær havet.

Engmåtter lægges tæt kant mod kant oven på et forberedt underlag.
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Produktfakta
Mål:

1 x 0,8 m

Tykkelse:

ca. 40 mm

Leverance:

Læsses på EUR-paller
Pallestørrelse: ca. 20 måtter = 16 m²
Vægt fuld palle: ca. 800 kg

Armering:

Kokosnet 500 gr/m²
Biologiskt nedbrydelig

Substrat:

Veg Tech engjord; tørv, stenmel,
skærver, muldjord, ler og kalk.

Vegetationen består af urter og græs og måtterne
er armerede med et grovmasket kokosnet. Frømaterialet er fra provenienser fra det sydlige Sverige
og således også tilpasset det danske klima. I vores
sortiment findes kun arter, der er forholdsvis almindelige og hjemmehørende i Danmark.

Tre måneder efter etablering.

Engvegetation

MONTAGE OG PLEJE AF FÆRDIG ENG

Forberedelse af underlaget
For at opnå det bedste resultat, skal arealet være fri for flerårigt ukrudt,
som fx kvikgræs og agertidsel. Engplanterne trives bedst på en let
sandjord. Det er vigtigt, at jorden ikke er muld- eller næringsrig. Tunge
og næringsrige jorder kan forbedres ved at blande muldjorden op med
sand eller grus. Kompakt og tør jord løsnes og vandes. Underlaget skal
være jævnt, så måtterne får en god jordkontakt ved udlægningen.
Bekæmpelse af rodukrudt
Arealer, der er inficerede af ukrudt, kan forberedes ved at udlægge en
ukrudtshæmmende, termisk behandlet fiberdug. Det skal sikres, at dugens kanter overlapper ordentligt. Helst skal de sys sammen med en
speciel symaskine, som kan lejes hos Veg Tech. Herpå udlægges en
mager ukrudtsfri jord jfr. anbefalingerne fra foregående afsnit. Arealer
med ukrudt kan også forberedes ved at tildække dem med en lysspærrende fiberdug i to år før etablering af engen.

Udlægning af engmåtter
Engmåtterne leveres på EUR-paller. Det anbefales at være to
om at løfte dem. De lægges tæt ud kant mod kant på det forberedte areal. Måtterne skal have god jordkontakt. På arealer, der skråner eller er særligt vindudsatte, bør måtterne fæstnes fx med Veg Techs forankringsspyd. Efter udlægning, vandes
måtterne godt igennem. Er vejret tørt de første par uger efter udlægningen, skal måtterne vandes. Der vandes desuden
i lange tørre perioder gennem de to første vækstsæsoner.
Pleje
Engen slås én gang årligt, for at fremme engens urter og hæmme
græsserne samt evt. ukrudt. Dette gøres når de fleste urter er afblomstret i august. Der klippes med et skærende redskab, fx fingerklipper, le
eller buskrydder med en velslebet græsklinge. Anvend aldrig rotorklipper eller trimmer med nylonsnøre, da de kan sønderdele og beskadige
planterne. Klippehøjden skal være min. 60-80 mm. Lad afklippet ligge
og tørre en uges tid, for at det kan kaste frø. Herefter fjernes alt afklippet, således at der fjernes næringsstoffer fra arealet. Kun hvis det viser
sig, at arealet er så næringsfattigt, at engen har en svag tilvækst, vil det
give mening at lade afklip ligge eller at tilføre en smule langtidsvirkende
gødning. Deponering af større mængder sne med eller uden vejsalt bør
undgås eller minimeres.

Anlæg på mager jord uden rodukrudt

40 mm Færdig engmåtte
Eksisterende jord

Anlæg på jord med inslag af ukrudt

Anlæg af Salteng, Færdig Eng 7001

40 mm Færdig engmåtte, salteng
40 mm Færdig engmåtte
100 mm ukrudtsfri engjord, sand/mojord

150 mm granitskærver 0-16 mm

Ukrudtshæmmende fiberdug
Eksisterende jord

Kokosnet 700 g/m²
Eksisterende jord

Forankring af vegetationen med træpløkke
På stejle skrænter kan engmåtterne forankres med Veg Techs
træpløkke.
Artikelnr: 9-12033
25 cm:

