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DSV Frø Danmark A/S

 Vi har produceret kvalitetsfrø i Danmark siden 1920 og er i dag ejet 100% af 
Deutsche Saatveredelung AG, Tyskland.

 Vi er en af Europas førende specialister i produktion af græs- og kløverfrø 
samt udvikling af frøblandinger. 

 Gennem vores forædlingsaktiviteter sikres en stadig udvikling af nye sorter, 
som egner sig til det danske klima og særlige danske behov. 

 Vort sortiment omfatter:
- Kløver- og græsfrø til landbruget

- Frøblandinger til heste

- Plænegræs

- Frø til vildtpleje og naturområder

- Dækafgrøder og grøntfoderplanter. 

- Raps, Korn

- blomsterblandinger



DSV Frø - Produktionsanlæg

Sørbymagle v. Slagelse

Renseri, Lager, Laboratorium

Ca. 10.000 m2

Holstebro 

Hovedkontor, Renseri, Lager, DK-

salg

Ca. 18.000 m2



Forædling af nye sorter

På koncernbasis investeres mere end 20 mio. kr. 

om året i forædling af græs og kløver sorter:

• Alm. Rajgræs

• Italiensk-, hybrid- og Westerwoldisk rajgræs

• Timothe

• Engsvingel

• Hundegræs

• Strandsvingel

• Engrapgræs

• Rødsvingel

• Hvidkløver

Det tager typisk 10 år før en ny sort er klar til

markedsføring og salg



DSV – en stærk international tilstedeværelse

DSV:

 Frankrig

 England

 Polen

 Ukraine

 Holland

 Danmark

 Argentina



EU produktion af græs- og kløverfrø (tons)

Kilde: Dansk Frø

Rest; 30.234; 14%

EU-12 (excl. F,NL,D,DK )alt; 19.055; 

9%

Tyskland; 

26.086; 12%

Danmark; 87.008; 

41%

Frankrig; 

21.752; 10%

Holland; 

29.323; 14%



DSV Eksport af græsfrø
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Plænegræs forædlings- og forsøgstationer

Morden, 

Winnipeg/Canada

Thüle

Semonville

Les Rosiers

Wardington

Ven-Zelderheide

Asendorf

Boldebuck

Leutewitz

Russka Polyana

 Forædlings- og 

Forsøgstationer: Thüle, 

Asendorf, Leutewitz, Boldebuck, 

Semonville (F), Wardington 

(UK), Russka Polyana (UA), Les 

Rosiers (F), Ven-Zelderheide 

(NL), DL Seeds: 

Morden/Winnipeg (CDN)

 Ca. 10 forsøgsstationer i 

Tyskland og  ca. 20 yderligere 

forsøgsstationer i Europa og 

Nordamerika

 25 % of vores ansatte arbejder i 

Forskning og udvikling.

 10 % of vores omsætning bliver 

investeret i planteforædling.

“Vores arealer til udvikling af nye 

sorter udgør over 1.000 ha.”

Plænegræsforædling



Et europæisk netværk indenfor forædling og 

forskning

Et bredt netværk af 

forædlingscentre stationer og 

forsøgsstationer i Europa 

sikrer, at vores nye sorter lever 

op til de anvendelses- tekniske 

krav i de enkelte regioner.



Succes i planteforædling kræver

grundlæggende videnskabeligt arbejde.

DSV bruger moderne udstyr og

laboratorie-teknikker som supplement

til klassisk forædling i væksthuset og

på marken:

Isoenzym- og

markør lab.
(samarbejde med SU Biotec)

Lab. til celle og

vævsteknikker
(samarbejde med SU Biotec)

Klima og vernaliserings

kamre

Kvalitetslab.
(frøkvalitet og ingedienser)

