V.22

Kombineret tilplantning med vilde
blomsterløg og blomsterrig
flerårige engfrøblanding til f.eks.
offentlige, grønne arealer.

Pragtfuldt for insekterne
Maskinbeplantning af blomsterløgblanding i
eksisterende græsareal, samt udsåning af flerårig
blomsterengblanding efter ønske, inkl. fræsning.
Mere end 5 måneders blomstring
Velegnet til mange forskellige jord- og lysforhold,
dog ikke fugtig/våd jord

Blomsterløg blanding
‘Nature Evolution’©

SOPRANO
11760
Til alle vanskelige arealer for at undgå uønsket vækst og begrænse
ukrudt. Tilpasser sig forskellige jordbundstyper og lysforhold (også
begrænset dagslys). 60% to- og flerårige arter.

Frøblanding
‘Extrem’

En blomsterløg blanding beregnet til forvildning, i nuancerne
hvid-gul-blå. Blomstrer fra februar til maj. Formering sker ved
blomsterløg og frø. Højde: 10-40 cm.

Frøblanding
‘Soprano’

57070

57032

Til alle vanskelige arealer for at undgå uønsket vækst og begrænse
ukrudt. Tilpasser sig forskellige jordbundstyper og lysforhold (også
begrænset dagslys). 40 % etårige +60% to- og flerårige.

Stærke og hurtigt voksende blomster til mange forskellige områder.
Tiltrækkende for bier og sommerfugle (RHS-godkendt). Højde 70-110
cm, 50% etårige + 50% toårige/flerårige arter.

V.22

Frøblanding
‘Extrem’

57070

Blomsterløg Kit ‘Nature Evolution’ © (Pris ekskl. Moms)
Projekt 300 m2

Projekt 600 m2

Projekt 900 m2

Antal løg

27.000

54.000

81.000

Pris løg

31.000 DKK

59.000 DKK

90.000 DKK

Mulighed Frøblandinger ‘Extrem’

1.000 gr

2.000 gr

3.000 gr

Pris ‘Extrem’

1.782 DKK

3.564 DKK

5.346 DKK

Mulighed Frøblandinger ‘Soprano’

1.000 gr

2.000 gr

3.000 gr

Pris ‘Soprano’

1.580 DKK

3.159 DKK

4.739 DKK

Maskinplantning - ½ dag*

6.545 DKK

11.550 DKK

16.500 DKK

Mulighed Fræsning og såning

3.850 DKK

6.825 DKK

9.500 DKK

Frøblandinger

Beplantning

Pleje

Egnet til

Kontakt
Proplant.dk ApS
Henrik Thomsen
Mob. +4593942121
info@proplant.dk

*For projekter i Jylland, Fyn og Sjælland + bro- og landfaste øer. For yderligere information og tilpasning, bedes du kontakte Proplant.dk

Frøblanding ‘Extrem’

Frøblanding ‘Soprano’

Almindelige jordtyper,
delvis skygge

Alle jordtyper, solrigt

Slåning 1 gang årligt efter
frøsætning og slået græs
fjernes (helst i faser, så
områder altid blomstrer) 40%
etårige 60% to- og flerårige

Græsslåning 1 gang årligt og
slået græs fjernes (helst i faser,
så områder altid blomstrer) 50%
etårige + 50% toårige/flerårige