Anvendes til forankring af engmåtter, staudemåtter, kokosnet, ukrudtsdug. Nedbrydelig.
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URTEPLUGS TIL ENG

Arter til alle typer jordbundsforhold
Veg Tech har et stort udvalg af urteplugstil både
tørre, almindelige og våde områder. Med urteplugs kan man selv bestemme artssammensætningen.
Urteplugs kan kombineres med såning af engfrø. Det tager længere tid at etablere eng med urteplugs end med
færdige engmåtter, men urteplugplanterne giver en relativt hurtig blomstring og spreder sig siden både med
frø og vegetativt. Se desuden afsnittet Hjemmehørende
urter til Bymiljø for yderligere information om urteplugplanter.
Anbefalet plantetæthed:
•
5-10 planter/m² ved kombination med udsåning.
•
15-20 planter/m² ved etablering alene med urteplugs.
I kombination med udsåning vokser den
plantede eng hurtigere tæt, og det giver et mere ensartet resultat. Mikroklimaet på arealet forbedres, og forekomsten af frøukrudt mindskes.

Urteplugplanter leveres i bakker med 40 planter.
Se monteringsvejledning i afsnittet om Hjemmehørende urter til Bymiljø

Bellis / tusindfryd som indslag på græsarealet. Med Veg Techs
urteplugplanter kan også plantes i eksisterende græsplæne.

VEG TECH

Med planterør opnås en hurtigt og effektivt plantning af urteplugs.
Planterør og sele kan lejes eller købes.

Engvegetation

OMLÆGNING AF GRÆSAREAL TIL ENG

Mindre pleje ved omlægning til eng
Ved at omlægge græsarealer til eng nedsættes plejeintensiteten samtidig med at den biologiske mangfoldighed øges
- både mht. flora og fauna (sommerfugle, bier m.m.). Samtidig giver arealet en mere varieret og farverig oplevelse. Desuden er eng er en af vore truede naturtyper.

Bemærk i forbindelse med anlæg/omlægning…
Hvordan er forholdende på arealet? - Tørt/fugtigt
- sol/skygge - næringsrigt/næringsfattigt - kalkrigt
m.m.
Fjern eller markér ujævnheder på arealet, fx sten eller
andre skarpe genstande, der rager op.
Etableringstiden afhænger af hvilken metode, der anvendes. Ved såning tager fuld etablering 3 år. Hurtigere går det, hvis der kombineres med urteplugplanter. Ved anvendelse af måtter, er engen etableret med
det samme.

Forår og efterår er de bedste tidspunkter at etablere eng.

Herunder ses forskellige muligheder for omlægning fra
græsareal til eng. Såning kan kombineres med plantning af urteplugs.
Rækkesåning
Træk et spor i det tætte græs som der sås eller plantes i. Sporet skal være mindst 7,5 cm og gerne bredere, for at konkurrerende planter ikke skal indtage pladsen, før engplanterne er etableret. Før såning eller plantning bør plænen
holdes lav.
Såning i felter
Der åbnes et felt på ca. 1x1 m som sås eller plantes til. Man
må være indstillet på, at engplanterne kommer til at stå i felter i begyndelsen, da det tager tid før de spreder sig videre.
Før såning eller plantning bør plænen holdes lav.
Plugplanter
I kombination eller som alternativ til såning. Plugplanter
er velegegnede hvor såning er besværlig, fx på skrænter
samt ved etablering af langsomtvoksende arter. Ved hjælp
af planterør pantes ca. 200 plugplanter i timen under optimale forhold.
Færdig eng
Veg Techs engmåtte lægges ud på bar, klargjort jord. Læs
mere under afsnittet Færdig eng.
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ENGFRØ

Frø til alle miljøer
Veg Tech har et stort antal frøblandinger til
forskellige jordtyper og miljøer.
Sammenlignet med Færdig eng og plantning med Urteplugplanter tager etablering med frø længere tid. Det
første år kan man ikke regne med at få en tæt og blomstrende eng. Men allerede andet år bliver arealet rigere på
vækst og blomstring. Veg Tech anbefaler en kombination
af såning og plantning af urteplugplanter. Engen vokser
hurtigere til, og resultatet bliver jævnere og mere naturligt
end ved udelukkende brug af urteplugplanter. Mikroklimaet på etableringsarealet forbedres, og forekomsten af
frøukrudt mindskes. Urteplugplanterne bidrager med
blomster allerede fra første etableringsår. Plugplanter giver desuden mulighed for at udvælge specifikke arter, der
måske ikke findes i den valgte frøblanding. Der plantes
sædvanligvis i grupper eller øer i det frøsåede areal.
En anden mulighed for at få blomstring allerede første sæson, er at erstatte en del af engfrøblandingen med blomstermarkfrø, blanding 6901. Denne blanding indeholder
et antal enårige arter, som giver en fin blomstring med to
valmuearter, kornblomst og klinte første sæson, som her
komplementerer engfrøblandingerne.

