ÄNGSFRÖ
Fröer för alla miljöer

Vi erbjuder ängsfröer som består av svenska arter
producerade på odlingar eller vildinsamlade ute i
naturen, från söder till norr i Sverige. Modermaterialet
förnyas med några års mellanrum för att den genetiska
variationen inte ska gå förlorad. Veg Tech har ängsfröblandningar som täcker in de flesta marktyper som är
aktuella i Norden. Jämfört med färdig ängsmatta och
plantering med örtpluggplantor så tar en etablering
med frösådd längre tid. Första året kan man inte räkna
med någon tät och blommande äng. Efter 2-3 år blir
ytan mer tilltalande och blomningen rikare.

Ett annat alternativ för att få en blomning redan första
sommaren är att komplettera med ettåriga blomsteråkerfrö. Det ger en snabbare start och är ett bra
komplement till övriga frösådden.

Veg Tech rekommenderar en kombination med sådd av
ängsfrö och plantering av örtpluggplantor i grupper
eller öar. Ytan växer ihop snabbare med ett jämnare och
naturligare resultat och blomning sker redan första året.
Mikroklimatet i etableringsytan förbättras och förekomsten av fröogräs minskar. Genom att komplettera
med pluggplantor kan du även välja arter som inte finns
representerade i våra fröblandningar.

PRODUKTFÖRDELAR
Kostnadseffektivt
- bra alternativ för stora ytor

Flera fröblandningar
- finns för olika marktyper

Snabbare etablering och resultat
- kombinera ängsfrö och örtplugg

Blommande örter och gräs
- arter som återfinns i svensk natur

FYRA ÅR MELLAN BILDERNA
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PRODUKTER
6701 Frisk till torr jord

