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Od nowa czy na istniejącym trawniku? Najlepsze rezultaty daje 
założenie kwietnej łąki od nowa. Mniej efektywną, choć również 
stosowaną metodą, jest założenie jej na już istniejącym trawniku.

Jak przygotować teren? Dla uzyskania estetycznego efektu, przed 
wysiewem z wyznaczonego terenu należy pozbyć się chwastów. 
Ogrodnicy polecają usunięcie wierzchniej warstwy gleby wraz z darnią. 
Tak przygotowany teren dobrze jest spulchnić na głębokość 15-30 cm. 
Gotowy już trawnik przed posianiem nasion należy krótko skosić           
i wykonać wertykulację podłoża. Można też z istniejącej darni wyciąć 
niewielkie koła (lub inne kształty) i posiać w nich nasiona. 

Jak wysiewać nasiona? Na małej powierzchni do 100 mkw 
mieszankę można siać ręcznie lub za pomocą małego siewnika 
ręcznego. Dla równomiernego rozprowadzenia nasion można 
wymieszać je z piaskiem (proporcja - patrz str. 4).

Wskazówki: ogrodnicy radzą, by wysianych nasion nie przykrywać 
glebą, ponieważ wiele gatunków kiełkuje na świetle.  Dobrze jest je 
natomiast przycisnąć do podłoża za pomocą wału lub udeptać. Pozwoli 
t o  nas ionom szybc ie j  zaabso rbować  wodę  z  pod łoża 
i wykiełkować. Należy pamiętać, że niektóre z nasion mogą 
wykiełkować dopiero w kolejnym sezonie. 

Jak często kosić łąkę kwietną? Intensywność koszenia łąki związana 
jest z jej użytkowaniem. Jeśli zależy nam głównie na kwitnieniu – 
powinno się kosić ją tylko raz w roku na początku lata (w czerwcu lub 
lipcu).



Szanowni Mieszkańcy,

Jeśli trzymacie Państwo w rękach tę książeczkę, to znaczy, że zależy 
Wam na naszym lokalnym środowisku. 
Bardzo się z tego cieszymy i wspólnie z Państwem chcielibyśmy 
zadbać o to, by skutki dziejących się na naszych oczach zmian 
klimatycznych dotknęły Gminę Stryków w możliwie jak najmniejszym 
stopniu. Dlatego uruchamiamy kolejną ekologiczną akcję - „Gmina 
Stryków wśród kwietnych trawników”. Mamy nadzieję, że uda się 
Państwa zachęcić do założenia przy domu na początek małego,           
a później może nieco większego dywanu kolorowo kwitnących roślin. 
To nie tylko alternatywa dla pracochłonnego, koszonego „pod linijkę” 
trawnika, ale także wiele innych korzyści przyrodniczych.
Przekazując w Państwa ręce wyselekcjonowaną kompozycję nasion 
polnych kwiatów życzymy wielu wrażeń estetycznych, efektów 
ekologicznych oraz satysfakcji z tego, że wspólnie udaje się nam 
działać na rzecz ochrony lokalnego środowiska!

            Wiceburmistrz Strykowa                 Burmistrz Strykowa     
          Tamara Barańska - Kiemaczyńska                  Witold Kosmowski

K w i e t n e  ł ą k i  s ą  p r z y j a z n ą  ś r o d o w i s k u  a l t e r n a t y w ą 
wypielęgnowanych, a więc i pracochłonnych oraz kosztownych 
trawników. Nie trzeba ich regularnie poddawać zabiegom takim, jak: 
koszenie, nawadnianie czy nawożenie. 
Są stosunkowo mało wymagające, a łatwość ich utrzymania 
oszczędza nasz czas, pieniądze, a co najważniejsze - zasoby dzikiej 
przyrody. Kwietne łąki wspierają ją, ponieważ dzięki swojemu 
bogactwu i różnorodności stają się azylem dla pożytecznych owadów  
i innych małych zwierząt. 
Źródeł wiedzy na temat uprawy kwietnych łąk jest wiele. My 
wybraliśmy dla Państwa najważniejsze wskazówki - informacje w sam 
raz na początek przygody z kwietną łąką. 

Kiedy siać? Zalecanymi przez ogrodników terminami siewu są: 
wczesna wiosna (marzec–maj) oraz późna jesień (wrzesień-
październik). Do kiełkowania potrzebne są stale dodatnie temperatury 
i - co ważne - większa ilość opadów. Stąd w przypadku suchej wiosny, 
podczas wschodów należy zapewnić łące odpowiednią ilość wody.    
O ile zadbamy o odpowiednią wilgotność podłoża, letnie terminy 
wysiewu nasion kwiatów polnych też są możliwe. Temperatura 
powietrza nie może jednak przekroczyć 25 st. C. Alternatywą jest siew 
jesienny, wówczas nasiona wysiane we wrześniu czy październiku 
powinny przezimować w glebie i wykiełkować, gdy pojawią się 
sprzyjające warunki. Jesienny wysiew nasion wykonujemy, gdy 
temperatura jest niska, ale nie doszło jeszcze do przymrozków.



Nasiona „Kwietna Łączka” to -  jak zapewnia producent - kompozycja 
mało wymagających, kolorowo kwitnących roślin jednorocznych           
i wieloletnich. W skład mieszanki wchodzi ponad 40 gatunków kwiatów 
dziko występujących w zbiorowiskach śródpolnych. Ta mieszanka 
może stać się znakomitym dodatkiem do traw tworząc łąkę kwietną. 
Kwiaty zostały dobrane tak, aby cieszyć oko przez cały okres wegetacji 
– od wczesnego lata do późnej jesieni. Wysiew powinien odbywać się 
rzutowo, używając około 1g na m2. Przy mieszaniu nasion z piaskiem  
w stosunku 1:3, rzutowo używając ok. 10 g na 1 mkw. Przy mieszaniu 
nasion z trawą zalecane jest wysianie 30g mieszanki kwiatów polnych 
na 1000g nasion trawy.

Pozwólmy rosnąć trawie,
 cieszmy oczy kwietną łąką!

    Trawniki pełnią bardzo istotne funkcje: 

utrzymują wilgoć i zapobiegają erozji ziemi, 
obniżają temperaturę powietrza, 
produkują tlen,
pochłaniają dwutlenek węgla oraz szkodliwe pyły
i zanieczyszczenia, filtrują oraz wiążą w glebie
wody opadowe,
kwietne łąki zakładane od nowa lub na istniejących
trawnikach to dodatkowo pożytek dla owadów
zapylających, będących również naturalnymi
wrogami szkodników w naszym ogrodzie.

Wysokość: 30-100 cm
Siew: marzec - maj, lato (przy temp. poniżej 25 st. C), 
wrzesień - październik
Kwitnienie:V-X

Rozstawa: 20 x 30 cm
Stanowisko: słoneczne
Głębokość siewu: 0,6 cm


