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Blomster-
blanding

Få succes med din

De populære blomsterblandinger fra 
Kiepenkerl© og Sperli© giver et smukt 
tæppe af vilde blomster i haven. 

Følg guiden på bagsiden for at få succes 
med din blomsterblanding.

God fornøjelse!
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Din jord skal forberedes godt hvis du skal have succes med 
din blomsterblanding. Normalt er jorden i forvejen fuld af 
frø, hvilket du ofte får tydeligt bevis for når du etablerer din 
blomstereng. 

1) Anlægstidspunkt:
Det bedste tidspunkt at så er i april og juni. På emballagen 
fremgår det optimale såtidspunkt. Området bør være solrigt 
og jorden så næringsfattig som muligt. 

2) Forberedelse
Fjern sten, ukrudt og derefter evt. græstørv og rødder, så jor-
den er helt bar. Dette kan med fordel gøres allerede i det me-
get tidlige forår. Herefter kan det anbefales at strø sand (5-10 
centimeter) ud over området, da det giver et godt bunddække. 
Herefter er du klar til at så.

3) Såning
Blandingen rystes grundigt. Halvdelen af dine frø drysses 
jævnt ud over arealet. Herefter gøres det samme med den 
anden halvdel af frøene, blot skal du her gå vinkelret på 
gå-retningen. Herefter rives let. Når det er gjort, kan du med 
fordel tromle området. I det tidlige forår eller i efteråret vil der 
normalt komme nedbør nok til etableringen, men kniber det, 
kan du hjælpe blomsterblandingen i gang med vanding. Min. 25 
mm (25 ltr/kvm) pr. gang. Den nysåede blomsterblanding skal 
gerne holdes fugtig i de første par måneder. Blomsterblandin-
ger skal ikke gødes.

4) Efter etablering
Efter etablering kan ukrudt kun bekæmpes ved at trække de 
uønskede vækster op med rod, men dette kan også godt betale 
sig, da nogle arter ellers kan tage overhånd (eksempelvis græs-
ser, tidsler, gråbynke, hvidmelet gåsefod og hyrdetaske) og 
undertrykke blomsterne. Flerårige blandinger klippes ned om 
efteråret når  
blomsterne er helt tørre.

Bemærk: Nogle blomsterblandinger indeholder 
Vermiculite, der hjælper til bedre vækst.

Sådan gør du

SOLRIGT
Næringsfattig jord

SÅ LANGS/TVÆRS
På bar jord

8-30 DAGE
Ved 15-25o C

HOLDES FUGTIG
25 ltr vand /kvm.
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Hjælp bierne i haven med blomsterblandingen - Insektblanding. 
Blomsterblanding specielt sammensat for at tiltrække insekter og 
bier. Insektblandingen indeholder blomster med masser af pollen 
og nektar, der giver næringsgrundlag til blandt andet humlebier, 
bier og sommerfugle. Det hjælper til mere liv i din have og det loka-
le økosystem. Den alsidige blanding består af 40g blomsterfrø af høj 
kvalitet samt 100g såhjælp - vermiculite som hjælp til udsåning.

Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige mineral 
vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene under 
såningen. Vermiculite holder samtidig på fugten så det bedre kan 
sikres frøene ikke udtørrer og får vand nok til at spirre.

Varedata
Rækker til 50 m2
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 40 gram frø etårig/flerårig 
blanding. Tilsat vermiculite som hjælp 
til udsåning.
Blomstringstid: hele sommeren /
efterår
Beliggenhed: Solrig
Højde: 60 - 150 cm
Såning: april - maj

Fremtrædende blomster
Morgenherlighed, moldavisk drage-
hoved, purpur slangehoved, kystnære 
Layia.

Blomsterblanding - Insektblanding 50 m2

Insekter har brug for pollen og nektar fra forår til efterår, for at 
sikre reproduktion, sundhed og god ernæring. Blomsterblandingen 
Grøftekantens blomster hjælper vilde bier, honningbier, sommer-
fugle og andre blomster-søgende insekter med næring over en lang 
periode. Dyr som pindsvin, kaniner, sangfugle og andre arter drager 
også fordel af denne specielle blomsterblanding. 
Grøftekantens blomster er meget velegnet til såning på landbrugs-
jord, arealer afsat til blomsterbånd, til offentlig grønne arealer og 
naturligvis til haver. Blomsterblandingen er en fantastisk naturlig 
oase, der giver farver i landskabet og yder et vigtigt bidrag til 
beskyttelsen af arter. Blandingen er meget farverig, insektvenlig og 
udviklet i samarbejde med landmænd og biavlere.

Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige mineral 
vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene under 
såningen. Vermiculite holder samtidig på fugten så det bedre kan 
sikres frøene ikke udtørrer og får vand nok til at spirre.

Varedata
Rækker til 40 m2
Blomsterfarver Mix
Indhold 40g frø etårig blanding
Blomstringstid Hele sommeren og 
frem til den første frost
Beliggenhed Solrig
Højde 100 - 150 cm
Såning april - juni

Fremtrædende blomster: 
Sommeradonis, Kornblomster, Gilia, 
Havemorgenfrue, Mølleblomster, 
Skønhedsøje, Stolt kavaler (kosmos), 
Solsikke, Malve, Nigella, Valmue, 
Zinnie (frøkenhat) med flere...

Blomsterblanding - Grøftekantens blomster 40 m2

Blomsterblandingen - Markblomster giver skønne farverige 
blomster i haven som du kender fra markerne på landet. Markblom-
ster er en meget farverig blomsterblanding, der er velegnet til at 
tiltrække bier og andre insekter. Blandingen indeholder blomster 
som kornblomst, havekrokus samt krysantemum og holder hele 
sommeren indtil frosten sætter ind. Denne blanding er især mod-
standsdygtig over for tørke og varme

Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige mineral 
vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene under 
såningen. Vermiculite holder samtidig på fugten.

Varedata
Rækker til: 30 m2 
Blomsterfarver: Orange, rød, gul og 
hvid
Indhold: 40 g frø etårig blanding.
Blomstringstid: Hele sommeren og 
frem til den første frost
Beliggenhed: Solrig
Højde: 100 til 150 cm
Såning: april - juni

Fremtrædende blomster: 
Kornblomst, havekrokus, spise kry-
santemum, skønhedsøje, raketblomst, 
zinnia

Blomsterblanding - Markblomster 30 m2

Kiepenkerl
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Blomsterblandingen Insektparadis er en halvhøj, meget blomstren-
de og frugtagtig insektblanding, med en meget bred variation af 
blomster, farver og dufte. Ved denne blomsterblanding kan insekter 
let finde næring og blandingen giver derigennem også et grund-
lag for næring til mange andre dyr, såsom pindsvin og forskellige 
fuglearter. Insektparadis er en et- og flerårig blanding der bør sås i 
humusrig og veldrænet jord med en solrig beliggenhed.

Vær opmærksom på at kassen ikke udelukkende indeholder 
blomsterfrø. Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige 
mineral vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene 
under såningen. Vermiculite holder samtidig på fugten

Varedata
Rækker til: 30 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 40 g frø et- og flerårig 
blanding.
Blomstringstid: Hele sommeren
Beliggenhed: Solrig
Højde: 60 til 80 cm
Såning: april - juni

Fremtrædende blomster: 
Røllike, havemorgenfrue, kornblomst, 
margerit, studenternellike, slangeho-
ved, valmuer (flere sorter), brudeslør, 
rød hør, flerårig hør, dværglupin, 
basilikum

Blomsterblanding - Insektparadis 30 m2

Giv nostalgien frit løb med blomsterblandingen Bondegårdsidyl. 
Ud over at tiltrække insekter og bier til haven, giver blomsterblan-
dingen et flot tæppe af klassiske, gamle bondegårdsblomster som 
Jomfru i det grønne, Haveløvemund og Rød hør. Blomsterblandin-
gen Bondegårdsidyl indeholder både et- og flerårige planter.

Vær opmærksom på at kassen ikke udelukkende indeholder 
blomsterfrø. Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige 
mineral vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene 
under såningen. Vermiculite holder samtidig på fugten.

