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ÖRTPLUGGPLANTOR

Skandinaviens bredaste sortiment
Med örtpluggplantor kan naturliga miljöer skapas, 
återskapas eller bevaras. Man kan komponera en yta 
för de flesta typer av markförhållanden från torra och 
branta slänter till fuktiga och flacka ytor. Denna vege-
tation kan locka till sig ett varierat djurliv så som fjä-
rilar och humlor även i ett tättbebyggt område.

Säljs i hela brätten! 
Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 
plantor med krukvolym 93 cm3 per planta. 

Plantera enkelt och effektivt
Med Veg Techs planteringssystem planteras 150-200 
st örtplugg per timma. Det består av ett planterings-
rör och en sele där du bär brättet med plantorna.

Ökar mångfalden i ängar, naturområden, skogsbryn

Återskapar ytor efter exempelvis byggarbetsplatser

Kan kombineras med frösådd för att designa en äng

Bidrar till gröna ytor i staden

Hjälper till att binda slänter och sanddynor

Förbättrar miljöer för insekter och fjärilar

Veg Techs pluggplantor gynnar vildbin
Flera arter av vildbin klassas som rödlistade och den 
främsta anledningen är att den naturtyp som utgör deras 
livsmiljö försvinner mer och mer. Platser med varm, torr 
och öppen jord som torrängsmarker, vägkanter men även 
militära skjutfält och idrottsplatser är livsmiljöer som 
vildbina trivs i men som har blivit färre. 
 
Flera vildbin samlar endast pollen från en enda växt eller 
växtfamilj. Dessa pollenväxter växer i samma livsmiljö som 
bina bygger bon i. Därmed blir de drabbade när dessa 
naturtyper minskar. 
 
Ett sätt att behålla livsmiljöer för vildbin är att återskapa 
öppna, torra marker och återplantera de livsnödvändiga 
växterna. Flera pollenväxter som de specialiserade vildbina 
behöver finns i Veg Techs sortiment. Dessa växter är 
markerade med ett bi         i vårt sortiment.

40 st plantor/ brätte.
Plugg: bredd 4 cm och höjd 9 cm.

PRODUKTFÖRDELAR
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Flera arter av vildbin klassas som rödlistade och den 
främsta anledningen är att den naturtyp som utgör deras 
livsmiljö försvinner mer och mer. Platser med varm, torr 
och öppen jord som torrängsmarker, vägkanter men även 
militära skjutfält och idrottsplatser är livsmiljöer som 
vildbina trivs i men som har blivit färre. 
 
Flera vildbin samlar endast pollen från en enda växt eller 
växtfamilj. Dessa pollenväxter växer i samma livsmiljö som 
bina bygger bon i. Därmed blir de drabbade när dessa 
naturtyper minskar. 
 
Ett sätt att behålla livsmiljöer för vildbin är att återskapa 
öppna, torra marker och återplantera de livsnödvändiga 
växterna. Flera pollenväxter som de specialiserade vildbina 
behöver finns i Veg Techs sortiment. Dessa växter är 
markerade med ett bi         i vårt sortiment.

Örtpluggsplantering. Bilden visar fyra år efter plantering.
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Ängsarter för alla förhållanden
Komponera en ängsyta med örtpluggplantor från vår 
svenska natur. Med örtpluggplantor kan man fritt sätta 
ihop egna artsammansättningen. Första årets blom-
ning med örtplugg blir rikligare än en ängssådd. Ur-
valet av växter finns för torra, normalfuktiga och fuk-
tiga ängsmiljöer. För bästa resultat rekommenderar vi 
att kombinera örtpluggplantor med ängssådd. Ytan 
växer ihop snabbare och ger ett jämnare och natur-
ligare resultat. Mikroklimatet i etableringsytan för-
bättras och förekomsten av fröogräs minskar.

ÖRTPLUGG TILL ÄNGSYTOR

Rekommenderad planteringstäthet:
 • 5-10 plantor/m² vid kombination med frösådd. 
 • 15-20 plantor/m² vid etablering med endast örtplugg

FRÅN GRÄSMATTA TILL ÄNG
Minskad skötsel med ängsytor
Skötsel av gräsytor utgör cirka 30% av en kommuns  
skötselbudget. Många kommuner arbetar med att  
omvandla sina klippta gräsmattor till ängsytor.  
Genom att anlägga äng minskas skötselinsatser  
samtidigt gynnas den biologiska mångfalden.  
Ängar ger dessutom en mer varierande och  
inspirerande stadsmiljö. 

Omvandla gräsmatta till äng

Robusta arter som växer på de flesta ytor, exempel-
vis tidigare gräsmatta med något näringsrik jord. 

