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mat heemesche Wëllplanzen
aus regionalem Ubau

Blummewise fir méi Biodiversitéit
D’Uleeë vun aarteräiche Blummewisen
hëlleft an der Biodiversitéits-Kris
d‘Vilfalt vun eisen Insektenaarten ze ënnerstëtzen. Dës Wise bidde villen Insekte
Liewensraum a Fudderreserven. Allerdéngs ginn net all Geseemsmëschungen
dëser Aufgab gerecht!

Mëschunge fir Lëtzebuerg

LUX-Mëschungen

Fir d’Biodiversitéit ze ënnerstëtzen ass eng
qualitativ héichwäerteg Geseemsmëschung
mat Wëllplanzen aus eiser Regioun gëeegent.
Gemengen a Privatleit, déi eng Blummewiss
op ëffentleche Gréngflächen oder am Gaart
uleeë wëllen, recommandéiere mir d'LUXMëschunge vun der Firma Rieger-Hofmann.
Dës Mëschungen enthalen nëmmen Aarten,
déi zu Lëtzebuerg natierlech virkommen a
wichteg Fudderplanze fir eis heemesch
Päiperleken an aner Insekten sinn.

D’Aartenzesummesetzung vun de verschiddene LUX-Mëschungen orientéiere sech um natierleche Verbreedungsgebitt vun de
Planzen. D’Mëschunge goufen u verschidde Standuerter ugepasst.
Haaptsächlech ënnerscheeden si sech duerch d’Liewensdauer, d’Notzung, d’Fleeg an den Uwendungsberäich.

Wou kann ee LUX-Mëschunge kafen?
All LUX-Mëschunge kënne ganz einfach am Web-Shop vun der Firma
Rieger-Hofmann ënnert „Mischungen für Luxemburg“ bestallt ginn:
www.rieger-hofmann.de.
Och hei zu Lëtzebuerg sollen zukünfteg nach weider Verkafsplaze fir
d’Lëtzebuerger Geseemsmëschungen ageriicht ginn. Fir de Privatgebrauch
sinn d'Mëschungen bei folgende Partner erhältlech:
Beefort, Natur- & Geopark Mëllerdall
Diddeleng, Fondation Kräizbierg
Esch-Sauer, Naturpark Öewersauer
Housen, Naturpark Our
Kockelscheier, Haus vun der Natur
Lëtzebuerg, Ëmweltberodung Lëtzebuerg
Lëtzebuerg, Shop vum ‘natur musée’
Ollem, Naturschutzsyndikat SICONA

Wëllplanzegeseems – zu
Lëtzebuerg gezillt

Gebittsfriem Mëschunge sinn net
ugepasst
Déi natierlech Vegetatioun ass un de Buedem, d’Klima an d’Aartegemeinschaft vun hirem Liewensraum ugepasst. De Bléizäitpunkt vu
gebittsfrieme Planze ka sech zum Beispill vun eisen heemesche Planzen
ënnerscheeden an op dës Manéier dëst Gläichgewiicht stéieren.
A ville Blummemëschunge sinn och Aarten dran, déi net natierlech zu
Lëtzebuerg virkommen an dofir och net fir eis Wise gëeegent sinn. Falls
sech dës Planze verwëldere géingen, da kéint dëst eis heemesch Flora
veränneren. Wien der Natur eppes Guddes doe wëll, dee sollt onbedéngt
fachgerecht zesummegestallte Mëschunge benotzen, déi aus enger
zertifizéiert regionaler Produktioun stamen.

D‘Naturschutzsyndikat SICONA an den Naturmusée schaffe schonn zanter e puer Joer
zesumme mat de Biologesche Statiounen a
weidere Partner um Opbau vun enger Lëtzebuerger Someproduktioun vu Wëllplanzen.
Mat der Finanzéierung vum Ministère fir Ëmwelt,
Klima an nohalteg Entwécklung ass d'Zil, mat
Hëllef vu Lëtzebuerger Baueren Som vun heemesche Wëllplanzenaarten ze produzéieren.
An de verschiddenen Naturräim vu Lëtzebuerg
gëtt heifir de Som als Ausgangsmaterial
gesammelt. Dëse Som gëtt a Gäertnereien
zu jonke Planzen opgezillt an op de Felder
vun de Lëtzebuerger Geseemsproduzente
biologesch ugebaut. D‘Firma Rieger-Hofmann
stellt de Som vum Feld zu verschiddene
Wëllplanzemëschunge fir Lëtzebuerg zesummen.
Som vun deenen Aarten, déi nach net oder bis
elo nëmmen a gerénge Quantitéiten
zu Lëtzebuerg hiergestallt ginn, ginn ufanks
nach aus ugrenzende Regioune vun
Däitschland ergänzt.
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Réiden op der Atert, Waasserhaus

Wildflower seed mixtures –
made in Luxembourg
Only seed mixtures of wild plants from local origin and certified
regional production are suitable to promote native biodiversity.
The nature conservation syndicate SICONA and the National
Museum of Natural History have launched a project in collaboration
with the biological stations and other partners to establish a production of native wild plant seeds in Luxembourg. The project is
financed by the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and aims at producing seeds of more than
100 native plant species with the help of local farmers. After the
cultivation and harvest of the seeds in Luxembourg, the company
Rieger-Hofmann GmbH prepares the Luxembourgish seed mixtures.
When creating a wildflower meadow, we recommend using the
LUX-mixtures, which can be ordered online from Rieger-Hofmann.
For private use, the LUX-mixture flower meadow can be purchased
at the above indicated suppliers. Further information about the
project, the mixtures as well as sowing and care instructions may
be retrieved on the homepages of SICONA and Rieger-Hofmann.