Varedata
Rækker til: 50 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 40 g frø et- og flerårig blan-
ding. Tilsat vermiculite som hjælp til 
udsåning.
Blomstringstid: Blomstrer efter 6 til 8 
uger og frem til den første frost
Beliggenhed: Solrig
Højde: 60 til 120 cm
Såning: april - maj

Fremtrædende blomster: 
Haveløvemund, Rød hør, Staude lupin, 
Jomfru i det grønne, Havemorgen-
frue, Kornblomst. Asters, Frøkenhat. 
Marguerit

Blomsterblanding - Bondegårdsidyl 50 m2

Blot et par uger efter såning begynder denne lavblomstrende blan-
ding at blomstre i et flot, harmonisk farvespil. 

Farverne ændrer sig i løbet af året og giver området et naturligt 
romantisk look. Den flotte blomsterblanding er sammensat af et 
udvalg af lavblomstrende arter. 

De er specielt stabile og vælter ikke, selv efter hård blæst eller en 
sommerstorm. Blomsterblandingen dækker området i løbet af kort 
tid og sikrer et tæt blomsterbund der er let at holde.

Varedata
Rækker til 25 m2
Blomsterfarver: Mix
Indhold: Etårig blanding
Blomstringstid: Fra juni-oktober
Beliggenhed: Solrig
Højde: 40 - 60 cm
Såning: april - juni

Blomsterblanding - Blomster romantik 25 m2

Kiepenkerl
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Blomsterblandingen Landlig Blanding er en flot blanding af vilde 
nordamerikanske blomster. Blandingen giver farvestrålende hav af 
blomster i højden 40-120 cm, og består blandt andet af blomster 
som Californisk guldvalmue, Indian blanket og Håret solhat. Den 
rigtige blomsterblanding hvis du ønsker en farverig blanding med et 
udseende af blomster i vild natur.

Vær opmærksom på blomsterfrøene er blandet sammen med det 
naturlige mineral vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af 
frøene under såningen. Vermiculite holder samtidig på fugten så det 
bedre kan sikres frøene ikke udtørrer og får vand nok til at spirre.

Varedata
Rækker til 50 m2
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 40 g frø etårig blanding. Tilsat 
vermiculite som hjælp til udsåning.
Blomstringstid: Blomstrer efter 6 til 8 
uger og frem til den første frost
Beliggenhed: Solrig
Højde: 40 - 120 cm
Såning: april - maj

Fræmtrædende blomster: 
Californisk guldvalmue, Indian blanket, 
Håret solhat, Elegant clarkia med 
mere...

Blomsterblanding - Landlig blanding 50 m2

Denne farverige blomsterblanding giver en enkel og effektiv dæk-
ning af større områder i en harmonisk farvesammensætning. 

Blomsterblandingen indeholder en farverig række af populære og 
velprøvede blomster, der udstråler en skøn landlig charme. 

De farverige sorter kan også bruges til at skære friske buketter til 
vasen i ugevis. 

Efter ca. 8 til 10 uger begynder landsblomsterblandingen at 
blomstre og holder sine farver over en lang periode på grund af den 
specielle sammensætning af sorter.

Varedata
Rækker til 25 m2
Blomsterfarver: Mix
Indhold: Etårig blanding
Blomstringstid: Fra juni-oktober
Beliggenhed: Solrig
Højde: 80 - 120 cm
Såning: april - juni

Blomsterblanding - Blomster idyl 25 m2

Denne 1-årige blomsterblanding med høj kontrast blomstrer inden 
for 40 til 50 dage efter såning. Blandingen blomstrer hurtigt og 
holder blomsterne i mange måneder. Blandingen er ideel til steder 
hvor du ønsker naturlige, smukke blomster. På grund af den blan-
dingens hurtige vækst, er den ideel til områder der er tilgængelige 
sent på året. Til humusrig, veldrænet jord samt på tørre steder.

Vær opmærksom på at kassen ikke udelukkende indeholder 
blomsterfrø. Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige 
mineral vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene 
under såningen. Vermiculite holder samtidig på fugten.