Art.nr Vetenskapligt namn Svenskt namn

2-10000 Achillea millefolium rölleka

2-10040 Bellis perennis tusensköna

2-10152 Hypericum macalatum fyrkantig johannesört

2-10170 Knautia arvensis Åkervädd

2-10179 Leontodon hispidus Sommarfibbla

2-10180 Leucanthemum vulgare prästkrage, sen

2-10181 Leucanthemum vulgare prästkrage, tidig

2-10187 Lotus corniculatus käringtand

2-10204 Malva moschata myskmalva

2-10144 Pilosella aurantiaca rödfibbla

2-10147 Pilosella officinarum gråfibbla

2-10230 Plantago lanceolata Svartkämpar

2-10250 Potentilla tabernaemontani Småfingerört 

2-10252 Primula veris gullviva

2-10254 Prunella vulgaris brunört

Hur är förhållandet på platsen? t.ex torrt - fuktigt, 
soligt-skuggigt, näringsrikt - näringsfattigt, 
kalkhaltigt m.m.

Avlägsna eller markera hinder i ytan, t.ex. stenar 
eller andra vassa uppstickande föremål.

Etableringstiden beror på vilken metod som  
används. Vid sådd tar full etablering cirka 3 år. 

Ängsfrö, örtplugg och färdig ängsmatta ger ett 
färdigt resultat från första dagen.

Att tänka på…

För att lyckas med ängsetablering behöver  
sådd eller plantering ske på öppen jord, utan  
vegetation och rötter.

Öppna mindre ytor i befintlig gräsmatta genom 
att öppna upp luckor på cirka 1 × 1 m eller 1 m 
breda spår för att sedan så eller plantera. 
Man bör vara medveten om att örternainitialt  
kommer att stå i klusterformationer då det tar  
tid innan arterna sprider sig vidare. Innan ett  
genomförande bör gräsmattan hållas lågvuxen. 

Plantera med örtpluggplantor för att säkra  
etablering av de arter du väljer eller anlägg  
Färdig ängsmatta som ger ett färdigt  
resultat från första dagen.  
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Egen artsammansättning
Att plantera örtpluggplantor ger stora möjligheter att 
anpassa artvalet på en specifik yta. Med en korrekt 
uppbyggnad och ett genomtänkt växtval erhålls en 
lättskött yta med lång livslängd även i trafikmiljöer. 
 
För bästa resultat planteras 15-20 pluggplantor/m². 
Risk för ogräs minskas om ytan blir tät och sluten. 
 
Uppbyggnaden kräver att det finns en naturlig jord- 
terass under planteringen och inte enbart krossmaterial.

Art nr. Vetenskapligt Svenskt

2-10017 Ammophila arenaria sandrör

2-10030 Armeria maritima strandtrift

2-10052 Calluna vulgaris ljung

2-10066 Carex arenaria sandstarr

2-10105 Echium vulgare blåeld

2-10182 Leymus arenarius strandråg

2-10184 Linaria vulgaris gulsporre

2-10230 Plantago lanceolata svartkämpar

2-10245 Potentilla anserina gåsört

2-10323 Silene uniflora strandglim

Refug, salttåliga Planteras i ca 250 mm kross 0/18 mm.

Art nr. Vetenskapligt Svenskt

2-10000 Achillea millefolium rölleka

2-10023 Antennaria dioica kattfot

2-10101 Dianthus arenarius sandnejlika

2-10102 Dianthus deltoides backnejlika

2-10122 Galium verum gulmåra

2-10187 Lotus corniculatus käringtand

2-10147 Pilosella officinarum gråfibbla

2-10250 Potentilla tabernaemontani småfingerört 

2-10274 Saxifraga granulata mandelblomma

2-10331 Thymus serphyllum backtimjan

2-10198 Viscaria vulgaris tjärblomster

Refug, mindre salttåliga Planteras i ca 250 mm kross 0/18 mm.

Art nr. Vetenskapligt Svenskt

2-10028 Aquilegia vulgaris Akleja

2-10030 Armeria maritima strandtrift 

2-10052 Calluna vulgaris ljung

2-10060 Campanula rotundifolia liten blåklocka

2-10081 Centaurea jacea rödklint

2-10084 Cichorium intybus cikoria

2-10103 Digitalis purpurea fingerborgsblomma

2-10120 Fragaria vesca smultron

2-10122 Galium verum gulmåra

2-10170 Knautia arvensis åkervädd

2-10180 Leucanthemum vulgare prästkrage sen

2-10181 Leucanthemum vulgare prästkrage tidig

2-10144 Pilosella aurantiaca rödfibbla

2-10252 Primula veris gullviva

2-10349 Verbascum nigrum mörkt kungsljus

2-10198 Viscaria vulgaris tjärblomster

Vägslänt: Planteringsbädd beror av artval.