Artikelnr: 1-10369

6702 Fuktig till blöt jord

Artikelnr: 1-10371

6703 Torr mager kalkrik jord Artikelnr: 1-10375

Achillea millefolium

rölleka

Achillea ptarmica

nysört

Achillea millefolium

rölleka

Campanula persicifolia

stor blåklocka

Angelica sylvestris

strätta

Anthemis tinctoria

färgkulla

Centaurea jacea

rödklint

Caltha palustris

kabbleka

Anthyllis vulneraria

getväppling

Centaurea scabiosa

väddklint

Eupatorium cannabinum

hampflockel

Campanula persicifolia

stor blåklocka

Filipendula vulgaris

brudbröd

Filipendula ulmaria

älgört

Campanula rotundifoilia

liten blåklocka

Galium verum

gulmåra

Geum rivale

humleblomster

Centaurea jacea

rödklint

Geum rivale

humleblomster

Hypericum maculatum

fyrk. johannesört

Centaurea scabiosa

väddklint

Hieracium umbellatum

flockfibbla

Lychnis flos-cuculi

gökblomster

Cichorium intybus

cikoria

Hypericum maculatum

fyrk. johannesört

Lysimachia vulgaris

videört

Echium vulgare

blåeld

Hypericum perforatum

äkta johannesört

Lythrum salicaria

fackelblomster

Filipendula vulgaris

brudbröd

Hypochoeris maculata

slåtterfibbla

Myosotis scorpioides

äkta förgätmigej

Galium verum

gulmåra

Knautia arvensis

åkervädd

Prunella vulgaris

brunört

Hypericum perforatum

äkta johannesört

Leontodon hispidus

sommarfibbla

Ranunculus acris

smörblomma

Hypochoeris maculata

slåtterfibbla

Leucanthemum vulgare

prästkrage

Serratula tinctoria

ängsskära

Leontodon hispidus

sommarfibbla

Plantago lanceolata

svartkämpar

Silene dioica

rödblära

Leucanthemum vulgare

prästkrage

Plantago media

rödkämpar

Succisa pratensis

ängsvädd

Malva moschata

myskmalva

Primula veris

gullviva

Trollius europaeus

smörboll

Origanum vulgare

kungsmynta

Prunella vulgaris

brunört

Valeriana officinalis

läkevänderot

Plantago media

rödkämpar

Ranunculus acris

smörblomma

Summa örter

17 vikt %

småfingerört

Rhinanthus serotinus

höskallra

Alopecurus pratensis

ängskavle

Rumex acetosa

ängssyra

Briza media

darrgräs

Potentilla
tabernaemontanii
Primula veris

Silene dioica

rödblära

Carex elata

bunkestarr

Rhinanthus minor

ängsskallra

Silene vulgaris

smällglim

Cynosurus cristatus

kamäxing

Saxifraga granulata

mandelblom

Succisa pratensis

ängsvädd

Deschampsia caespitosa

tuvtåtel

Scabiosa columbaria

fältvädd

Summa örter

20 vikt %

Festuca pratensis

ängssvingel

Silene nutans

backglim

Anthoxanthum odoratum

vårbrodd

Festuca rubra

rödsvingel

Summa örter

17 vikt %

Arrhenatherum pubescens

luddhavre

Summa gräs

83 vikt %

Arrhenatherum pratense

ängshavre

Arrhenatherum pratense

ängshavre

Briza media

darrgräs

Cynosurus cristatus

kamäxing

Festuca ovina

fårsvingel

Festuca ovina

fårsvingel

Festuca rubra

rödsvingel

Festuca rubra

rödsvingel

Phleum phleoides

flentimotej

Summa gräs

80 vikt %

Summa gräs

83 vikt %

gullviva

Achillea millefolium

rölleka

Campanula rotundifolia

liten blåklocka

Dianthus deltoides

backnejlika

Galium verum

gulmåra

Hieracium aurantiacum

rödfibbla

Hieracium umbellatum

flockfibbla

Hypericum maculatum

fyrk. joh.ört

Hypochoeris radicata

rotfibbla

Jasione montana

blåmunkar

Knautia arvensis

åkervädd

Leucanthemum vulgare

prästkrage

Linaria vulgaris

gulsporre

Lotus corniculatus

käringtand

Pimpinella saxifraga

bockrot

Pilosella officinarum

gråfibbla

Potentilla argentea

femfingerört

Rumex acetosella

bergssyra

Saxifraga granulata

mandelblom

Solidago virgaurea

gullris

Viola tricolor

styvmorsviol

Summa örter

10,7 vikt %

Agrostis capillaris

rödven

Anthoxanthum odoratum

vårbrodd

Bromus hordeaceus

luddlosta

Deschampsia flexuosa

kruståtel

Festuca ovina

fårsvingel

Festuca rubra

rödsvingel

Luzula campestris

knippfryle

Summa gräs

89,3 vikt %

6705 Enkel blandning

Artikelnr: 1-10367

6706 Fjärilsblandning

Artikelnr: 1-10368

Achillea millefolium

rölleka

Achillea millefolium

rölleka

Agrostemma githago

klätt

Achillea ptarmica

nysört

Anthemis tinctoria

färgkulla

Centaurea jacea

rödklint

Centaurea jacea

rödklint

Centaurea scabiosa

väddklint

Hieracium umbellatum

flockfibbla

Hieracium umbellatum

flockfibbla

Hypericum perforatum

äkta johannesört

Knautia arvensis

åkervädd

Leucanthemum vulgare

prästkrage

Leucanthemum vulgare

prästkrage

Plantago lanceolata

svartkämpar

Lotus corniculatus

käringtand

Potentilla argentea

femfingerört

Malva moschata

myskmalva

Ranunculus acris

smörblomma

Plantago lanceolata

svartkämpar

Rumex acetosa

ängssyra

Rumex acetosa

ängssyra

Rumex acetosella

bergssyra

Scabiosa columbaria

fältvädd

Silene vulgaris

smällglim

Summa örter

15,5 vikt %

Solidago virgaurea

gullris

Festuca ovina

fårsvingel

Viscaria vulgaris

tjärblomster

Festuca pratensis

ängssvingel

Summa örter

12 vikt %

Festuca rubra

rödsvingel

Agrostis capillaris

rödven

Poa pratensis

ängsgröe

Cynosurus cristatus

kamäxing

Summa gräs

84,5 vikt %

Festuca ovina

fårsvingel

Festuca pratensis

ängssvingel

Festuca rubra

rödsvingel

Summa gräs

88 vikt %
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6704 Torr mager kalkf. jord Artikelnr: 1-10374