Artsrig eng otte år efter såning.

Produktion af frø
Vores engfrø er produceret fra moderplanter eller indsamlet i naturen. Det frømateriale, der leveres til Danmark, indsamles i det sydlige Sverige og er dermed tilpasset danske
klimaforhold. Moderplanterne fornys jævnligt for at bibeholde den genetiske variation.
Sådan går det til:
• Moderplantekvarterer findes flere steder i det sydlige
Sverige
• Frø indsamles manuelt og tørres.
• Herefter renses frøet.
• Forskellige frøblandinger sammensættes til forskellige
vækstforhold og jordtyper.
• Til sidst pakkes frøene og leveres til slutkunden.

Dyrkning af hjemmehørende urter.

Frøblandinger
På de følgende sider ses specifikationerne for hver frøblanding. Blandingerne er velafprøvede, og sortimentet omfatter blandinger til de fleste vækst- og jordbundsforhold, der
er aktuelle til etablering af eng i Danmark.

Maskine til frørensning.
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Engfrøblandinger
6701 Normal til tør jord
Artikelnr: 1-10369

6702 Fugteng - våd til normal jord
Artikelnr: 1-10371

6703 Tør eng - næringsfattig, kalkrig jord
Artikelnr: 1-10375

Achillea millefolium

alm. røllike

Achillea ptarmica

nyse-røllike

Achillea millefolium

alm. røllike

Campanula persicifolia

smalbladet klokke

Angelica sylvestris

alm. angelika

Anthemis tinctoria

farve-gåseurt

Centaurea jacea

alm. knopurt

Caltha palustris

engkabeleje

Campanula persicifolia

smalbladet klokke

Centaurea scabiosa

stor knopurt

Cardamine pratensis

engkarse

Campanula rotundifoilia

liden klokke

Filipendula vulgaris

knoldet mjødurt

Eupatorium cannabinum

hamp-hjortetrøst

Centaurea jacea

alm. knopurt

Galium verum

gul snerre

Filipendula ulmaria

alm. mjødurt

Centaurea scabiosa

stor knopurt

Geum rivale

eng-nellikerod

Geranium sylvaticum

skovstorkenæb

Cichorium intybus

alm. cikorie

Hieracium umbellatum

smalbladet høgeurt

Geum rivale

eng-nellikerod

Echium vulgare

slangehoved

Hypericum perforatum

prikbladet perikon

Hypericum maculatum

firkantet perikon

Filipendula vulgaris

knoldet mjødurt

Knautia arvensis

alm. blåhat

Lychnis flos-cuculi

trævlekrone

Galium verum

gul snerre

Leontodon hispidus

stivhåret borst

Lythrum salicaria

alm. kattehale

Hypericum perforatum

prikbladet perikon

Leucanthemum vulgare

hvid okseøje

Myosotis scorpioides

eng-forglemmigej

Hypochoeris maculata

plettet kongepen

Plantago lanceolata

lancetbladet vejbred

Prunella vulgaris

alm. brunelle

Leontodon hispidus

stivhåret borst

Plantago media

dunet vejbred

Ranunculus acris

bidende ranunkel

Leucanthemum vulgare

hvid okseøje

Primula veris

hulkravet kodriver

Serratula tinctoria

engstær

Lotus corniculatus

alm. kællingetand

Ranunculus acris

bidende ranunkel

Silene dioica

dag-pragtstjerne

Malva moschata

moskus-katost

Rhinanthus serotinus

stor skjaller

Succisa pratensis

alm. djævelsbid

Plantago media

dunet vejbred

Rumex acetosa

havesyre

Trollius europaeus

engblomme

Potentilla tabernaemontanii

vår potentil

Silene dioica

dagpragtstjerne

Valeriana officinalis

hyldebladet baldrian

Primula veris

hulkravet kodriver

Silene vulgaris

blæresmælde

Vicia cracca

muse-vikke

Rhinanthus minor

bredbladet skjaller

Succisa pratensis

alm. djævelsbid

Sum urter

18 vægt %

Saxifraga granulata

kornet stenbræk

Sum urter