Planttäthet rekommenderas med 15 - 20 st/m². Varje planta 
gödslas med ca 7 g långtidsverkande gödsel vid plantering.
Kommande år gödslas ytan vid behov.
Vid torr väderlek vattnas plantorna tills de etablerats. 
Ogräs bör kontinuerligt hållas efter.

VÄXTFÖRSLAG

ÖRTPLUGG I TRAFIKMILJÖER

Pluggplantor

250 mm stenkross 0/18

Ogräshämmande fiberduk

Uppbyggnad



64  -  ÖRTPLUGGPLANTOR

OLIKA BIOTOPER

Normaläng: Morän-ler- och mjälajord.

Art.nr Vetenskapligt namn Svenskt namn

2-10059 Campanula persicifolia stor blåklocka

2-10060 Campanula rotundifolia liten blåklocka

2-10081 Centaurea jacea rödklint

2-10119 Filipendula vulgaris brudbröd

2-10122 Galium verum gulmåra

2-10129 Geranium sylvaticum midsommarblomster

2-10152 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört

2-10170 Knautia arvensis åkervädd

2-10180 Leucanthemum vulgare prästkrage, sen

2-10181 Leucanthemum vulgare prästkrage, tidig

 2-10227 Phleum phleoides flentimotej

2-10252 Primula veris gullviva

2-10254 Prunella vulgaris brunört

2-10259 Ranunculus acris smörblomma

2-10274 Saxifraga granulata mandelblomma

2-10281 Scorzonera humilis svinrot

2-10313 Silene dioica rödblära

2-10323 Succisa pratensis ängsvädd

Torrt öppet kalkrikt: Torräng, torrbacke, vägbank.

Art.nr Vetenskapligt namn Svenskt namn

2-10000 Achillea millefolium rölleka

2-10023 Antennaria dioica kattfot

2-10025 Anthemis tinctoria färgkulla 

2-10059 Campanula persicifolia stor blåklocka

2-10060 Campanula rotundifolia liten blåklocka

2-10081 Centaurea jacea rödklint

2-10084 Cichorium intybus cikoria

2-10101 Dianthus arenarius sandnejlika 

2-10105 Echium vulgare blåeld

2-10119 Filipendula vulgaris brudbröd

2-10122 Galium verum gulmåra

2-10128 Geranium sanguineum blodnäva

2-10153 Hypericum perforatum äkta johannesört

2-10179 Leontodon hispidus sommarfibbla 

2-10180 Leucanthemum vulgare prästkrage, sen

2-10181 Leucanthemum vulgare prästkrage, tidig

2-10187 Lotus corniculatus käringtand

2-10250 Potentilla tabernaemontani småfingerört

2-10252 Primula veris gullviva

2-10274 Saxifraga granulata mandelblomma

2-10331 Thymus serpyllum backtimjan

2-10355 Veronica spicata axveronika 

Nedan har vi samlat de vanligaste naturtyperna med de arter som Veg Tech odlar. 
Det visar vilka växtsamhällen som trivs och hör ihop och som råder i naturen.

Torrt öppet näringsfattigt: Torräng, torrbacke, vägbank.