Varedata
Rækker til: 30-40 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 40 g frø etårig blanding.
Blomstringstid: Blomstrer efter 4 til 
5 uger. August, september, oktober, 
november 
Beliggenhed: Solrig
Højde: 50 til 60 cm
Såning: april - juni

Fremtrædende blomster: 
Kornblomster, kornvalmue, skøn-
hedsøje, cosmea, californisk valmue, 
brudeslør, rød hør, morgenfrue.

Blomsterblanding - Hurtig blanding 30 m2

Kiepenkerl
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Få et skønt blomstertæppe i haven med denne unikke blomster-
blanding - Blomstertæppe. Blomsterblandingen blomstrer allerede 
efter få uger, og bliver ved med at stå flot hele sommeren. 

Blandingen er en et-årig blomsterblanding og indeholder farvestrå-
lende blomster som fløjlsblomst, morgenfrue og hvid sløjfeblomst.

Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige mineral 
vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene under 
såningen. Vermiculite holder samtidig på fugten så det bedre kan 
sikres frøene ikke udtørrer og får vand nok til at spirre.

Varedata
Rækker til 50 m2
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 40 g frø etårig blanding. Tilsat 
vermiculite som hjælp til udsåning.
Blomstringstid: hele sommeren
Beliggenhed: Solrig
Højde: 30 - 60 cm
Såning: april - maj

Fremtrædende blomster: 
Havemorgenfrue, farve skønhedsøje, 
hvid sløjfeblomst, smalfliget fløjls-
blomst og mange flere.

Blomsterblanding - Blomstertæppe 50 m2

Blomstereng er en meget forskelligartet blanding af græs, urter og 
blomster.  Blomsterblandingen er ikke kun flot at se på, men giver 
også et værdifuldt levested og en vigtig fødekilde for mange nyttige 
insekter og andre dyr. 

Passer godt til haven, men også til marker, grøftekanter og andre 
større områder. En fryd for øjet og en blanding der også dufter godt.

Varedata
Blomsterfarver: Mix
Rækker til 250g rækker til 25 m2
1000g rækker til 100 m2
Indhold: frø et- flerårig blanding
Blomstringstid: Fra juni
Beliggenhed: Solrig
Højde: 100 - 150 cm
Såning: april

Blomsterblanding - Blomstereng

Naturlig blanding af vilde blomster, urter og græsser. 

Natureng med blomster har over 80 forskellige arter, og giver et 
fantastisk habitat for humlebier, bier og sommerfugle. Nem pleje. 

Såning når jordtemperaturen er over 10 grader fra maj måned. 
Spirring efter 2 til 3 uger. Blomstrer fra midt juni og indtil frosten 
sætter ind. 

Kan med fordel slås en gang om året.

Varedata
Rækker til 
250g rækker til: 40 m2
500g rækker til: 80 m2

Blomsterfarver: Mix
Indhold: Frø et- flerårig blanding.
Blomstringstid: Fra juni til første frost
Beliggenhed: Solrig
Højde: 100 - 150 cm
Såning: maj

Blomsterblanding - Natureng med blomster

Kiepenkerl
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Blomsterblanding Vilde Blomster. Flot, naturlig blomsterblanding, 
der giver et et vildt præg på blomsterengen. 

Blandingen er et farverigt mix af blomster, der blomstrer i lang tid - 
fra sommeren over i efteråret. Blandingen kræver mager jord og en 
solrig til delvis skyggefuld placering. 

Varedata
Rækker til 25 m2
Blomsterfarver Mix
Indhold - frø et- flerårig blanding
Blomstringstid: juli, august, septem-
ber, oktober, november, blomster om 
efteråret
Beliggenhed solrig til let skyggefuld
Højde 40-60 cm
Såning Marts - april - maj

Blomsterblanding - Vilde Blomster 25 m2

Blomsterblanding Bi Paradis. Dette udvalg af flerårige blomster er 
fødekilde til masser af vilde bier og derved også honning. Pollen og 
nektar er afgørende for at bierne kan trives og i denne blanding fin-
des planter, der giver maksimal pollen og nektar og dermed sikrer 
glade biler og god honning.

