Samenstelling Veldbloemenmengsels
Aantal
kg per
€ per
Samenstelling
soorten 1.000 m2 1.000 m2
Classic

    

35

1,50

€ 217,-

Boekweit, bolderik, bonte margriet, borage, bruidssluier, centauri,

cichorei wildtype, damastbloem, dille, doorwas, gele ganzebloem,

gewone teunisbloem, grote kattenstaart, heemst, kardoen, klaproosm
koekruid-zeepkruid, korenbloem, margriet, meerjarige klaproos,

muurbloem, pek-anjer, perzikbladklokje, puntwederik, ridderspoor,
stokroos, venkel, vingerhoedskruid, vlas, welriekende reseda,
Romantic

     

36

1,50

€ 260,-

zandbloem, zijdeplant, zomer adonis en zonne-ogen.

Gele lupine, lupine, avondviolier, baardgras, bolderik, geel

havikskruid, gipskruid, grof trilgras, hemelroosje, hondstong,

hoofdjesgilia, jacobsladder, juffertje-in-het-groen, korenbloem,

koriander, kroonkruid, maroccaans leeuwenbekje, moerasbloem,

muskuskaasjeskruid, muurbloem, ossetong, rode melde, rood vlas,

schildzaad, tulppapaver, vaste vlas, vergeet-me-nietje, wilde akelei,
Renaissance

    

25

1,50

€ 327,-

zeeviolier en zilverdille.

Asperge-erwt, bergcentauri, bijenvoer, bosliefje, collinsia,

duizendblad, duizendknoop, dwergmargriet, ereprijs, gevlekt bosliefje,
grasanjer, hoornviooltje, kegelsilene, klaproos, kleine ganzebloem,
klokjesbloem, madeliefje, pekbloem, ridderspoor, rotsschildzaad,

schermscheefbloem, slaapmutsje geel, steenanjer, tijm, vergeet-meGothic



19

1

€ 287,-

  

Stroomdalflora

nietje, wilde tijm, zeeschildzaad en zonneroosje

Bosaardbei, bosliefje, damastbloem, gevlekt bosliefje, jacobsladder,
judaspenning, kroonkruid, maarts viooltje,

maroccaans leeuwenbekje, monnikskap, muskuskaasjeskruid,
pekbloem, perzikbladklokje, slangekruid, slanke sleutelbloem,
23

1,50

€ 285,-

veldsalie, vingerhoedskruid en wildemanskruid.

Agrimonie, avondkoekoeksbloem, beemdkroon, boerenwormkruid,
cichorei wildtype, duizendblad, fluitekruid, geel walstro, gele

morgenster, gewoon barbarakruid, glad walstro, groot streepzaad,
grote bevernel, grote vossestaart, knoopkruid, margriet,
muskuskaasjeskruid, pastinaak, scherpe boterbloem,
Akkerflora

Plukweide eenjarig

5

35

1,50

2,60

€ 53,-

€ 105,-

wilde marjolein, wilde peen, zeepkruid, zwarte toorts.

Bolderik, echte kamille, klaproos, korenbloem en margriet.

Afrikaanse goudsbloem, amandelroosje, bonte ganzebloem,

chinese anjer, cosmea, dille, duifkruid, fijn akkerscherm, gekroonde
ganzenbloem, gele zonnehoed, gemengde hoge leeuwenbekjes,

gipskruid, goudsbloem, groot akkerscherm, grootbloemige lavatera,
juffertje-in-het-groen, kattenstaartamarant, klokken van Ierland,
knoopjes kamille, korenbloem, meisjesogen, pluimhanenkam,

ridderspoor, saffloer, spinjuffertje, trechtermalva, vlambloem,
zeepkruid, zinnia, zomeraster, zomerazalea, zomerviolier,
Plukweide meerjarig

28

1,50

€ 217,-

zonnebloemen, zwarte komijn en zwartpurperen duifkruid.

Akkerklokje, beemdkroon, betonie, dagkoekoeksbloem, damastbloem,
duifkruid, echte koekoeksbloem, gewoon duizendblad, grote

kattenstaart, kartuizeranjer, keel walstro, klein trilgras, korenbloem,
knolspirea, knoopkruid, lange ereprijs, margriet, prachtklokje, echte
ganzerik, ruig klokje, sint janskruid, veldsalie, vijfdelig kaasjeskruid,
Hollandmengsel
Bloemenpracht

4

34

1,50
1,50

€ 56,-

€ 150,-

wede, wilde marjolein, wilde reseda, wilde ridderspoor en zeepkruid.
Echte kamille, klaproos, korenbloem en margriet.

Agrimonie, bolderik, duizendblad, echte kamille, fluitekruid,

franse tijm, gele ganzebloem, gewone teunisbloem, glad walstro,
goudsbloem, grootbloemige centauri, herderstasje, karwij,

klaproos, kleine pimpernel, korenbloem, late guldenroede, margriet,
paardenbloem, pekbloem, rode pekanjer, slangekruid, smalle

weegbree, st. janskruid, veldsalie, weduwebloem, wilde peen, wilde
reseda, zeepkruid, zomer adonis en zwarte toorts.