Art.nr Vetenskapligt namn Svenskt namn

2-10000 Achillea millefolium rölleka

2-10031 Anrica montana slåttergubbe

2-10023 Antennaria dioica kattfot

2-10025 Anthemis tinctoria färgkulla 

2-10052 Calluna vulgaris ljung

2-10060 Campanula rotundifolia liten blåklocka

2-10081 Centaurea jacea rödklint

2-10102 Dianthus deltoides backnejlika

2-10103 Digitalis purpurea fingerborgsblomma

2-10119 Filipendula vulgaris brudbröd

2-10120 Fragaria vesca smultron

2-10122 Galium verum gulmåra

2-10128 Geranium sanguineum blodnäva

2-10152 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört

2-10153 Hypericum perforatum äkta johannesört

2-10161 Jasione montana blåmunkar 

2-10170 Knautia arvensis åkervädd

2-10179 Leontodon hispidus sommarfibbla 

2-10180 Leucanthemum vulgare prästkrage, sen

2-10181 Leucanthemum vulgare prästkrage, tidig

2-10184 Linaria vulgaris gulsporre

2-10187 Lotus corniculatus käringtand

2-10204 Malva moschata myskmalva

2-10144 Pilosella aurantiaca rödfibbla

2-10147 Pilosella officinarum gråfibbla

2-10229 Pimpinella saxifraga bockrot

2-10230 Plantago lanceolata svartkämpar 

2-10245 Potentilla anserina gåsört

2-10258 Pulsatilla vulgaris backsippa

2-10274 Saxifraga granulata mandelblomma

2-10316 Silene uniflora strandglim

2-10331 Thymus serpyllum backtimjan

2-10358 Viola canina ängsviol 

2-10349 Verbascum nigrum mörkt kungsljus

2-10353 Veronica officinalis ärenpris

2-10361 Viola tricolor styvmorsviol

2-10198 Viscaria vulgaris tjärblomster
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Fuktigt till blött: Översilningsyta, strand, dike, våtmark.

Art.nr Vetenskapligt namn Svenskt namn

2-10001 Achillea ptarmica nysört

2-10249 Comarum palustre kråkklöver

2-10062 Cardamine pratensis ängsbräsma

2-10109 Eriphorium angustifolium ängsull

2-10112 Eupatorium cannabinum hampflockel

2-10129 Geranium sylvaticum midsommarblomster

2-10130 Geum rivale humleblomster

2-10152 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört

2-10197 Lychnis flos-cuculi gökblomster

2-10203 Lythrum salicaria fackelblomster

2-10213 Molinia caerulea blåtåtel

2-10259 Ranunculus acris smörblomma

2-10313 Silene dioica rödblära

2-10338 Trollius europaeus smörboll

Salttåliga: Trafik, torr havsstrandäng, skärgård.

Art.nr Vetenskapligt namn Svenskt namn

2-10000 Achillea millefolium rölleka

2-10017 Ammophila arenaria sandrör

2-10023 Antennaria dioica kattfot

2-10030 Armeria maritima strandtrift

2-10066 Carex arenaria sandstarr

2-10060 Campanula rotundifolia liten blåklocka

2-10101 Dianthus arenarius sandnejlika 

2-10102 Dianthus deltoides backnejlika

2-10122 Galium verum gulmåra

2-10128 Geranium sanguineum blodnäva

2-10180 Leucanthemum vulgare prästkrage, sen

2-10181 Leucanthemum vulgare prästkrage, tidig

2-10182 Leymus arenarius strandråg

2-10184 Linaria vulgaris gulsporre

2-10187 Lotus corniculatus käringtand

2-10147 Pilosella officinarum gråfibbla

2-10230 Plantago lanceolata svartkämpar 

2-10245 Potentilla anserina gåsört

2-10316 Silene uniflora strandglim

2-10331 Thymus serpyllum backtimjan

2-10361 Viola tricolor styvmorsviol

2-10198 Viscaria vulgaris tjärblomster

Friskt till halvskuggigt: Lundar, bryn, lövängar.

Art.nr Vetenskapligt namn Svenskt namn

2-10020 Anemone nemorosa vitsippa (rhizomer)

2-10045 Briza media darrgräs

2-10056 Campanula latifolia hässleklocka 

2-10059 Campanula persicifolia stor blåklocka

2-10103 Digitalis purpurea fingerborgsblomma

2-10120 Fragaria vesca smultron

2-10121 Galium odoratum myskmadra

2-10130 Geum rivale humleblomster

2-10129 Geranium sylvaticum midsommarblomster

2-10152 Hypericum maculatum fyrkantig johannesört

2-10172 Lamiastrum galeobdolon gulplister

2-10195 Luzula sylvatica storfryle

2-10215 Myosotis sylvatica skogsförgätmigej

2-10252 Primula veris gullviva

2-10238 Poa nemoralis lundgröe

2-10244 Polypodium vulgare stensöta

2-10259 Ranunculus acris smörblomma

2-10313 Silene dioica rödblära

2-10322 Stellaria holostea buskstjärnblomma

2-10323 Succisa pratensis ängsvädd

2-10358 Viola canina ängsviol 

2-10353 Veronica officinalis ärenpris

Fjärilsäng: Lockar fjärilar och andra insekter.