Varedata
Rækker til 8 m2
Blomsterfarver Mix
Indhold 100g frø et- flerårig blanding
Blomstringstid: juli, august, septem-
ber, oktober, november, blomster om 
efteråret
Beliggenhed solrig
Højde 90-120 cm
Såning marts - juni

Blomsterblanding - Bi Paradis 8 m2

Blomsterblandingen Vild Natur er et naturligt blomsterbed, der er 
kilde til nektar. Et- og flerårige flotte, vilde blomster med semi-lav 
højde er ideel til blomsterbede med et naturligt udseende. De 
farverige blomster i haven skifter langsomt over hele sommeren 
og fortsætter det efterfølgende år. Blandingen tiltrækker mange 
insekter som bier, humlebier og sommerfugle med pollen og nektar. 

Velegnet til næringsrig jord på solrige og delvis skyggefulde steder. 
Væksthøjde op til 110 cm.

Blomsterblanding - Vild Natur 100 m2

Kiepenkerl

Varedata
Rækker til 100 m2
Blomsterfarver Mix
Indhold 100g frø et- flerårig blanding
Blomstringstid: Juli, august, septem-
ber, oktober
Beliggenhed solrig - delvist skyggefuld
Højde 90-110 cm
Såning april - juni
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Blomsterblandingen Sommerfryd. En blanding, der giver en rig kilde 
af mad til insekter. Denne pragt af sommerblomster skiller sig ud 
fra mange af de andre blandinger med sine lyse farver, der skaber et 
flot blikfang for både mennesker og dyr. 

Med denne blomsterblanding kan du skabe en fristende og flot 
blomsterø, der vil blive elsket af insekter som humlebier, bier og 
sommerfugle. Velegnet til næringsrig jordarter på solrige til delvis 
skyggefulde steder. Væksthøjde op til 100 cm.

Blomsterblanding - Sommerfryd 100 m2

Blomsterblanding Havekærlighed. Klassisk blomsterhave, der 
giver farverige blomster til eksempelvis buketter. Denne klassiske 
blanding er etårige blomster der er lette at pleje. Sorten blomster 
er ideel til at bruge til afskæring, så farverige buketter kan fåes 
regelmæssigt. Blomsterblandingen giver desuden bier og andre 
gavnlige insekter en rig forsyning af mad. 

Velegnet til næringsrig jord på solrige til delvis skyggefulde steder. 
Væksthøjde op til 150 cm.

Blomsterblanding - Havekærlighed 100 m2

Blomsterblanding Blomster Drøm. Denne blanding giver et farve-
rigt tæppe af blomster til gavnlige insekter. De lavvoksende planter 
danner et ensartet, farverigt tæppe af blomster i haven. Blandingen 
dækker jorden godt og skaber en stor kontrast, især med høje de-
signelementer. Samtidigt er ukrudtsvæksten også hæmmet. 

Bier, humlebier og sommerfugle vil elske den gode madforsyning 
med pollen og nektar. Velegnet til næringsrig jord på solrige til 
delvis skyggefulde steder. Væksthøjde op til 60 cm.

Blomsterblanding - Blomster Drøm 100 m2

Kiepenkerl

Varedata
Rækker til 100 m2
Blomsterfarver Mix
Indhold 100g frø etårig blanding
Blomstringstid: Juli, august, septem-
ber, oktober
Beliggenhed solrig - delvist skyggefuld
Højde 80 - 100 cm
Såning april - juni

Varedata
Rækker til 100 m2
Blomsterfarver Mix
Indhold 100g frø etårig blanding
Blomstringstid: Juli, august, septem-
ber, oktober
Beliggenhed solrig - delvist skyggefuld
Højde 100 - 150 cm
Såning april - juni

Varedata
Rækker til 100 m2
Blomsterfarver Mix
Indhold 100g frø etårig blanding
Blomstringstid: Juli, august, septem-
ber, oktober
Beliggenhed solrig - delvist skyggefuld
Højde 60 cm
Såning april - juni



9

Blomsterblanding Sommerfugle Paradis. Et- og flerårigt blomster-
paradis der giver et værdifuldt levested for sommerfugle. Denne 
meget artsrige blomsterblanding er det ideelle habitat for insekter 
- især for sommerfugle. Planterne giver beskyttelse for sommerfug-
lene så de kan lægge deres æg, og sikrer en god forsyning af mad til 
de udklækkede larver. 