20 vægt %

Alopecurus pratensis

rævehale

Scabiosa columbaria

due-scabiose

Anthoxanthum odoratum

vellugtende gulaks

Briza media

alm. hjertegræs

Senecio jacobea

eng-brandbæger

Arrhenatherum pubescens

dunet havre

Carex elata

stiv star

Silene nutans

nikkende limurt

Cynosurus cristatus

kamgræs

Cynosurus cristatus

kamgræs

Sum urter

18 vægt %

Festuca ovina

fåresvingel

Deschampsia caespitosa

mosebunke

Arrhenatherum pratense

enghavre

Festuca rubra

rød svingel

Festuca pratensis

engsvingel

Briza media

alm. hjertegræs

Luzula multiflora

engfrytle

Festuca rubra

rød svingel

Festuca ovina

fåresvingel

Sum græs

80 vægt %

Sum græs

82 vægt %

Festuca rubra

rød svingel

Phleum phleoides

glat rottehale

Phleum pratense ssp be.

eng-rottehale

Sum græs

82 vægt %

6704 Tør eng - næringsfattig kalkfattig jord
Artikelnr: 1-10374
Achillea millefolium

alm. røllike

Campanula rotundifolia

liden klokke

Dianthus deltoides

bakke-nellike

Galium verum

gul snerre

Hieracium pilosella
Hieracium umbellatum

6705 Universal blandning
Artikelnr: 1-10367

6706 Sommerfugleblandning
Artikelnr: 1-10368

håret høgeurt

Achillea millefolium

alm. røllike

Achillea millefolium

alm. røllike

smalbladet høgeurt

Agrostemma githago

klinte

Achillea ptarmica

nyse-røllike

Hypericum maculatum

firkantet perikon

Centaurea jacea

alm. knopurt

Centaurea jacea

alm. knopurt

Hypochoeris radicata

alm. kongepen

Hieracium umbellatum

smalbladet høgeurt

Centaurea scabiosa

stor knopurt

Jasione montana

alm. blåmunke

Hypericum perforatum

prikbladet perikon

Hieracium umbellatum

smalbladet høgeurt

Knautia arvensis

alm. blåhat

Leontodon hispidus

stivhåret borst

Knautia arvensis

alm. blåhat

Leucanthemum vulgare

hvid okseøje

Leucanthemum vulgare

hvid okseøje

Leucanthemum vulgare

hvid okseøje

Linaria vulgaris

alm. torskemund

Lychnis viscaria

alm. tjærenellike

Lotus corniculatus

alm. kællingetand

Lotus corniculatus

alm. kællingetand

Plantago lanceolata

lancetbladet vejbred

Malva moschata

moskus-katost

Lychnis viscaria

alm. tjærenellike

Potentilla argentea

sølv-potentil

Plantago lanceolata

lancetbladet vejbred

Pimpinella saxifraga

alm. pimpinelle

Ranunculus acris

bidende ranunkel

Ranunculus acris

bidende ranunkel

Rumex acetosella

rødknæ

Rumex acetosa

alm. syre

Rumex acetosa

alm. syre

Saxifraga granulata

kornet stenbræk

Rumex acetosella

rødknæ

Scabiosa columbaria

due-scabiose

Solidago virgaurea

alm. gyldenris

Silene vulgaris

blæresmælde

Sum urter

15 vægt %

Viola tricolor

alm. stedmoderblomst

Solidago virgaurea

alm. gyldenris

Festuca ovina

fåresvingel

Sum urter

10 vægt %

Sum urter

12 vægt %

Festuca pratensis

engsvingel

Agrostis capillaris

alm. hvene

Agrostis capillaris

alm. hvene

Festuca rubra

rød svingel

Anthoxanthum odoratum vellugtende gulaks

Cynosurus cristatus

alm. kamgræs

Poa pratensis

eng rapgræs

Bromus hordeaceus

blød hejre

Festuca ovina

fåresvingel

Sum græs

85 vægt %

Deschampsia flexuosa

mosebunke

Festuca pratensis

engsvingel

Festuca ovina

fåresvingel

Festuca rubra

rød svingel

Festuca rubra

rød svingel

Sum græs

88 vægt %

Luzula campestris

markfrytle

Sum græs

90 vægt %
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ÄNGSFRÖ
6708 Vejrabatblanding
Artikelnr: 1-10377