Bioinformatik

Forskning og udvikling

Fænotype

teknikker



Laboratorium

 Frølaboratorium i Slagelse
- Autoriseret af Natur-Erhvervsstyrelsen

- ISTA akkrediteret

- Laboranterne er eksaminerede

 Kvalitetskrav
- Spireevne

- Renhed

- Kontaminering med andre arter



Renhed EU minimumskrav 

Minimumskrav til 

renhed i  EU

Alm. rajgræs 96%

Rødsvingel 90%

Engrapgræs* 85%

Største indhold af andre arter: 1,5%/2*



Spireprocent EU minimumskrav 

Minimumskrav til 

spiringsprocent i  EU

Alm. rajgræs 80%

Rødsvingel 75%

Engrapgræs 75%



Spiretest

Der undersøges 4 x 100 frø



Plænegræs Forædling og Sortsafprøvning Asendorf, Tyskland.

Det tager ca 10 år at forædle en ny sort. 

Den ny sort sendes til afprøvning og 

godkendelse i et eller flere EU lande:

England, Tyskland, Frankrig, 

Danmark/Skandinavien, Holland 



 Skudtæthed

 Højdetilvækst

 Klippehøjde

 Bladbredde

 Slidstyrke

 Farve

 Salttolerance

 Vinterhårdførhed

 Frøgivende evne

 Modstandskraft overfor sygdomme

Forædlingskriterier



Karakteristik:

•Meget stor sortsvariation, fra grove fodersorter til finbladede 

plænesorter med lav vækstrate.

•Mest anvendte art i Danmark, også i sportsplæner

•Arten kombinerer hurtig etablering (7 dage+) med stor 

slidstyrke i de gode plænesorter

•Tueformet vækst, ingen udløbere

•Anvendes mest i diploid form, men efterhånden

anvendes også tetraploide sorter (dobb. kromosomtal).

==hurtigere etablering ved lave temp.

samt grovere typer i discount-blandinger.

Grove sorter bruges ofte i ”supermarkeds/discount”-blandinger

Arter af plænegræs
Alm. Rajgræs/Engelsk rajgræs/Lolium perenne



Karakteristik:

Arten kombinerer nøjsomhed med høj vinterfasthed og 

tørketolerance, samt høj skudtæthed 

•Generelt ret lav slidstyrke

•Anvendes i alle plænetyper, 

samt vejrabatter, kystnære områder mv.

3 undertyper: 

m. lange udløbere: hurtig rep. af huller mm

m. korte udløbere: tæt – tåler lav klippehøjde

uden udløbere: meget tæt – tåler lav klippehøjde

hurtigtvoksende sorter med m. lange udløbere

bruges ofte i ”supermarkeds/discount”-blandinger

Rødsvingel/Festuca rubra



Karakteristik:

•Arten kombinerer nøjsomhed med høj vinterfasthed og nogen  

tørketolerance, samt lidt skyggetolerance.

•Uden udløbere

Bakkesvingel/Festuca trachyphylla



Karakteristik:

• Salttolerant, vinterfast, hurtigvoksende og ret slidstærk.  

• Sund med god farve og lang vækstsæson.

• I DK medtages strandsvingel ofte i blandinger til diger, 

skråninger, strandgrunde og campingpladser. 

• Nogen/høj skyggetolerance

• Især anvendelig på tørre solfyldte arealer med slid/færdsel

• uden udløbere

Strandsvingel/ Festuca arundinacea



Karakteristik:

•Arten kombinerer høj vinterfasthed med stor slidstyrke og god 

evne til at ”lukke huller” via underjordiske udløbere.

•villaplæner og sportsplæner og rullegræs.

•Anvendes i alle plænetyper med slid. 

Engrapgræs/Poa pratensis



Andre anvendte arters egenskaber

 Intensivt og ekstensivt brug/LAR (lokal afledning af 

regnvand) 

 Trives i fugtig skygge/halvskygge

 Meget høj vinterfasthed

 Grøn plæne også i skyggen, køn også som halvhøjt (50 -

75 cm.)græs.

Meget stærk konkurrenceevne overfor andre græsser i 

skyggen, men ikke i solen.

