Tips för plantering av ängsplantor
Om man vill att ängen skall blomma
redan första sommaren kan man
komplettera sådden med att plantera
ängsplantor. Man kan även plantera
ängsblommor i en befintlig äng där
man vill ha fler blommor. Då bör man
dock ta bort gräset där plantorna planteras för att gynna plantorna. En del
arter passar också utmärkt att plantera
i perennrabatten, t.ex. smörboll och
gullviva.

Om du vill kombinera sådd och plantering så förbered jorden för sådden och
plantera ut plantorna före sådden. Använd en liten planteringsspade och se
till att hela rotklumpen täcks med jord
och tryck till så att plantan sitter fast.
Vattna ordentligt efter planteringen.

Plantorna är vid leverans väl genomrotade pluggplantor som levereras
utan kruka, förpackade i plastpåsar i
kartong och skickas med posten.
Minsta antal är 5 plantor/leverans.
Leverans sker från mitten av mars –
slutet av oktober.
Samtliga arter är odlade i Sverige med
frömaterial som är vildinsamlat i Sverige.
Plantering av ängsplantor kan göras under vegetationssäsongen, normalt från april till slutet av oktober.
Plantorna levereras utan kruka förpackade i plastpåsar
och måste planteras snarast efter leverans, eller hållas
fuktiga och ljust tills plantering kan ske.

Junibild på en demonstrationsäng som är planterad i
maj. De första plantorna blommar redan.

Vid plantering i en befintlig gräsyta måste grässvålen grävas bort i fläckar, minst
30 x 30 cm (men gärna större om gräset
blir högt) där plantorna sätts. Vid torr
väderlek måste plantorna vattnas de
första veckorna efter plantering.

Plantorna blommar vanligen redan första året och bidrar därmed också med
ny fröspridning på hösten.

Följande arter finns för leverans
Akleja
Axveronika
Backnejlika
Backsippa
Backtimjan
Blodrot
Blodnäva
Borsttistel
Brudbröd
Cikoria
Fackelblomster
Gul svärdslilja
Gullris
Gullviva
Gulmåra
Gökblomster
Humleblomster
Jungfrulin
Kabbleka
Kattfot
Kungsmynta
Liten blåklocka
Luktviol
Lungört
Mandelblomma
Midsommarblomster
Prästkrage
Rödblära
Rödklint
Skogsförgätmigej
Slåttergubbe
Smultron
Smörboll
Solvända
Stor blåklocka
Strandtrift
Styvmorsviol
Svinrot
Tjärblomster
Åkervädd
Äkta johannesört
Ängsbräsma
Ängsklocka
Ängsviol
Ängsvädd

Aquilegia vulgaris
Veronica spicata
Dianthus deltoides
Pulsatilla vulgaris
Thymus serpyllum
Potentilla erecta
Geranium sanguineum
Cirsium helenoides (brudborste)
Filipendula vulgaris
Cichorium intybus
Lythrum salicaria
Iris pseudacorus
Solidago virgaurea
Primula veris
Galium verum
Lychnis flos-cuculi
Geum rivale
Polygala vulgaris
Caltha palustris
Antennaria dioica
Origanum vulgare
Campanula rotundifolia
Viola odorata
Pulmonaria obscura
Saxifraga granulata
Geranium sylvaticum
Leucanthemum vulgare
Silene dioica
Centaurea jacea
Myosotis sylvatica
Arnica montana
Fragaria vesca
Trollius europaeus
Helianthemum nummularium
Campanula persicifolia
Armeria maritima
Viola tricolor
Scorzonera humilis
Viscaria vulgaris
Knautia arvensis
Hypericum perforatum
Cardamine pratensis
Campanula patula
Viola canina
Succisa pratensis

Specialsortiment (ej ängsväxt):
Linnea

Linnea borealis

Fler arter kan tillkomma under säsongen, se hemsidan för aktuell lista

Sådd och
planterad torräng

kattfot, gullviva och backsippa
Växtförslag
Torräng: backnejlika, backsippa, backtimjan, gullris, gulmåra, kattfot, liten blåklocka, mandelblomma, prästkrage, rödklint, solvända, strandtrift, styvmorsviol, tjärblomster, åkervädd, äkta
johannesört, ängsviol
Torräng, kalkrik jord: axveronika, blodnäva, brudbröd, cikoria, gullviva, kungsmynta
Normaläng: akleja, brudbröd, gullviva, gulmåra,
humleblomster,
jungfrulin,
lungört,
midsommarblomster, prästkrage, rödblära, rödklint,
slåttergubbe, stor blåklocka, åkervädd, ängsvädd
Fuktäng: borsttistel, fackelblomster, gul svärdslilja,
gökblomster, humleblomster, kabbleka, midsommarblomster, smörboll, ängsbräsma, ängsvädd
Fjärilsväxter: backnejlika, fackelblomster, gullris,
gullviva, gulmåra, gökblomster, jungfrulin, kattfot,
kungsmynta, rödblära, rödklint, solvända, tjärblomster, åkervädd, ängsbräsma, ängsviol, ängsvädd
Humle- och biväxter: akleja, axveronika, backsippa, backtimjan, borsttistel, fackelblomster, gullviva,
gulmåra, humleblomster, kungsmynta, liten blåklocka, luktviol, prästkrage, rödblära, rödklint,
skogsförgätmigej, stor blåklocka, strandtrift, åkervädd, äkta johannesört, ängsvädd

