En vifte af forskellige græs- og blomsterfrøblandinger
For at vise så mange forskellige udtryk som muligt har Have & Landskab fået hele fire forskellige
frøproducenter til at komme med deres bud på hhv. en græsfrøblanding og en blomsterengfrøblanding. Du kan læse mere om begrundelsen for hvert valg her.
ProGræs
Her har ProGræs valgt at fremvise græsblandingen HortoMaster, som ifølge direktør Niels-Peter
Jensen er en god, slidstærk blanding både til boldbaner og have/parkarealer. Men særligt
frøblandingen til naturbæltet glæder han sig til at vise frem.
”Jeg har jo arbejdet med blomsterfrø i 25 år og har til dette projekt lavet en fantastisk blanding af
enårige og flerårige vilde blomster af vores vildengblanding og sommerfugle/bi-blanding. Der vil
være masser at komme efter, både for gæsterne men især for insekterne,” fortæller Niels-Peter
Jensen.
DLF
Hos DLF fortæller konsulent Bo Jeppesen, at man har valgt at fremvise deres DAG-Villa
græsfrøblanding, som bl.a. er meget tolerant overfor salt og hundeurin og er hurtig til at etablere
sig. Til naturarealet er valget faldet på en blanding af Engblanding til lerjord og Ny blomstermark.
”Blomsterfrøene er både 1-, 2- og flerårige og der er 26 arter i den blanding. Forskningsresultater
fra Aarhus Universitet kårer den blanding som nr. 2 i evne til at tiltrække bier og sommerfugle og
andre insekter. Det interessante er, at mange undersøgelser viser, at det som virker allerbedst på
biodiversiteten er simpelthen antallet af arter du sår. Jo flere arter, jo større sandsynlighed for at
flere arter af bier og andre insekter vil opsøge arealet,” siger han.
DSV Frø
Vildt natur er der nok af i Blomstereng/Nature grass-blandingen fra DSV Frø, pointerer produktchef
Ole Sams Falkenberg.
”Den kan noget helt andet og er en blanding med over 40 arter af blomster og lidt græsser, omkring
10 %. Og her er græsserne kun tuedannende og uden en masse udløbere. Vi ville sikre, at
græsserne ikke kvæler blomsterfloret men står som tuer rundt omkring. Gæsterne på HL21 når jo
ikke at få glæde af de flerårige urter i år, men der skal nok være noget at se på til august alligevel,”
siger Ole Falkenberg, som mener, at der er en væsentlig pointe i at opleve de mange
engblandingers udtryk i forskellige sæsoner.
”Man skal huske, at disse vilde naturarealer ikke står smukt i blomst hele året. På nogle tidspunkter
af året ligner det mere et uplejet ukrudtsareal, og så er det vigtigt, at kommuner og fagfolk hjælper
borgerne med at lære, at der altså er mening med galskaben,” siger han. Til kulturbæltet har Ole
Falkenberg valgt en økologisk plænegræsblanding som også dur til større parkarealer.
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LINDS Semenco
Hos LINDS Semenco fastslår salgschef Michael Møller Larsen, at der er i disse tider to centrale
emner, som enhver græs-fagmand bør tage højde for: Biodiversitet og ekstreme vejrforhold.
”Uanset om vi taler kommuner, boligselskaber eller private haver, så er biodiversitet i dén grad på
alles læber. Derfor har vi valgt at præsentere blomsterfrøblandingen Biodiversity, som har 27
forskellige arter og især tilgodeser biernes behov,” siger Michael Møller Larsen, som dog også
glæder sig til at fremvise deres Resilient Blue Sport-græsfrøblanding fra Barenbrug.
”I sommeren 2018 så vi for alvor, hvad de ekstreme vejrforhold kan betyde for græsset. I denne
blanding har man derfor reintroduceret engrapgræs, som er meget tørketolerant og har givet den
en coating, som tilgodeser behovet for hurtig fremspiring. Resilient Blue findes i forskellige
blandingsforhold, men vi har valgt en med 50% engrapgræs, som bliver spændende at se i
sensommeren.”
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