Dansk Vildeng (uden græs)

28 forskellige vilde danske blomster

Vilde blomster af dansk oprindelse

•

Bedre biodiversitet - 28 forskellige arter

•

Uden græsser

blomster
Frøet er indsamlet og fremavlet i Danmark. Blandingen er
bedst egnet til sandet jord.

Flerårig

Forårssåning

Efterårssåning

Sandjord

Flerårig blomsterfrøblanding

•

Flerårig frøblanding med 28 vilde danske

Egenskaber

Lerjord

•

Såning og pleje
Aug./ sept. såning er optimalt, men det er også muligt i apriljuni. Der sås 1,2-1,5 kg pr. 1000 m2. For at opnå en mere
præcis dosering kan frøene med fordel blandes med Rehofix
majskolbegranulat.
Vi anbefaler ikke at blande blomsterfrø op med græsfrø. Hvis
man alligevel blander op med græsfrø, er det vigtigt kun at
anvende tuedannende græsser, og at andelen af græsfrø
aldrig overstiger 40%. Pryd- og natur-græsblanding er den
mest velegnede græsfrøblanding til dette formål.

Højde

Slås én gang om året i ca 10 cm højde efter
hovedblomstringen. Afklippet skal fjernes for samtidig at
fjerne næringsstoffer. Det øger urternes konkurrencekraft
overfor ukrudt og græs. Der må på intet tidspunkt tilføres

Biplante

gødning.
Ved problemer med brændenælder, gråbynke, agertidsel
m.fl., er det nødvendigt at håndluge før de kaster frø.
Alternativt en sommerslåning, selvom det er lidt brutalt.
Afklippet skal fjernes.

Sammensætning
Alm. Røllike, Achillea millefolium; Klinte, Agrostemma githago;
Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria; Smalbladet klokke,
Campanula persicifolia; Blåklokke, Campanula rotundifolia;
Nældebladet klokke, Campanula trachelium; Kornblomst,
Centaurea cyanus; Alm. knopurt, Centaurea jacea; Cikorie,
Cichorium intubus; Slangehoved, Echium vulgare; Knoldet
mjødurt, Filipendula vulgaris; Gul snerre, Galium verum;
Prikbladet perikon, Pericon perforatum; Blåhat, Knautia
arvensis; Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare; Kællingetand,
Lotus corniculatus; Tjærenellike, Lychnis viscaria;
Trævlekrone, Silene flos-cuculi; Skov forglemmigej, Myosotis
sylvatica; Merian, Origanum vulgare; Kornvalmue, Papaver
rhoeas; Dunet vejbred, Plantago media; Hulkravet kodriver,
Primula veris; Alm. brunelle, Prunalla vulgaris; Nikkende
limurt, Silene nutans; Dagpragtstjerne, Silene dioica;
Blæresmælde, Silene vulgaris; Moskus katost, Malva
moschata
Pakning: 1 kg
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