Mosebunke



Andre anvendte arters egenskaber

 Intensivt og ekstensivt brug, LAR- lokal afledning af regnvand 

 Trives i fugtig skygge/halvskygge

 Meget tidlig vækststart i foråret

 Grøn plæne også i skyggen.

Meget stærk konkurrenceevne under fugtige forhold.

Alm. rapgræs



Andre anvendte arters egenskaber

 Intensivt og ekstensivt brug, 

Mange anvendelsesmuligheder fra greens til bundgræs i vejrabatter, diger 

skrænter mm! 

 Lavtvoksende, skudtætte, vinterfaste.

 Krybende hvene tåler meget tæt klipning hvis den samtidig er velgødsket

Alm. hvene

Krybende hvene



Andre anvendte arters egenskaber

DSV Frø mikrokløver

– mikrokløver bestilles separat, og brugeren 

tilsætter til den ønskede plæneblanding, 

normalt 5-10%

Vigtigt: der gødskes IKKE med kvælstof i 

etableringsåret

Mikrokløver

•Intensivt og ekstensivt brug 

•Opsamler luftens kvælstof og bruger den 

til plantevækst via. rodknoldbakterier

•Grøn plæne også i tørre perioder

•Meget stærk konkurrenceevne overfor 

græs, hvor der ikke gødskes

•Svag konkurrenceevne overfor græs,

hvor der gødskes 

-gødning bruges som regulator! 



Etablering

hastighed

Gødn. Højt

Salt

nive

au

Kort  

klippe 

højde

Skud-

tæthed

Slid Tørke Kulde Skygge Fine 

blade

Alm. rajgræs 8 8 8 4 4 8 6 3 5

Rødsvingel 4 4 6/7 4/5 4/6 3/4/

5

6/7/8 5/7 6/7

Engrapgræs 2 7 3 2 3 7 4 8 3

Krybende 

hvene

6 7 5 8 8 5 3 6 5

Alm. hvene 6 5 2 7 6 3 3 6 5

Mosebunke 3 6 4 3 5 5 3 8 8 4

Alm. 

rapgræs

7 6 3 7 6 3 3 3 8 7

Skala 1-9

Nogle af græsarternes egenskaber (Kilde The Grass Guide 2012)



Frøproducenten sørger for

• Alt frø der sælges i Europa er certificeret frø

• Optagelse på EU´s sortsliste VCU og DUS-
afprøvning

Genetisk ensartethed

• Analysecertifikat med spireprocent, renhed  og 
indhold af ukrudt og fremmede græsser

• Høj frøvitalitet giver høj fremspiringsprocent og 
hurtig og ensartet fremspiring  og dermed god 
etablering af græsset

Renhed  & spireevne

• Vandindhold 

• Temperatur

• Frø skal opbevares tørt og køligt ellers 
falder spireprocenten og vitaliteten 

Lagring af frøet



Såbedets betydning for fremspiringen

En tilpas jord er porøs nok til at tillade vandnedsivning og rodvækst (i modsætning 

til komprimeret jord) og samtidig fast nok til at sikre en opadgående 

vandbevægelse (kapillareffekt) 

Et frø må ikke udtørre i de 1-3 uger der under gunstige betingelser går fra 

såning til fremspiring, vigtigt med en stabil vandforsyning. 

Rivning bør ikke foretages dybere end 10 gange frøets diameter dvs. ca. 0,5-2 cm 

ved plænegræsser.

Korrekt såbed Uensartet bearbejdning       For dyb bearbejdning 



Frøstørrelse & så-dybde

Delvis efter Svaløf Weibull, 2002



Nationale 

sortslister
 Turfgrass Seed. Produceret af 

the British Society of Plant 

Breeders in conjunction with 

the STRI – ”STRI-listen” eller 

”Bingley-listen”  NR 1

 RSM Regel-Saatgut-

Mischungen Rasen. 

Forschungsgesellschaft

Landschaftentwicklung

Landschaftsbau – ”FLL-

listen”.

 Scandinavian Turfgrass and 

Environment Research 

Foundation (STERF)

 Beskrivende sortsliste 

plænegræsser. NAER 

afdeling for sortsafprøvning. 

