Artsliste vilde planter
Posen indeholder frø af 40 vilde, hjemmehørende blomsterarter, alle gode pollen- og nektarkilder
for vilde bier og mange andre bestøvende insekter. Frøene er samlet i den danske natur i
sommeren og sensommeren 2019. Posens indhold rækker til ca. 4-5 m².
Dansk navn

Latinsk navn

Livsform

Blomstring

Aftenpragtstjerne

Silene latifolia ssp. alba

Juni-september

Almindelig brunelle

Prunella vulgaris

En- eller toårig, sjælden
flerårig
Flerårig

Almindelig gærdevikke

Vicia sepium var. sepium

Flerårig

Juni

Almindelig knopurt

Centaurea jacea

Flerårig

Juni-september

Almindelig katost

Malva sylvestris

Flerårig

Juli-primo oktober

Almindelig kællingetand

Lotus corniculatus

Flerårig

Maj-september

Almindelig røllike

Achimellea millefolium

Flerårig

Juni-september

Almindelig torskemund

Linaria vulgaris

Flerårig

Juli-september

Bidende ranunkel

Ranunculus acris

Flerårig

April-oktober

Blæresmelde

Silene vulgaris

Flerårig

Maj-september

Blåhat

Knautia arvensis

Flerårig

Juni-oktober

Cikorie

Cicorium intybus

Flerårig

Juli-september

Dagpragtstjerne

Silene dioica

Flerårig

Maj-september

Enggedeskæg

Trapogopon pratensis

Toårig

Juni-august

Esparsette

Onobrychis viciifolia

Flerårig

Juni-august

Gul snerre

Galium verum

Flerårig

Juni-juli

Gul kløver

Trifolium campestre

Enårig

Juni-september

Gul okseøje

Chrysanthemum segetum

Enårig

Juni-august

Harekløver

Trifolium arvense

Enårig

Juni-primo september

Hvid okseøje

Leucanthemum vulgare

Flerårig

Maj-august

Lægehundetunge

Cynoglossum officinale

Toårig

Maj-september

Høstborst

Leontodum autumnalis

Flerårig

August-oktober

Kornblomst

Centaurea cyanus

Enårig

Juni-september

Kornvalmue

Papaver rhoeas

Enårig

Juni-oktober

Klinte

Agrostemma githago

Enårig

Juni-juli

Juni-november

Kommen

Carum carvi

Toårig

Maj-juni

Liden klokke

Campanula rotundifolia

Flerårig

Juli-oktober

Markforglemmigej

Myosotis arvensis

En- eller toårig

Maj-september

Moskus katost

Malva moschata

Flerårig

Juli-august

Musevikke

Vicia cracca

Flerårig

Juni-august

Nikkende limurt

Silene nutans

Flerårig

Juni-juli

Prikbladet perikon

Hypericum perforatum

Flerårig

Juni-september

Rejnfan

Tanacetum vulgare

Flerårig

Juli-september

Rødkløver

Trifolium pratense

Flerårig

Juni-august

Røllike

Achillea millefolium

Flerårig

Juni-september

Slangehoved

Echium vulgare

Toårig

Juni-juli

Skovfladbælg

Lathyrus sylvestris

Flerårig

Juli-august

Stor knopurt

Centaurea scabiosa

Flerårig

Juni-september

Tofrøet vikke

Vicia hirsuta

Enårig

Maj-august

Vild gulerod

Daucus carota

Toårig

Juli-august

Etablering af blomstereng i haven
Såning efterår (august-september) eller forår (maj).
1. Start med at forberede jorden grundigt, - meget grundigt! Jorden skal være bar, løs i
strukturen, og renset for alt flerårigt ukrudt – skvalderkål, brændenælder, kvikgræs med
mere, inklusive rodstykker. Mælkebøtter og andre gule kurvblomster bør naturligvis fredes.
2. Herefter spredes frøene tyndt. Dette gøres nemmest ved at blande frøene med for
eksempel tørt sand. Jorden rives ganske let efter såningen.
3. Troml eller stamp jorden for at trykke frøene fast i jordoverfladen.
4. Dæk evt. de såede frø med et tyndt lag grus eller sand.

5. Vand det såede areal i tørre perioder de første par uger.
6. Pasningen: I modsætning til hvad man måske tror, så kræver en blomstereng noget pasning.
I naturen er jorden på voksestederne ikke blot næringsfattig, men planterne græsses også af
dyr. Hjemme i haven bør man luge tidligt på sæsonen, især er det vigtigt at holde alt græs
borte. Når de vilde blomster er blevet kraftige nok i løbet af maj måned, bør man derimod
lade være med at færdes på arealet.
Cirka første oktober kan man slå blomsterne med le og lade det ligge et par uger for at
smide de sidste frø til næste års blomstring. Derefter fjerner man afklippet, hvorved man
også fjerner en del næringsstoffer. På dette tidspunkt kan man så igen luge for græs og
andre uønskede planter.
Læs mere om at så vilde blomster på vores hjemmeside http://bieridanmark.dk eller facebook
https://www.facebook.com/bieridanmark/