Det farverige sommerfugle paradis står flot hele sommeren og er 
velegnet til næringsrige jord på solrige til delvis skyggefulde steder. 
Væksthøjde op til 150 cm

Blomsterblanding - Sommerfugle Paradis 100 m2

Blomsterblandingen Fugle Drøm er netop fuglenes drøm. De mange 
frø fra de visne planterne bliver til kærkommen mad for fuglene om 
vinteren.
En blanding som både gavner mennesker, insekter og fugle.

Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige mineral 
vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene under 
såningen.
Vermiculite holder samtidig på fugten.

Varedata
Rækker til: 30 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 30 g frø etårig blanding.
Blomstringstid: juni - september
Beliggenhed: Solrig - delvist skygge
Højde: ca. 40 - 80 cm
Såning: maj - juni

Fugle Drøm - Blomsterblanding

Blomsterblanding fra Sperli. Vilde blomster som hen over som-
meren vil give et væld af farver. Alle de vidunderlige blomster vil 
tiltrække insekter som bier og sommerfugle.
Fjerner du de afblomstrede planter giver du plads til nye blomster.

Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige mineral 
vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene under 
såningen.
Vermiculite holder samtidig på fugten.

Varedata
Rækker til: 30 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 30 g frø et- og flerårig 
blanding.
Blomstringstid: juni - september
Beliggenhed: Solrig - delvist skygge
Højde: ca. 40 - 80 cm
Såning: maj - juni

Vilde Blomster Trylleri - Blomsterblanding

Kiepenkerl

Varedata
Rækker til 100 m2
Blomsterfarver Mix
Indhold 100g frø et- og flerårig 
blanding
Blomstringstid: Juli, august, septem-
ber, oktober
Beliggenhed solrig - delvist skyggefuld
Højde 100 - 150 cm
Såning april - juni

Sperli
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Blomsterblanding fra Sperli. En flot blomstereng der indeholder 
farverige vilde blomster, urter og udvalgte græsser.
Engen bidrager som næringskilde til mange nyttedyr som vi gerne 
vil værne om. 

Indeholder bl.a.
Almindelig kamgræs
Eng-rapgræs
Almindelig rapgræs
Almindelig hvene
Rødsvingel

Varedata
Rækker til: 30 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 250g frø flerårig blanding.
Blomstringstid: juni - september
Beliggenhed: Solrig - delvist skygge
Højde: ca. 70 - 100 cm
Såning: marts - juni

Natureng - Blomsterblanding

Blomsterblanding fra Sperli. Denne farverige blomsterblanding 
indeholder arter som hører hjemme i Centraleuropa. Blandingen er 
velegnet til dårlige og ubefrugtede steder. Blomsterne vil forsyne 
insekterne med mad og skabe en masse aktivitet og liv i din have.

For at skabe en god blomsterpragt det følgende år er det bedst at 
klippe området ned i det sene efterår, og ryste frøene ud og rive 
fladt.

Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige mineral 
vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene under 
såningen.
Vermiculite holder samtidig på fugten.

Varedata
Rækker til: 30 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 30 g frø et- og flerårig 
blanding.
Blomstringstid: juni - september
Beliggenhed: Solrig - delvist skygge
Højde: ca. 40 - 80 cm
Såning: maj - juni

Nostalgi - Blomsterblanding

Blomsterblanding fra Sperli. Tiltræk bl.a. humlebier og sommer-
fugle til din have med denne skønne blomsterblanding. Idyllen vil 
ingen ende tage når den farverige blomsterflora folder sig ud, og du 
kan høre insekternes summen. Sørg for at fjerne de afblomstrede 
planter, så der kan blive plads til nye blomster.

Blomsterfrøene er blandet sammen med det naturlige mineral 
vermiculite, som bidrager til en bedre fordeling af frøene under 
såningen.
Vermiculite holder samtidig på fugten.

Varedata
Rækker til: 30 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 30 g frø etårig blanding.
Blomstringstid: juni - september
Beliggenhed: Solrig - delvist skygge
Højde: ca. 40 - 50 cm
Såning: maj - juni

Blomster Potpourri - Blomsterblanding

Sperli
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Blomsterblanding fra Sperli. En dejlig blomsterblanding med mange 
vilde blomster fra Europa og Amerika. Med denne skønne eng blan-
ding får du en sanselig oplevelse, hvor lugtesansen og synet vil blive 
forkælet. Sommerfugle og insekter vil stortrives på denne eng.