 GrassGids (NL)

DSV Frø har mere end 100 

plænesorter fordelt på 

arterne, på de forskellige 

landes sortslister

http://www.scanturf.org/visData.php?type=lawn&species=5&ok=View+data
http://naturerhverv.dk/virksomheder/froe-og-korn/certificering/sortsafproevning/database-for-sortsafproevning/database-for-sortsafproevningen/
http://grasgids.nl/index.asp?pa_id=51


Dansk/Scanturf sortsliste er 

frivillig 
 Når sorten er optaget på den europæiske sortsliste må den sælges i Danmark. 

 Det er frivilligt om frøfirmaet ønsker en yderligere værdiafprøvning for at sorten blive optaget på 

den danske sortsliste. 

 I Frankrig skal sorten være på den franske sortsliste ellers må den ikke sælges i Frankrig

 S-mærket er i dag et ”tilkøb” til sortslisteoptagelsen



Grønne guldkorn til plænen

Anvend den rigtige frøblanding til netop din plæne



DSV Frø sortiment



Brugsplæner 2022 

Villa-Turf
- 25% alm. rajgræs Vesuvius S

- 15% alm. rajgræs Promotor S

- 5% rødsvingel m korte udl. Cathrine S

- 10% rødsvingel u. udl. Joanna S

- 25% rødsvingel m. lange udl. Ryder 

S/Mellori S

- 20% engrapgræs Markus S

 Den mest populære blanding til villahaven 

 Intensivt og ekstensivt brug 

 Høj andel af S-mærkede sorter der er afprøvede 

under danske forhold

 Meget stærk, robust, tæt blanding. 

 Giver en flot ensartet og sund plæne. 

Villa-Blanding

• 45% alm. rajgræs Turfgold

• 45% rødsvingel m. lange udløbere 

Relevant

• 10% engrapgræs Zeptor

 Almindelige brugsplæner

 Hurtig etablering

• Lidt billigere sorter, men stadig plænetyper

• Alternativ til Villa-Turf 

 Sjældent 2 sorter pr art.

 Lav andel af S-mærkede sorter.



Skygge-Blanding
Skygge, fugtighed, og uensartet jord 

 Skygge-Blanding

 Skygge-Blanding er særdeles velegnet til arealer hvor 

sol- og skyggeforholdene kan være kritiske. 

 Skygge-Blanding indeholder udover alm. rajgræs og 

rødsvingel, også skygge-tolerante arter som mosebunke 

og strandsvingel. Det betyder at blandingen kan 

anvendes både i tør og fugtig skygge. Såning før 15. 

august anbefales. Bør gødskes med plænegødning ved 

etablering.

 Anbefalet brug pr. 100 m2 2,5 kg.  

 Forhandles i 10 kg´s poser. 

 Alm. rajgræs uden 10 Turfgold

 Rødsvingel lange 25 Ryder S

 Strandsvingel uden 25 Melyane

 Strandsvingel uden 25 Regenerate

 Mosebunke uden 15 Desanto



Brugsplæner 
Uensartet jord, ekstra vinterfast, flot 

 Svensk/Classic-Turf

- 15% alm. Rajgræs Eventus S (finbladet)

- 10% alm. Rajgræs EG Resistus

- 20% rødsvingel m. korte udl. Cathrine S

- 15% rødsvingel u. udl. Joanna S

- 15% rødsvingel lange udløb. Ryder S

- 25% engrapgræs Zeptor

 Tilpasset jord med øget risiko for udtørring

 Tåler ekstra hård vinter

 Øget robusthed via høj andel af rødsvingel 

(alle 3 typer) og engrapgræs

 Høj andel af S-mærkede sorter

Brugsplæner:
Klippes typisk 1 gang/uge

Gødskes typisk 1-2 gange /år

Klippehøjde 3,5-6 cm.