6711 Tør havstrandeng med græsser
Artikelnr: 1-10385

6710 Skyggeblandning
Artikelnr: 1-10372

Achillea millefolium

alm. røllike

Campanula latifolia

bredbladet klokke

Achillea millefolium

alm. røllike

Agrostemma githago

klinte

Geranium sylvaticum

skovstorkenæb

Armeria maritima

engelskgræs

Centaurea jacea

alm. knopurt

Potentilla erecta

tormentil

Campanula rotundifolia

liden klokke

Galium verum

gul snerre

Silene dioica

dagpragtstjerne

Centaurea jacea

alm. knopurt

Hieracium aurantiacum

pomerans-høgeurt

Stellaria holostea

stor fladstjerne

Dianthus deltoides

bakkenellike

Hieracium umbellatum

smalbladet høgeurt

Veronica officinalis

lægebaldrian

Galium verum

gul snerre

Hypericum maculatum

kantet perikon

Viola riviniana

krat-viol

Hieracium pilosella

håret høgeurt

Knautia arvensis

alm. blåhat

Sum urter

7 vægt %

Hieracium umbellatum

smalbladet høgeurt

Leucanthemum vulgare

hvid okseøje

Agrostis capillaris

alm. hvene

Jasione montana

alm. blåmunke

Linaria vulgaris

alm. torskemund

Deschampsia flexuosa

mosebunke

Linaria vulgaris

alm. torskemund

Lotus corniculatus

alm. kællingetand

Festuca rubra

rød svingel

Lotus corniculatus

alm. kællingetand

Lychnis viscaria

alm. tjærenellike

Poa nemoralis

lundrapgræs

Plantago lanceolata

lancetbladet vejbred

Rumex acetosa

alm. syre

Sum græs

93 vægt %

Plantago maritima

strandvejbred

Rumex acetosella

rødknæ

Potentilla argentea

sølv-potentil

Solidago virgaurea

alm. gyldenris

Ranunculus bulbosus

knold-ranunkel

Succisa pratensis

alm. djævelsbid

Rumex acetosella

rødknæ

Verbascum nigrum

mørk kongelys

Sedum telephium

sankthansurt

Sum urter

14 vægt %

Silene uniflora

blæresmælde

Agrostis capillaris

alm. hvene

Trifolium arvense

harekløver

Cynosurus cristatus

alm. kamgræs

Viola tricolor

alm. stedmoderblomst

Deschampsia flexuosa

mosebunke

Sum urter

20 vægt %

Festuca ovina

fåresvingel

Agrostis capillaris

alm. hvene

Festuca pratensis

engsvingel

Anthoxanthum odoratum vellugtende gulaks

Festuca rubra

rød svingel

Bromus hordeaceus

blød hejre

Sum græs

86 vægt %

Carex arenaria

sand-star

Festuca ovina

fåresvingel

Festuca rubra

rød svingel

Poa compressa

fledstrået rapgræs

Sum græs

80 vægt %

6712 Hurtigetablerende mod erosion
Artikelnr: 1-10386

6801 Blomstermarkblanding
Artikelnr: 1-10366

6901 Bellis/græssblandning
Artikelnr: 1-10365

Achillea millefolium

alm. røllike

Agrostemma githago

klinte

Bellis perennis

tusindfryd

Agrostemma githago

klinte

Centaurea cyanea

kornblomst

Agrostis capillaris

alm. hvene

Centaurea jacea

alm. knopurt

Papaver rhoeas

korn-valmue

Festuca rubra

rød hvene

Leucanthemum vulgare

hvid okseøje

Papaver dubium

alm. gærde-valmue

Poa pratensis

engsvingel

Lotus corniculatus

alm. kællingetand

Sum urter

100 vægt %

Trifolium pratense

rødkløver

Sum urter

14 vægt %

Agrostis capillaris

alm. hvene

Festuca ovina

fåresvingel

Festuca rubra
- lange rhizomer

rød svingel

Festuca rubra
- korta rhizomer

rød svingel

Lolium perenne

alm. rajgræs

Poa pratensis

engsvingel

Sum græs

86 vægt %
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6750 Sammensæt din egen engblanding
Kontakt os for nærmere information om
sammensætning af blandinger.
Mindste levering er 2 kg.