Blomsterblandingen kommer i en praktisk dåse, hvor det er nemt at 
strø blomsterfrøene ud.

Varedata
Rækker til: 50 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 40 g frø et- og flerårig 
blanding.
Blomstringstid: juni - oktober
Beliggenhed: Solrig - delvist skygge
Højde: ca. 20 - 120 cm
Såning: marts - juni

Eng Magi - Blomsterblanding

Vilde Blomster blanding fra Sperli er en sammensætning af vilde 
blomster og urter, som giver en dejlig duft og som tiltrækker en 
masse af vores nyttedyr såsom bier, sommerfugle og mariehøns. 
Blandingen giver mange farverige blomster i højden 30 - 80 cm

Indeholder bl.a.
Dyers kamille
Mark enkeblomst
Nelliker
Stedmoderblomster
Salvie
Natlys

Varedata
Rækker til: 10 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 10 g frø et- og flerårig 
blanding.
Blomstringstid: Hele sommeren
Beliggenhed: Solrig
Højde: 30 til 80 cm
Såning: april - juli

Vilde Blomster - Blomsterblanding

Bi have blomsterblanding fra Sperli. Du kan med denne blomster-
blanding nyde den lette summen fra bierne og din have vil blive det 
nye hotspot hvor bierne vil flokkes.
Bi Have blomsterblanding er perfekt for bierne, for her har de mu-
lighed for at samle nektar og pollen i stor stil. Pollen er biernes mad 
og nektaren anvendes til at forberede honningen.

Indeholder bl.a.
Serradel
Lucerne
Almindelig honningurt
Boghvede
Raps
Solsikker
Lupiner
Kornblomster
Valmuer

Varedata
Rækker til: 10 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 10 g frø etårig blanding.
Blomstringstid: Hele sommeren
Beliggenhed: Solrig
Højde: ca. 160 cm
Såning: marts - juni

Bi Have - Blomsterblanding

Sperli
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Blomsterblanding fra Sperli. Der er dømt ren sommerkærlighed 
med denne blomsterblanding. 

Du kan plukke de skønneste buketter hele sommeren igennem. 
Blomsterblandingen kommer i en praktisk dåse, hvor det er nemt at 
strø blomsterfrøene ud.

Varedata
Rækker til: 50 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 40 g frø etårig blanding.
Blomstringstid: Hele sommeren
Beliggenhed: Solrig
Højde: 60 - 100 cm
Såning: marts - maj

Sommer Kærlighed - Blomsterblanding

Blomsterblanding fra Sperli. Nyttedyrenes held blomsterblanding 
bliver det nye samlingssted i din have, hvor bl.a. svævefluer, guldøje 
og mariehøns vil komme på besøg.
Blomsterne bidrager med en masse pollen og nektar, som giver en 
masse føde til insekterne.

Blomsterblandingen kommer i en praktisk dåse, hvor det er nemt at 
strø blomsterfrøene ud.

Varedata
Rækker til: 50 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 40 g frø etårig blanding.
Blomstringstid: juli - november
Beliggenhed: Solrig
Højde: 60 - 120 cm
Såning: april - juni

Nyttedyrenes Held - Blomsterblanding

Blomsterblanding fra Sperli. En farverig natureng med en artsrig 
blanding af blomster og græsser. Med engens skiftende blomster vil 
det blive et trækplaster for en masse insekter, som vil finde næring 
og samtidig være til stor nytte i vores haver.

Indhold
Rødsvingel
Vilde blomster
Almindelig kællingetand
Blod kløver
Humlesneglebælg
med mere...

Blomsterblanding - Nyttedyrs eng - 25m2

Sperli

Varedata
Rækker til: 25 m2 
Blomsterfarver: Mix
Indhold: 250 g frø flerårig blanding.
Blomstringstid: juni - september
Beliggenhed: Solrig
Højde: ca. 70 - 100 cm
Såning: marts - juni