Sjælden vertikalskæring



Villa-Øko

Villa-Øko (141) NYHED 

Villa-Øko er en robust økologisk blanding, som giver en god almindelig økologisk brugsplæne. Sorterne 

velafprøvede plænesorter fremavlet hos dedikerede økologiske avlere, hvor hensynet til miljøet er i 

konstant fokus. Villa-øko er tilpasset de fleste jordtyper og sikrer en hurtig og varig etablering.

Anbefalet brug pr. 100 m2 3 kg. 

Forhandles i hhv. 1kg æsker og 10 kg´s poser. Bør gødskes med organisk plænegødning ved etablering.

Art Udløbertype % Sortsnavn

Alm. rajgræs, økologisk uden 50 Transate

Rødsvingel, økologisk lange 50 Jasperina



Villa-Quick Repair

 Villa-Quick Repair (140) 

 Til ekstra hurtig reparation og eftersåning af villaplæner. Blandingen indeholder specielle 

sorter med særdeles hurtig fremspirring, også under kolde/vanskelige forhold.

 Det anbefales at gødske ved etableringen.

 Anbefalet brug pr. 100 m2: 2,5 kg. Forhandles i hhv. 1 og 10 kg´s poser.

 Art Udløbertype % Sortsnavn*

 Alm. rajgræs uden 20 Beckham

 Alm. rajgræs 4N uden 25 Starfire

 Alm rajgræs uden 10 Pollen

 Wv rajgræs uden 20 Likoloss

 Rødsvingel lange 30 Mellori S



Nøjsom Svingel-Blanding

 Nøjsom Svingel-Blanding (130) 

 Til plæner hvor der sjældent gødskes. Langsomtvoksende tørketolerent og særdeles nøjsom. 

Kan bruges alle steder hvor input af gødning er udelukket eller minimalt.

 Det anbefales at gødske ved etableringen.

 Anbefalet brug pr. 100 m2: 2 kg. Forhandles i hhv. 1 og 10 kg´s poser.

 Art Udløbertype % Sortsnavn*

 Bakkesvingel uden 25 Mentor

 Rødsvingel lange 50 Ryder S

 Rødsvingel korte 5 Nicole

 Rødsvingel uden 20 Caracter



Prydplæner

 Golf-Turf (ROBOT READY)

10% Alm. Rajgræs finbladet Eventus S

10% rødsvingel m. korte udl. Cathrine S

20% rødsvingel m. korte udl. Nicole

30% rødsvingel u. udløbere Joanna S

30% engrapgræs  Markus S

 finbladet og meget skudtæt

 langsom vækst

 Blandingen giver en tæt og 

sammenhængende plæne. 

 Engrapgræs giver slidstyrke, fylder huller 

ud og sikrer en god vinterfarve og 

overvintring

 Høj tolerance overfor tørke og lav 

klippehøjde

Prydplæner:
Klippes typisk 2+ gang/uge

Klippehøjde 2,0-4 cm.

Gødskes typisk 3-6 gange/år

Vertikalskæring/eftersåning 1-2 gange/år



Græs-eng

 DSV-naturgræsblanding (1 kg, 421047) - kønne græsser til din vildeng

 Beskrivelse

 DSV Naturgræsblanding, er den flotte svajende græs-eng, der holder sig køn i mange 

år.

 Kan udsås alene eller sammen med div. blomsterblandinger (vi anbefaler max. 10% af 

blomsterfrømængden).

 Alle græsserne er tuedannende (uden udløbere) og er naturligt hjemmehørende i den 

Danske natur.

 Anbefales udsået tidligt forår eller tidligt efterår. Bør ikke gødskes.

 Plejetip: Klippes én gang årligt sidst i September i ca. 20 cm. højde. Afklip fjernes.

 Sammensætning Sammen med blomsterfrø: 10% af blomsterfrø-mængden, eller alene: ca. 1 kg/100 kvm.