PRODUKTER
6708 Vägren, övr. jordar

Artikelnr: 1-10377

6709 Norr- torr till frisk jord Artikelnr: 1-10370

Achillea millefolium

rölleka

Achillea millefolium

Agrostemma githago

klätt

Campanula rotundifolia

Centaurea jacea

rödklint

Galium verum

6710 Skuggblandning

Artikelnr: 1-10372

rölleka

Campanula cervicaria

skogsklocka

liten blåklocka

Campanula latifolia

hässleklocka

Centaurea jacea

rödklint

Campanula trachelium

nässelklocka

gulmåra

Dianthus deltoides

backnejlika

Geranium sylvaticum

midsommarbl

Hieracium umbellatum

flockfibbla

Geranium sylvaticum

midsommarbl

Myosotis sylvatica

skogsförgätmigej

Hypericum maculatum

fyrk. joh.ört

Hieracium Stiptolepidia

kvastfibbla

Potentilla erecta

blodrot

Leucanthemum vulgare

prästkrage

Hieracium umbellatum

flockfibbla

Silene dioica

rödblära

Knautia arvensis

åkervädd

Hypericum maculatum

fyrk. joh.ört

Stellaria holostea

buskstjärnbl.

Rumex acetosa

ängssyra

Knautia arvensis

åkervädd

Veronica officinalis

ärenpris

Rumex acetosella

bergssyra

Leucanthemum vulgare

prästkrage

Summa örter

8,5 vikt %

Solidago virgaurea

gullris

Pilosella officinarum

gråfibbla

Agrostis capillaris

rödven

Succisa pratensis

ängsvädd

Plantago media

rödkämpar

Deschampsia flexuosa

kruståtel

Verbascum nigrum

mörkt kungsljus

Potentilla crantzii

vårfingerört

Festuca rubra

rödsvingel

Viscaria vulgaris

tjärblomster

Rhinanthus minor

ängsskallra

Poa nemoralis

lundgröe

Summa örter

14 vikt %

Rumex acetosa

ängssyra

Summa gräs

91,5 vikt %

Agrostis capillaris

rödven

Silene dioica

rödblära

Cynosurus cristatus

kamäxing

Silene vulgaris

smällglim

Festuca ovina

fårsvingel

Solidago virgaurea

gullris

Festuca pratensis

ängssvingel

Viscaria vulgaris

tjärblomster

6713 Fjälläng

Artikelnr: 1-10387

Festuca rubra

rödsvingel

Summa örter

10,3 vikt %

Summa gräs

86 vikt %

Agrostis capillaris

rödven

Aconitum lycoctonum

nordisk stormhatt

Anthoxanthum odoratum

vårbrodd

Angelica archangelica

fjällkvanne

Bromus hordeaceus

luddlosta

Cicerbita alpina

torta

Deschampsia flexuosa

kruståtel

Cirsium helenoides

borsttistel

Festuca ovina

fårsvingel

Geranium sylvaticum

midsommarbl

Festuca rubra

rödsvingel

Leucanthemum vulgare

prästkrage

Poa alpina

fjällgröe

Silene dioica

rödblära

Summa gräs

89,7 vikt %

Solidago virgaurea

gullris

Trollius europaeus

smörboll

Viscaria alpina

fjällnejlika

Summa örter

13 vikt %

Festuca ovina

fårsvingel

Festuca rubra

rödsvingel

Poa alpina

fjällgröe

Summa gräs

87%

6711 Torr havsstrandäng

Artikelnr: 1-10385

6712 Snabbetabl. mot erosion Artikelnr: 1-10386

Achillea millefolium

rölleka

Achillea millefolium

rölleka

Armeria maritima

strandtrift

Agrostemma githago

klätt

Campanula rotundifolia

