VildeSvend har sammensat en frøblanding,
Svendborgblandingen. Den består af 13 smukke
forskellige blomstersorter der alle kan klare sig i
den sydfynske muld.
Sådan bruger du frøblandingen:
1) Vælg et lysåbent sted i haven, dvs. hvor
der er rigeligt med sol.
2) Skræl græsset og det øverste jordlag af,
ca. 10-20 cm.
3) Løsn jorden og bland den op med sand
eller grus for at udpine jorden. Sand og
grus kan du købe i dit lokale
byggemarked.
4) Spred Svendborgblandingen ud på
jordstykket. Riv lidt i jorden for at dække
frøene til og vand derefter området. Så er
det bare at vente på, at frøene spirer.
5) Tilmeld dit projekt til VildeSvend. Inde
på www.vildesvend.dk finder du tilmeld
dit projekt til vildesvend. Når du tilmelder
dit projekt, er du med i lodtrækningen
om Vilde præmier.
Pleje:
Blomsterengen skal slås mindst en gang om året,
og afklippet skal fjernes for at minimere kvælstof
i jorden. Slåningen skal først ske, efter at
blomsterne er afblomstret og har smidt deres frø.

Almindelig brunelle (Prunella vulgaris)
©Ivar Leidus/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

På mindre haveblomsterenge kan man få et godt
resultat ud af at luge engen igennem for helt
uønskede planter som tidsler.

TIPS 1: Det bedste tidspunkt at så
Svendborgblandingen ud på er tidligt forår eller
om efteråret.
Tips 2: Hvis du ønsker en mere fyldig
blomstereng, kan du bruge særlige græsarter som
bunddække (ikke almindeligt plænegræs).
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Almindelig kællingetand (Lotus corniculatus)
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Almindelig røllike (Achillea millefolium)
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Cikorie (Cichorium intybus)
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Hulkravet kodriver (Primula veris)
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Hvid okseøje (Leucanthemum vulgare)
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Kornblomst (Centaurea cyanus)
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Gul snerre (Galium_verum)
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Lancetvejbred (Plantago lanceolata)
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Slangehoved (Echium vulgare)
©Ivar Leidus/Wikipedia/CC BY-SA 3.0

Trævlekrone (Silene flos-cuculi)
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Vild kornvalmue (Papaver rhoeas)
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Prikbladet perikon (Hypericum perforatum)
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