Art.nr Vetenskapligt namn Svenskt namn

2-10000 Achillea millefolium rölleka

2-10081 Centaurea jacea rödklint

2-10170 Knautia arvensis åkervädd

2-10179 Leontodon hispidus sommarfibbla 

2-10180 Leucanthemum vulgare prästkrage, sen

2-10181 Leucanthemum vulgare prästkrage, tidig

2-10187 Lotus corniculatus käringtand

2-10230 Plantago lanceolata svartkämpar 

2-10259 Ranunculus acris smörblomma

2-10323 Succisa pratensis Ängsvädd

2-10355 Veronica spicata axveronika 
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Arnica montana, slåttergubbe
Art nr: 2-10031
Färg: gul 
Blomning: juni-juli 
Höjd:  20-50 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: medicinalväxt, trivs på kalkfattig mark

ARTFÖRTECKNING

Antennaria dioica, kattfot
Art nr: 2-10023
Färg: rosa 
Blomning: maj-juli 
Höjd:  5-30 cm 
Utbredning: hela landet
Övrigt: torktålig, mattbildande genom rhizomer

Campanula persicifolia, stor blåklocka
Art nr: 2-10059
Färg: lilablå 
Blomning: juli-aug 
Höjd:  30-100 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: glesa tuvor, föredrar väldränerad jord

Campanula latifolia, hässleklocka
Art nr: 2-10056
Färg: lilablå 
Blomning: juli-aug 
Höjd:  50-120 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: skuggtålig

Dianthus arenarius, sandnejlika
Art nr: 2-10101
Färg: vit
Blomning: juni-sept 
Höjd:  15 cm 
Utbredning: södra delarna
Övrigt: salttålig, tuvbildande

Cichorium intybus, cikoria
Art nr: 2-10084
Färg: blå 
Blomning: juli-aug 
Höjd:  10-100 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: full sol, kalkrik jord

Centaurea jacea, rödklint
Art nr: 2-10081
Färg: lilaröd
Blomning: juli-sept 
Höjd:  30-80 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: torktålig, klarar alkaliska jordar

Dianthus deltoides, backnejlika
Art nr: 2-10102
Färg: rosa 
Höjd:  10-30 cm
Blomning: juni-aug 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: salttålig, glesa tuvor

Campanula rotundifolia, liten blåklocka
Art nr: 2-10060
Färg: blå 
Blomning: juli-aug 
Höjd:  20-50 cm 
Utbredning: hela landet
Övrigt: glesa tuvor, föredrar väldränerad jord

Calluna vulgaris, ljung
Art nr: 2-10052
Färg: rosa 
Blomning: juli-aug 
Höjd:  10-75 cm 
Utbredning: hela landet 
Övrigt: salttålig, risartad låg buske

Bellis perennis, tusensköna
Art nr: 2-10040
Färg: vit 
Blomning: april-juni 
Höjd:  10 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: sprider sig enkelt med rhizom och frö  

Cardamine pratensis, ängsbräsma
Art nr:  2-10062 
Färg: vit, rosa, lila
Blomning: maj-juni 
Höjd:  10-50 cm 
Utbredning: södra delarna
Övrigt:  fuktig jord 

Armeria maritima, strandtrift
Art nr: 2-10030
Färg: rosa 
Blomning: maj-sept 
Höjd:  10-25 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: salttålig, frösår sig själv 

Anthemis tinctoria, färgkulla
Art nr: 2-10025
Färg: gul 
Blomning: juni-sept 
Höjd:  20-80 cm 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen 
Övrigt: salttålig, frösår sig själv

Anemone nemorosa, vitsippa
Art nr: 2-10020  
Färg: vit 
Blomning: april-maj                Leverans hösten 
Höjd:  8-30 cm 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: Obs! säljs endast som rhizom

Achillea millefolium, rölleka
Art nr: 2-10000
Färg: vit 
Höjd:  20-70 cm
Blomning: juni-okt 
Utbredning: hela landet
Övrigt: salttålig, sprider sig med rhizomer

Achillea ptarmica, nysört
Art nr:  2-10001 
Färg: vit 
Blomning: juli-augusti 
Höjd:  20-60 cm 
Utbredning:  hela landet, ej fjällen
Övrigt:  föredrar fuktig, näringsrik jord

Finns i lager under säsong. Vi reserverar oss för mellanförsäljning. Minsta beställning 40 stycken = 1 brätte

= Rödlistad art = Gynnar vildbin

Aquilegia vulgaris, akleja
Art nr: 2-10028
Färg: blå, rosa, vit 
Blomning: juni-juli 
Höjd:  50-80 cm 
Utbredning: hela landet 
Övrigt: frisk jord 
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Fragaria vesca, smultron
Art nr: 2-10120
Färg: vit 
Blomning: april-juni 
Höjd:  10 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: fuktig jord, ätbara bär

Galium odoratum, myskmadra
Art nr: 2-10121
Färg: vit 
Blomning: maj-juni 
Höjd:  5-30 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: skuggtålig, klarar luftföroreningar

Galium verum, gulmåra
Art nr: 2-10122
Färg: gul 
Blomning: juli-aug 
Höjd:  10-60 cm 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: salttålig

