Instrukcja wykonania łąki kwietnej

Anlegen einer Wildblumenwiese

AUTOR

SAPOS gemeinnützige GmbH

TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań
adaptacyjnych do zmian klimatu
TRANSGEA - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich
der lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel
Głównym celem projektu jest przygotowanie regionu transgranicznego Polski i Saksonii do
nadchodzących zmian klimatu na poziomie lokalnym poprzez koordynację współpracy w dziedzinie
ekologii pomiędzy instytucjami oraz społeczeństwem.

Vorbereitung der grenzüberschreitenden Region in Polen und Sachsen auf den kommenden
Klimawandel auf lokaler Ebene durch die Koordinierung der Zusammenarbeit im Bereich der
Ökologie zwischen den Institutionen und der Bevölkerung.
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy. Przedstawione
poglądy nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
Die in dieser Veröffentlichung zum Ausdruck gebrachten Ansichten dürfen keinesfalls
dahingehend interpretiert werden, dass sie die offizielle Meinung der Europäischen Union
wiederspiegeln.
Okres realizacji projektu / Laufzeit des Projektes: 01.07.2018 – 30.06.2020
Wartość projektu / Gesamtausgaben: 433.535,63 €
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: EFRE – 85% / Förderung der Europäischen Union: EFRE - 85%

Partner wiodący / Lead Partner

Partnerzy projektu / Projekt Partner

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY/ KOSTENLOSES EXEMPLAR

Założenie łąki kwietnej jest dość proste. Możesz
zdecydować się na wykorzystanie dostępnych w
handlu nasion. Powinny one zawierać rodzime
rośliny, by owady i ptaki miały z tego największą
korzyść.

Eine Wildblumenwiese anzulegen ist recht
einfach. Wenn man sich für Saatgut aus dem
Handel entscheidet, sollte diese nur heimische
Pflanzen enthalten, denn sonst können
Insekten und Vögel oft wenig damit anfangen.

Pierwszym krokiem jest planowanie. Dobrze jest
wcześniej zaprojektować szczegóły takie jak:
wielkość czy lokalizacja różnych sąsiadujących
upraw. Oto przykład projektu ogrodu ziołowowarzywnego wraz z łąką wielokwiatową.

Als erstes sollte eine Zeichnung die alle
relevanten Daten (Maße, Material etc.) enthält
erstellt werden. Hier ein Beispiel das Anlegen
eines Kräuter- und Gemüsegartens inklusive
Wildblumenwiese.

Najpierw należy usunąć starą darń. Jeśli ogród
ma bardzo zasobną glebę, należy dodać
piasku, ponieważ większość dzikich kwiatów
preferuje ubogą glebę.
Als erstes wird die Grasnarbe abgetragen. Bei
sehr nährreichen Boden im Garten hat, sollte
dieser mit Sand abgemagert werden, denn die
meisten Wildblumen lieben mageren Boden.

Następnym krokiem jest odgrodzenie przyszłej
łąki kwietnej (na czas kiełkowania). Po
dokładnym przekopaniu i zagrabieniu podłoża
glebowego można wysiewać nasiona.
Als nächsten Schritt erfolgt das abstecken der
späteren Wildblumenwiese, um das Saatgut
bzw. die gekauften Pflanzen gezielt ausgesät
bzw. gepflanzt werden kann.

Można wysiewać nasiona lub sadzić rośliny.
Nun kann mit der Pflanzung bzw. der Aussaat
begonnen werden.

Po wysianiu nasion dobrze jest zabezpieczyć teren.
Pozwoli to nasionom szybciej wykiełkować.
Wenn alles in den Boden eingebracht worden ist,
sollte man diesen Teil vorerst absperren. Somit
wird verhindert, dass das Saatgut durch das
betreten zu tief in den Boden gelangt und nicht
keimen kann.

Na jeden metr kwadratowy potrzeba od pięciu do
dziesięciu gram nasion. Rozsyp nasiona
równomiernie na powierzchni, następnie delikatnie
zagrab. Nasiona warto przycisnąć do podłoża za
pomocą walca lub deski.
Bei einem Quadratmeter braucht man fünf bis zehn
Gramm Saatgut. Nun locker auf die Fläche streuen
und nur etwas einrechen. Danach mit einer Walze
oder einem Brett festigen.

Należy zadbać, aby obszar zasiewu był wilgotny
przez okres od czterech do sześciu tygodni. Nasiona
roślin łąkowych potrzebują czasu na rośnięcie, ale
cierpliwość jest nagradzana. Należy wspomnieć, że
czasami łąka wygląda najlepiej dopiero po kilku
latach.
Sehr wichtig ist es, die eingesäte Fläche über einen
Zeitraum von vier bis sechs Wochen stets feucht zu
halten. Wiesen brauchen etwas Anlaufzeit, aber
Geduld wird belohnt: Die schönsten Ausprägungen
zeigen sich häufig nach ein paar Jahren.
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