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Vilde blomster -  
Californien - Flower Power !!
Indhold:  

• Vildblomsterblanding med 25 sorter 
• Blandingen indeholder ca. 1.000 frø - rigeligt til mange 

altankasser eller plantekrukker. !
Sorter: 

• Camissonia cheiranthifolia 
• Clarkia bottae 
• Clarkia tenelia 
• Clarkia unguiculata 
• Clarkia pulchella 
• Collinsia bicolor 
• Collomia coccinea 
• Coreopsis maritima  
• Coreopsis stillmanii 
• Cosmidium burridgeanum 
• Downingia elegans 
• Eschscholzia caespitosa 
• Eschscholzia californica  
• Eschscholzia californica v. maritima Gilia capitata  
• Gilia tricolor  
• Godetia amoena 
• Limanthes douglasii ssp. nivea Linanthus grandiflorus 
• Lupinus nanus 
• Nemophila atomaria 
• Nemophila discoidalis 
• Nemophila menziesii 
• Oenothera versicolor 
• Stylomecon heterophyllum !

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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