 35% Rødsvingel (Festuca rubra)

 35% Bakkesvingel (Festuca trachyphylla)

 15% Fåresvingel (Festuca ovina)

 7% Mosebunke (Deschampsia caespitosa)

 5% Timothe (Phleum pratensis)

 1% Hundegræs (Dactylis glomerata)

 1% Hjertegræs (Briza media)

 1% Fløjlsgræs (Holcus lanatus)





Græs-eng

 DSV-naturgræsblanding (1 kg, 421047) - kønne græsser til din vildeng



Grønne guldkorn til plænen

Gød græsplænen jævnligt – med den rigtige 

gødning



 Brug  (næsten) altid en NPK gødning: 

- Med højt K (f.eks. NPK 14-3-15) 

- Gødsk 4 gange pr. år således:

- Ca. 1 april, ca. 15 maj, ca. 15 juni, ca. 15 

september.

- Giv ca. 2 kg /100 m2 – hver gang – 1,5 kg 

ved bioklip (undtagen 1. gang)

- brug centrifugalspreder

- Gødsk gerne kort før regnvejr 

- lad ikke afklip ligge på plænen.



 Brug evt. en langtids-virkende gødning 

sådan:

ca. 15 marts, 1 juni, 15 september.

- Giv 2,5 kg /100 m2 – hver gang – 2 kg ved 

bioklip (undtagen 1. gang)

- brug spredevogn

- Gødsk gerne kort før regnvejr 

- lad ikke afklip ligge på plænen.



 Undtagelser: 

- Svovlsur ammoniak (NS 21-

24) sænker reaktionstallet 

og ”skader” mosset – kan 

bruges som en hurtig start-

gødning:

Brug ca. 1-1,5 kg/100 m2







Grønne guldkorn til plænen

Giv ukrudt og mos dårlige vækstbetingelser



 Hvad vil I med plænerne ? 

- Mosset er jo dejligt blødt under tæerne!  

men ikke særligt slidstærkt og pænt.

- Lad naturen råde – eller kæmp imod dem! 

- Så hvad virker?

- kalk-hvordan?

- Vertikalskæring-hvordan?

- Topdressing-hvordan?

- Klipning-hvordan? 



 Kalk 

- Græsset trives ved neutrale reaktionstal 6.0-7,0

- Lerjord er rig på naturligt indhold af kalk – giv 

sjældent kalk

- Sandjord er fattig på kalk- giv oftere

Bedste råd: 

Giv kun kalk hvis du kender reaktionstallet, men:

Reaktionstallet falder naturligt lidt hvert år!

DSV frø formidler gerne analyser af jordprøver



 Kalk – produkter – gives bedst efterår/vinter:

Granuleret kalk: Dolomitkalk:

Altid med magnesium

ca. 10%
Kan fås med ell.

uden Magnesium

5%

anbefaling: 0,25 kg/kvm max. hvert andet år

kalk forbedrer jordstrukturen og planternes mulighed for at 

optage næringsstoffer og skabe de rette betingelser for mikro-liv 

og regnorme.



 Vertikalskæring 
- Er det kun for feinschmekere? 

Lufter plænen og fjerner dødt plantevæv og mos

Giver mulighed for øget stængeldannelse

Giver mulighed for i-såning efterfølgende.

Også godt før topdressing!

Øger græssets konkurrenceevne

overfor ukrudt

Gør det i maj og august/september



 Luftning /prikning/ vertidræn
- Er det kun for feinschmekere? 

Lufter plænen i dybden

Giver mulighed for i-såning efterfølgende.



 Topdressing 
- Er det kun for feinschmekere? 

0,5 cm sand/muld ovenpå kortklippet græs i vækst 

forny din plæne – helt vildt effektivt i maj og august!

Giver mulighed for øget stængeldannelse

Giver mulighed for samtidig i-såning af nyt græs

Gør det i maj og august/september

Giver mulighed for udjævning af plænen

- Husk frø hvis der ligges mere end 5 mm.



 Skadegørere i græs 
- Få ukrudtsproblemer, men især insekter

Ukrudt kan som regel klippes væk – sjældent brug 

for kemi! 

Stankelbenslarver, snegle og gåsebiller giver 

udfordringer 

- Kun KTB produkter må anvendes uden 

sprøjtebevis.