Geranium sylvaticum, midsommarblomster
Art nr: 2-10129
Färg: lila 
Blomning: juni-juli 
Höjd:  50 cm 
Utbredning: hela landet
Övrigt: skuggtålig

Leucanthemum vulgare, prästkrage
Art nr: Sen: 2-10180 Tidig: 2-10181
Färg: vit 
Blomning: juni-juli 
Höjd:  20-70 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: bildar bestånd genom frö och rhizomer

Lamiastrum galeobdolon, gulplister
Art nr: 2-10172
Färg: gul 
Blomning: maj-juni 
Höjd:  15-40 cm 
Utbredning: södra delarna 
Övrigt: mattbildande genom rhizomer

Jasione montana, blåmunkar
Art nr: 2-10161
Färg: blå
Blomning: juni-aug 
Höjd:  10-35 cm 
Utbredning: södra delarna
Övrigt: torktålig

Hypericum macalatum, fyrkantig johannesört
Art nr: 2-10152
Färg: gul 
Blomning: juli-sept 
Höjd:  40-70 cm 
Utbredning: hela landet, ej fjällen
Övrigt: torktålig

Echium vulgare, blåeld
Art nr: 2-10105
Färg: blå 
Blomning: juni-juli 
Höjd:  20-90 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: salttålig

Eupatorium cannabinum, hampflockel
Art nr: 2-10112
Färg: vit-rosa 
Blomning: juli-sept 
Höjd:  90-150 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: fuktig jord

Filipendula vulgaris, brudbröd
Art nr: 2-10119
Färg: rosa 
Blomning: maj-sept 
Höjd:  20-50 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: klarar alkaliska jordar

Digitalis purpurea, fingerborgsblomma
Art nr: 2-10103
Färg: violett -rosa-vit 
Höjd:  30-150 cm
Blomning: juni-aug 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: medicinalväxt, mormorsväxt, trivs i skogsbryn

Hypericum perforatum, äkta johannesört
Art nr: 2-10153
Färg: gul 
Blomning: juli-sept 
Höjd:  10-25 cm 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: torktålig

Geum rivale, humleblomster
Art nr: 2-10130
Färg: brunröd
Blomning: maj-juli 
Höjd:  40 cm 
Utbredning: hela landet, ej fjällen
Övrigt: föredrar fuktig- blöt jord

Knautia arvensis, åkervädd
Art nr: 2-10170
Färg: lila 
Höjd:  30-80 cm
Blomning: juni-aug 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: kalkfattig jord

Geranium sanguineum, blodnäva
Art nr: 2-10128
Färg: cerise-rosa
Blomning: juni-juli 
Höjd:  15-50 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: kalkhaltig mark och beståndsbildande

Leontodon hispidus, sommarfibbla
Art nr: 2-10179
Färg: gul 
Blomning: juli-aug 
Höjd:  30 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: klarar tunga lerjordar

ARTFÖRTECKNING

Hieracium umbellatum L. flockfibbla
Art nr: 2-10148
Färg: gul 
Höjd:  10-100 cm
Blomning: juli-september 
Utbredning: hela landet
Övrigt: torra ängar, steniga backar mm
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Ranunculus acris, smörblomma
Art nr: 2-10259
Färg: gul 
Blomning: juni-aug 
Höjd:  5-40 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: sprider sig med rhizomer

Scorzonera humilis, svinrot
Art nr: 2-10281
Färg: gul
Blomning: maj-juni 
Höjd:  10-40 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: växer på fuktig-frisk hävdad mark

Pimpinella saxifraga, bockrot
Art nr: 2-10229
Färg: vit 
Blomning: juli-aug 
Höjd:  50-70 cm 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: torktålig

Potentilla tabernaemontani, småfingerört
Artnr: 2-10250
Färg: gul 
Blomning: maj-juni 
Höjd:  5-15 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: torktålig 

Polypodium vulgare, stensöta
Art nr: 2-10244
Färg: grön 
Blomning: vintergrön 
Höjd:  10-40 cm 
Utbredning: hela landet, sällsynt i fjällen 
Övrigt: robust ormbunke

Pilosella aurantiaca, rödfibbla
Art nr: 2-10144
Färg: röd
Blomning: juni-juli 
Höjd:  20-60 cm 
Utbredning: hela landet, ej fjällen
Övrigt: sprider sig med stoloner

Malva moschata, myskmalva
Art nr: 2-10204
Färg: rosa-vit 
Blomning: juli-sept 
Höjd:  30-80 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: mormorsväxt, torktålig

Lotus corniculatus, käringtand
Art nr: 2-10187
Färg: gul 
Blomning: juni-juli 
Höjd:  10-40 cm 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: kvävefixerande, salttålig