Engvegetation

SÅNING OG PLEJE AF ENG

Forberedelse af underlaget
For at opnå det bedste resultat, skal arealet være fri for flerårigt ukrudt,
som fx kvikgræs og agertidsel. Engplanterne trives bedst på en let
sandjord. Det er vigtigt, at jorden ikke er muld- eller næringsrig. Tunge
og næringsrige jorder kan forbedres ved at blande muldjorden op med
sand eller grus. Kompakt og tør jord løsnes og vandes. Underlaget
skal være jævnt, så måtterne får en god jordkontakt ved udlægningen.
Bekæmpelse af rodukrudt
Arealer, der er inficerede af ukrudt, kan forberedes ved at udlægge en
ukrudtshæmmende, termisk behandlet fiberdug. Det skal sikres, at dugens kanter overlapper ordentligt. Helst skal de sys sammen med en
speciel symaskine, som kan lejes hos Veg Tech. Herpå udlægges en
mager ukrudtsfri jord jfr. anbefalingerne fra foregående afsnit. Arealer
med ukrudt kan også forberedes ved at tildække dem med en lysspærrende fiberdug i to år før etablering af engen.
Såning
Det bedste resultat fås ved såning på nyanlagt jord. September er det
bedste såtidspunkt, men der kan også sås i de øvrige efterårsmåneder
samt i det tidlige forår. Især ved udsåning af små mængder bør frøene
blandes op med fx savsmuld eller hvedeklid (fx1 del frø til 3 dele fyld)
for at få en volumen der er lettere at arbejde med. Engblandingen skal
ikke blandes op med yderligere græsfrø, da græsset i så fald kan udkonkurrere urterne. Såbeddet bør være harvet eller groft revet. Frøet
kan sås manuelt eller med maskine. Efter såning rives eller tromles,
så frøet får jordkontakt. På stejle skråninger kan sprøjtesåning anbefales, - her anbefales også en øget udsædsmængde (se tabellen med
udsædsmængder). Man kan også forberede arealet ved udlægning af
kokosnet eller syntetisk erosionsbeskyttelsesnet, der ud over at forhindre erosion også skaber et forbedret mikroklima for plantevæksten.

Pleje
Det første år er den såede eng endnu ikke så tæt, og der kan
findes etårige ukrudtsarter, som er spiret fra jordens frøbank.
Hvis de skæmmer, kan de klippes i 8-10 cm’s højde. Mange
engarter vokser langsomt og kan være svære at opdage.
Ukrudtet forsvinder ofte andet år, som også er tidspunktet,
hvor de første engblomster begynder at blomstre.

Udsædsmængder
Engfrø:

300 g/100 m2

Sprøjtesång på skrænt:

450 g/100 m2

Blomstermarkblanding:

125 g/100 m2

Med iblandning af engsfrø:

50 g/100 m2

Bellisgræsblandning:

1000 g/100 m

Hurtigetablerende mod erosion:

500 g/100 m2

Foto: Pratensis AB

2

Engen slås én gang årligt, for at fremme engens urter og
hæmme græsserne samt evt. ukrudt. Dette gøres, når de
fleste urter er afblomstret i august. Der klippes med et skærende redskab, fx fingerklipper, le eller buskrydder med en
velslebet græsklinge. Anvend aldrig rotorklipper eller trimmer
med nylonsnøre, da de kan sønderdele og beskadige planterne. Klippehøjden skal være min. 60-80 mm. Lad afklippet
ligge og tørre en uges tid, for at det kan kaste frø. Herefter
fjernes alt afklippet, således at der fjernes næringsstoffer fra
arealet. Kun hvis det viser sig, at arealet er så næringsfattigt, at engen har en svag tilvækst, vil det give mening at lade
afklip ligge, eller at tilføre en smule langtidsvirkende gødning. Deponering af større mængder sne med eller uden vejsalt bør undgås eller minimeres.
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