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Vilde blomster -  
Frankrig - Provence’s farver !
Indhold:  

• Vildblomsterblanding med 27 sorter 
• Blandingen indeholder ca. 1.000 frø - rigeligt til mange 

altankasser eller plantekrukker. !
Sorter: 

• Antirrhinum majus nanum 
• Anttirrhinum majus pumilum 
• Asperula a zurea 
• Calendula officinalis nana 
• Centaurea cyanus 
• Chrysanthemum carinatum 
• Chrysanthemum coronarium 
• Cladanthus arabicus 
• Convolvulus tricolor 
• Delphinium ajacis 
• Echium plantagineum 
• Fedia cornucopiae 
• Iberis umbellata 
• Lavatera trimestris 
• Legousia speculum veneris 
• Linaria triphylla 
• Linum grandiflorum 
• Lobularia marítima 
• Lonas annua 
• Malva moschata 
• Nigella damascena 
• Nigella sativa 
• Papaver rhoeas 
• Reseda odorata 
• Roemeria refracta 
• Silene armeria 
• Visvaria oculata !

Formering: 
Frøene kan sås i potter, krukker, altankasser og i haven. Den bedste såtid er fra midt marts til slut juni. I 
år, hvor man forventer et mildt efterår, kan man også så fra august til midt september. Strø frøblandingen 
ud på jorden og tryk frøene fast, hvilket gøres bedst med et bræt. Ved udsåning direkte i havejorden skal 
der bruges en 1,5 gram (ca. 1 teskefuld) pr. kvadratmeter. Hold jorden jævnt fugtig, men ikke våd. De 
første spirer viser sig efter fra 3 til 12 uger, (afhængig af såtidspunkt). Udviklingen af de vilde blomster 
sker generelt over hele vækstperioden. !
Pleje: 
Vilde blomster udvikler sig bedst på magre jorde, så “normal” gødningstilførsel kan have en negativ 
indvirkning. Gød derfor sparsomt. Derved opnås en tidlig og rig blomstring på de robuste og fordringsløse 
planter. Afblomstrede blomster skal fjernes rettidigt, så senere blomstrende planter kan udvikle sig 
tilfredsstillende. Desto oftere vildblomsterne beskæres, jo bedre udvikler de sig. To afskæringe, en gang 
om foråret og en gang om efteråret, skal der mindst foretages. Efter det andet år er det, ved udsåning i 
haven, anbefalelsesværdigt, at den første afskæring foretages i juli til begyndelsen af august. Ved kraftig 
vækst er endnu en afskæring anbefalelsesværdigt lige inden frosten sætter ind. !
Vigtig: 
Den første afskæring bør tørre ca. 1 uge så frøene kan falde ud af blomsterhovederne. Derefter fjernes 
plantematerialet forsigtigt. De selvhøstede frø kan så gemmes, mørkt og tørt, til ny udsåning året efter.  !
Overvintring: 
Om efteråret (eller efter den første frost) kan de afblomstrede og tørrede vilde blomster afskæres.
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