Plantago lanceolata, svartkämpar
Art nr: 2-10230
Färg: svart
Blomning: maj 
Höjd:  30 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: salttålig, klarar alkaliska jordar

Pilosella officinarium, gråfibbla
Art nr: 2-10147
Färg: gul 
Blomning: juni-aug 
Höjd:  5-40 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: torktålig

Potentilla anserina, gåsört
Art nr: 2-10245
Färg: gul 
Blomning: juni-aug 
Höjd:  5-15 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: mattbildande, salttålig

Primula veris, gullviva
Art nr: 2-10252
Färg: gul 
Blomning: maj-juni 
Höjd:  15-40 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: klarar alkaliska jordar, klarar tunga lerjordar

Lychnis flos-cuculi, gökblomster
Artnr: 2-10197
Färg: rosa 
Blomning: juni-juli 
Höjd:  40-70 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt: föredrar fuktig- blöt jord 

Myosotis sylvatica, skogsförgätmigej
Art nr: 2-10215
Färg: blå 
Blomning: maj-juni 
Höjd:  15-50 cm 
Utbredning: södra delarna
Övrigt: sprider sig lätt

Pulsatilla vulgaris, backsippa
Art nr: 2-10258
Färg: lila
Blomning: juni-juli 
Höjd:  20-60 cm 
Utbredning: hela landet, ej fjällen
Övrigt: torktålig, klarar alkaliska jordar

Saxifraga granulata, mandelblomma
Art nr: 2-10274
Färg: vit 
Blomning: juli-aug 
Höjd:  50-70 cm 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: torktålig

Finns i lager under säsong. Vi reserverar oss för mellanförsäljning. Minsta beställning 40 stycken = 1 brätte

= Rödlistad art = Gynnar vildbin

Prunella vulgaris, brunört
Art nr: 2-10254
Färg: lila 
Blomning: juli-aug 
Höjd:  5-25 cm 
Utbredning: hela landet 
Övrigt: torktålig

Linaria vulgaris, gulsporre
Art nr: 2-10184
Färg: gul
Blomning: juli-sept 
Höjd:  20-70 cm 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen
Övrigt: sprider sig lätt, torktålig
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Viola tricolor, styvmorsviol
Art nr: 2-10361
Färg: lila, gul, vit 
Blomning: april-okt 
Höjd:  10-25 cm 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen 
Övrigt: något torktålig

ARTFÖRTECKNING

Viscaria vulgaris, tjärblomster
Art nr: 2-10198
Färg: rosa
Blomning: maj-juli 
Höjd:  25-60 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: tuvbildande, torktålig

Veronica officinalis, ärenpris
Art nr: 2-10353
Färg: lilablå 
Blomning: juni-juli 
Höjd:  30 cm 
Utbredning: hela landet
Övrigt: krypande, torktålig

Viola canina, ängsviol
Art nr: 2-10358
Färg: blå
Blomning: maj-juni 
Höjd:  8-15 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: något torktålig

Vaccinium vitis-idaea L. Lingon
Art nr: 2-10343
Färg: bär mognar aug-sept
Blomning: maj-juli 
Höjd:  10-40 cm 
Utbredning: hela landet
Övrigt: trivs i skogsmark, surjordsväxter         

Trollius europaeus, smörboll
Art nr: 2-10338
Färg: gul 
Blomning: juni-sept 
Höjd:  40-70 cm 
Utbredning: hela landet 
Övrigt: föredrar fuktig- blöt jord

Succisa pratensis, ängsvädd
Art nr: 2-10323
Färg: blålila 
Blomning: aug-sept 
Höjd:  25-60 cm 
Utbredning: hela landet, ej i fjällen 
Övrigt: salttålig

Veronica spicata, axveronika
Art nr: 2-10355
Färg: mörkblå
Blomning: juli-aug 
Höjd:  10-50 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: torktålig, kalkgynnad

Vi tar hand om fröer till nästa års odling.