liten blåklocka

Centaurea jacea

rödklint

Centaurea jacea

rödklint

Leucanthemum vulgare

prästkrage

Dianthus deltoides

backnejlika

Silene vulgaris

smällglim

Galium verum

gulmåra

Trifolium pratense

rödklöver

Hieracium umbellatum

flockfibbla

Summa örter

14 vikt %

Jasione montana

blåmunkar

Agrostis capillaris

rödven

Linaria vulgaris

gulsporre

Lotus corniculatus

käringtand

Festuca ovina

fårsvingel

Festuca rubra

rödsvingel

Pilosella officinarum

gråfibbla

Plantago lanceolata

svartkämpar

Lolium perenne

Plantago maritima

gulkämpar

Potentilla argentea

femfingerört

Rumex acetosella

bergssyra

Sedum telephium

kärleksört

Silene uniflora

strandglim

Trifolium arvense

harklöver

Viola tricolor

styvmorsviol

Summa örter

20 vikt %

Agrostis capillaris

rödven

Anthoxanthum odoratum

vårbrodd

Bromus hordeaceus

luddlosta

Carex arenaria

sandstarr

Festuca ovina

fårsvingel

Festuca rubra

rödsvingel

Poa compressa

berggröe

Summa gräs

80 vikt %
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6801 Blomsteråkerfrö

Artikelnr: 1-10366

Agrostemma githago

klätt

Anthemis arvensis

åkerkulla

engelskt rajgräs

Centaurea cyanus

blåklint

Poa pratensis

ängsgröe

Glebionis segetum

gullkrage

Summa gräs

86 vikt %

Papaver dubium

rågvallmo

Papaver rhoeas

kornvallmo

Summa örter

100 vikt %

PRAKTISKA RÅD
Sådd
Bäst resultat uppnås på näringsfattig jord som ska vara fri från
fleråriga rotogräs såsom kvickrot, kirskål och tistlar.
Bästa tiden för sådd är tidig höst eller tidig vår. Undvik sådd
under sommaren.
Bäst resultat uppnås på en nyetablerad öppen jordyta.
På branta slänter kan ett kokosnät först läggas ut för att
skydda mot erosion. Fröet kan sås för hand eller med maskin.
Efter sådd myllas fröet ytligt med kratta eller gallervält.
Vid sådd tidig höst eller vår behövs normalt inte någon
bevattning men om sådd sker vid varm och torr väderlek
ska sådden hållas fuktig de första veckorna.

Skötsel

Utsädesmängder

Ängen ska slås en gång per år för att bibehålla örtfloran och
gynna den framför gräs och ogräs. Använd skärande redskap.

Ängsfrö (utom 6712 & 6801)

Slå ängen när de flesta örterna har blommat över
(augusti-september)

•

Klipphöjden bör vara 6-8 cm

•

Ta bort allt hö

•

En äng ska normalt inte gödslas

Ladda ner aktuella anvisningar på vegtech.se

Ängsfrö 6712
(snabbetablerad mot erosion):

400 g / 100m2

Exempel: 1000 m² = 4 kg
Blomsteråkerfrö 6801
(1-årig ängsyta full täckning)

150 g / 100 m2

Exempel: 1000 m² = 1,5 kg
Ängsfrö med inblandning av
Blomsteråkerfrö:

300 g + 50 g / 100 m2

ÄNGSFRÖ

•

300 g / 100 m2

Exempel: 1000 m² = 3 kg

Achillea millefolium, rölleka
Den vackra röllekan är en tålig ört och finns
med i flera av våra ängsfröblandningar.
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