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Landskab  Driftsblad

Bi-blomsterengen adskiller sig fra andre blomsterenge, ved at 
den indeholder planter, som er særligt gavnlige for bier i form 
af nektar eller pollen. Etablering og pleje af bi-blomsterenge er 
lige så enkel, som for andre blomsterenge, og de bliver lige så 
pragtfulde og farverige.

Valg af en bi-blomsterengsblanding 
Der findes både et- og flerårige bi-blomsterblandinger. De etårige blandinger 
giver størst muligt blomsterflor, men er også de mest tidskrævende, da der skal 
sås hvert forår.  De flerårige blomster optimalt i 3-5 år. 
Man kan forlænge engens blomstringsperiode ved at indplante grupper af 
løgplanter, som krokus, klokkeskilla, perlehyacint, prydløg, eller ved at plante 
stauder, som for eksempel hede- og klokkelyng, som blomster i juli-september. 
Træer og buske, som ribs, solbær, æbler, hindbær, hvidtjørn, klatrehortensia og 
liguster er også en vigtig fødekilde for bierne.
 
Etablering af bi-blomsterengen med løgplanter
1.  Græstørven afrømmes i en tykkelse på ca. 5 cm. 
      Eventuelle planter ryddes med rødder.
2.  Jorden kultiveres til et godt såbed, ved fræsning. 
      Jo mere ukrudtsfrit er jorden, desto bedre vilkår er der for engen.
3.  Hvis engen skal kombineres med løgplanter, skal bedet forberedes 
      om efterår, hvor løgene lægges.
4.  Der udsås den anbefalede frømængde. 
     Frøene sås i april-juni/ august-september
5.  Jordoverfladen tromles eller rives efter såning. 
      Der tages hensyn til eventuelle fremspirede løgplanter.
6.  De udsåede frø kan eventuelt dækkes med et tyndt lag grus eller sand.
7.  Arealet vandes med en blød stråle

Bi-blomstereng

Pleje af blomstereng 
• Engen må ikke gødes, da blom-

sterne trives bedst på næringsfat-
tig jord

• Vanding i tørre perioder
• Håndlugning af uønskede vækster
• For flerårig eng. Engen slås i 

august-september, og afklippet la-
des ligge i 14 dage, så frøene drys-
ser ned på jorden. Bagefter fjernes 
afklip ( for at udpinde jorden).

• Etårig eng. Engen slås i august-
september og visne planter 
fjernes. Engen genetableres om 
foråret.

På nedenstående link kan du se nogle eksempler på forskellige insektblandinger. 
God fornøjelse:-)

DSV Bi- & Insektblanding (flerårig)
juni- november 
https://naturegrass.dk/shop/dsv-bi--insekt-

blanding-1199p.html

Nykilde, HonningBI-FEST (flerårig), 
maj- november
https://nykilde.dk/shop/17-blomstermarksfroe-

blandinger/224-honningbi-fest-fleraarig-froeblan-

ding-500-g/

DLF, Engblanding til lerjord, bi-mærket 
(flerårig), maj-oktober
https://www.dlf.dk/plaenegraes-goedning/blomster-

froe/find-dine-blomsterfroe/prodana/blomster/blom-

stermarker/engblanding-til-lerjord-751bl1014
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