Silene uniflora, strandglim
Art nr: 2-10316
Färg: vit
Blomning: juni-aug 
Höjd:  8-40 cm 
Utbredning: hela landet, kustremsan 
Övrigt: torktålig

Silene dioica, rödblära
Art nr: 2-10313
Färg: rosa
Blomning: maj 
Höjd:  30 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: kvävegynnande

Stellaria holostea, buskstjärnblomma
Art nr: 2-10322
Färg: vit 
Blomning: maj-juni 
Höjd:  10-35 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: sprider sig med rhizomer

Thymus serphyllum, backtimjan
Art nr: 2-10331
Färg: lila
Blomning: juni-aug 
Höjd:  3-10 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna 
Övrigt: torktålig

Vaccinium myrtillus L. Blåbär
Art nr: 2-10341
Färg: bär mognar juli-aug 
Blomning: maj-juni 
Höjd:  15-60 cm 
Utbredning: hela landet
Övrigt: trivs i skogsmark, surjordsväxter      

Verbascum nigrum, mörkt kungsljus
Art nr: 2-10349
Färg: gul
Blomning: juni- sept 
Höjd:  40-100 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna, sällsynt i norr
Övrigt: trivs i torr, näringsrik mineralmark
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Luzula pilosa, vårfryle
Art nr: 2-10194
Bladfärg: gulgrön, vintergrön  
Höjd:  10-25 cm 
Utbredning: hela landet 
Övrigt: tuvbildande, med korta rhizomer

Luzula sylvatica, storfryle
Art nr: 2-10195
Bladfärg: klargröna, vintergrön 
Höjd:  40-80 cm
Utbredning: sällsynt, södra delarna
Övrigt:  tuvbildande, skuggtålig

Melica nutans, bergslok
Art nr: 2-10209
Bladfärg: grön 
Höjd:  30-60 cm 
Utbredning: hela landet
Övrigt:  tuvbildande, med grenade långa rhizomer

Molinia caerulea, blåtåtel
Art nr: 2-10213
Bladfärg: blågrön  
Höjd:  40-120 cm 
Utbredning: hela landet
Övrigt:  tuvbildande

Phleum phleoides, flentimotej
Art nr: 2-10227
Bladfärg: blågröna  
Höjd:  20-60 cm 
Utbredning: södra delarna
Övrigt:  tuvbildande

Poa nemoralis, lundgröe
Art nr: 2-10238
Bladfärg: grön   
Höjd:  30-80 cm  
Utbredning: hela landet
Övrigt:  tuvbildande, med korta rhizomer

Briza media, darrgräs
Art nr: 2-10045
Bladfärg: grön
Höjd:  20-50 cm 
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt:  tuvbildande

Carex arenaria, sandstarr
Art nr: 2-10066
Bladfärg:  mörkgröna 
Höjd:  10-30 cm 
Utbredning: södra delarna längs kusten
Övrigt:  breder ut sig med krypande jordstam

Festuca ovina, fårsvingel
Art nr: 2-10114
Bladfärg: grågröna
Höjd:  15-40 cm 
Utbredning: hela landet
Övrigt:  tuvbildande

Anthoxanthum odoratum, vårbrodd
Art nr: 2-10026
Bladfärg: grön  
Höjd:  10-40 cm  
Utbredning: södra och mellersta delarna
Övrigt:  tuvbildande

Foto: Pratensis

Ammophila arenaria, sandrör
Art nr: 2-10017
Färg: halmgul, grön (gräs) 
Höjd:  60-120 cm
Blomning: juli-aug 
Utbredning: södra delarna, kustremsan
Övrigt: tuvbildande

Leymus arenarius, strandråg
Art nr: 2-10182
Färg: silvergrön 
Blomning: juni-aug 
Höjd:  50-150 cm 
Utbredning: hela landet, kustremsan
Övrigt:  breder ut sig med krypande jordstam

GRÄSARTER

Finns i lager under säsong. Vi reserverar oss för mellanförsäljning. Minsta beställning 40 stycken = 1 brätte

= Rödlistad art = Gynnar vildbin
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PRAKTISKA RÅD

Förvaring
Om inte plantering utförs direkt vid leve-
rans ska brättena placeras sida vid sida på en 
skuggig plats, gärna direkt på marken.

Underlag och plantering
Bäst resultat uppnås på näringsfattig jord som ska vara fri 
från fleråriga rotogräs såsom kvickrot, kirskål och tistlar. 

Plantering av örtpluggplantor kan gö-
ras under perioden april-oktober.

Rekommenderad planteringstäthet:
5-10 plantor/m² vid kombination med frösådd
15-20 plantor/m² vid etablering med endast örtplugg

Ladda ner aktuella anvisningar på vegtech.se

PLANTERING AV STORA YTOR 
Veg Techs planteringssystem består av planteringsrör 
och sele. Planteringen blir rationell och snabb. Vid  
normala markförhållanden planteras ca 150-200 st 
plantor per timme. Vi erbjuder entreprenadtjänster i 
anslutning till våra produkter och system. 

Artikelnr Produkt Beskrivning

8-12001 Bärsele inkl. 2 st. plantpåsar till brätte

9-12003 Planteringsrör 55 mm Mått rör: 55 mm

9-12004 Planteringsrör 65 mm Mått rör: 65 mm