 Ukrudtsbekæmpelse i plæner:

-Der en lang række midler godkendt når man 

har sprøjtebevis (se evt. middeldatabasen):



 Mos i plæner: - ingen godkendte bekæmpelsesmidler

Giv græsset bedre vækstvilkår: 

Gødning + evt. kalk, nye frø, vertikalskæring 

lys.

Tidligere brugt: 

Jernvitriol

mosset ”bekæmpes” 

tidligt forår 



Stankelbenslarver hvad virker ?:

Stærekasser eller:

Avaunt 150 EC må anvendes i plæner (0,45l /ha)

frem til 19/9 2022 – med sprøjtebevis!!

Gåsebillens larve: kun stærekasser, eller nematoder:

Snegle: kan være et problem: 

midler findes:



Grønne guldkorn til plænen

Klip plænen tæt og ofte i perioder med god vækst 



 Klipning er også for plænens skyld 

- Klipning i perioder med god vækst øger 

sideskudsdannelsen, = tættere plæne

- Fjern afklippet eller brug bioklip

- Brug skarpe knive, skift klipperetning

- Klip mindre tæt, i tørre perioder

- Rotorklipper: 4 cm i vækstsæson 5 cm. i 

ydersæson



 Klipning er også for plænens skyld 

- Cylinderklipper ned til 3 cm klippehøjde

flot og super for plænen

- Robotklipper – flot og super for plænen



Plænens kalender



Blomsterenge og biodiversitet

hvordan bliver kirkegården

Vild med vilje ?



Fra græsplæne til blomstereng

• Fjern græstørven

• Tilsæt evt. sand/grus

• Fræs, udjævn

• Såning i  ca. 0,5 cm dybde marts/april

• Efterfølgende rivning

Hav ikke de store forventninger første år.

Vigtigt: fjern løbende problemukrudt*

*græs, tidsler, mælkebøtte, brændenælde skræppe mm.

NB: tiden der før blev brugt på klipperen,  

bruges på pleje.



Pleje/vedligehold  af blomstereng /vildeng

• Giv aldrig gødning !

• Vand kun i opstartsfasen !

• Fingerklip engen sent i efteråret 

• Klippehøjde max 20 cm.

• Fjern afklippet ca. 14 dage senere

Fjern løbende problemukrudt:
*græs, tidsler, mælkebøtte, brændenælde mm.

Hvis der er meget græs i engen:

tag evt. et tidligt ”sommerslæt” – det bekæmper 

græsset og giver senere blomstring

fingerklipper

ballepresser



Dansk produceret  blomstereng-blandinger

 Blomstermarksbl. En & Flerårig 

 Indhold: 

 Blå hør, Bibernelle, Esparsette, Purløg, Kællingetand, 

Dagpragtstjerne, Gul okseøje, Hvid okseøje, Mølleblomst, 

Aftenstjerne, Kornblomst, Kornvalmue, Farvegåseurt, 

Boghvede, Rødkløver, Røllike. 

 Udsædsmængde: 2-4 gram/m2

 Sådybde: 0,5 cm Pakkestørrelse: 

 200 gram (til 50 m2) /1000 gram (til 250 m2 )

 Såtid: forår eller sensommer 

 Kan Iblandes nøjsomme græsblandinger 

 Margueritblanding, En & Flerårig

 Indhold: 

 Klinte, Kornblomst, Esparsette, Hvid okseøje, 

Kornvalmue, Cikorie, Slangehoved, Dagpragtstjerne, 

Hundetunge, Blæresmelde,Kællingetand, Røllike,Gul

snerre, Rødkløver, Aftenstjerne, Gul okseøje, 

Kommen, Nikkende limurt, Moskus katost, Vild

gulerod.  

 Udsædsmængde: Ca.  2 gram/m2

Sådybde: 0,5 cm 

 Pakkestørrelse: 100 gram (til 50 m2) 

 Såtid: forår eller sensommer

 Kan Iblandes nøjsomme græsblandinger






