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Onze zaden worden jaarlijks met
zorg voor het milieu geteeld. De
oogst is afhankelijk van de teelten weersomstandigheden. De
kwaliteit van de zaden kan door
de natuur per jaar verschillen. Het
kan ook voorkomen dat de kwaliteit
onvoldoende is of dat oogsten
geheel mislukken. Hierdoor komt het
voor dat een variëteit een jaar niet
beschikbaar is ondanks dat deze wel
in de catalogus staat.

SYMBOLEN OP ZAKJES:
Bloemhoogte
Plantafstand
Bloeitijd
Planthoogte
Plantafstand
Oogsttijd
Zaaien binnen
Zaaien buiten
Vlinderplant

De zaaitijd staat aangegeven in de cijfers van de
maanden. In de maanden die tussen haakjes staan,
kan binnen worden voorgezaaid.
Verklaring van de tekens:
_
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v
s

=
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=
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Droogbloem
pluk- of snijbloem
bijenplant
vlinderplant

EENJARIGE BLOEMEN
Agastache hybrida Arcado Pink
Schitterend als borderplant waar ze met talrijke
paarsroze bloemaren de hele zomer bloeit.
Hoogte: 45 cm. Zaaien: (3-5) 4-6. Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: E
Artikelnummer: 33050
Agastache hybrida Astello Indigo
Astello Indigo is een prachtige borderplant met
talrijke violetblauwe bloemaren. Het is een sterke
plant voor lage borders. De geurende bloemen
worden graag bezocht door bijen, vlinders en
andere nuttige insecten.
Hoogte: 40-50 cm. Zaaitijd: 3-5. Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: N
Artikelnummer: 33055
Ageratum mexicanum Blue Mink v s
Leverbalsem of Mexicaantje. Lage plant voor
blauwe borders.
Hoogte: 20 cm. Zaaitijd: (1-4) 5-6. Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: B
Artikelnummer: 33065
Agrostemma githago Milas ✂ v s
Bolderik. Lila-roze akkerbloem voor borders en
boeketten.
Hoogte: 75 cm. Zaaitijd: 4-5 en 9. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: A
Artikelnummer: 33075
Alcea rosea annua Indian Spring v s
Eenjarige enkele Stokroos. Decoratieve hoge
tuinplant in gemengde kleuren.
Hoogte: 110 cm. Zaaitijd: (2-4) 5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: E
Artikelnummer: 33085
Alyssum maritimum, Lobularia of Schildzaad
Dit zijn eenjarige kruipplantjes die kussens
vormen van kleine bloempjes. Rijk en langdurig
bloeiend. Geschikt voor randen, potten en kleine
tuinen.
Hoogte: 10 cm. Zaaitijd: (3) 4-5. Bloeitijd: 6-8.
In drie verschillende kleuren:
Alyssum maritimum Rosie O’Day
Kleur: karmijnroze.
Prijscode: B
Artikelnummer: 33195
Alyssum maritimum Sneeuwkleed
Kleur: sneeuwwit.
Prijscode: A
Artikelnummer: 33197
Alyssum maritimum Oriental Nights
Kleur: violet.
Prijscode: B
Artikelnummer: 33199
Amaranthus cruentus Velvet Curtains
Deze Kattenstaart maakt stevige en hoog
opgaande planten met donker paarsrood blad.
De planten zijn opvallende accent planten in de
border en als achtergrond van de border. Zeer
geschikt om in boeketten te verwerken. Hoogte:
150 cm. Zaaitijd: (3-5) 4-5. Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: E
Artikelnummer: 33200

eenjarig
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Pompoenen en siervruchten

Cosmos bipinnatus Xsenia
Xsenia heeft een speciale kleur, rozerood met
terracotta.
Hoogte: 60 cm.
Prijscode: K
Artikelnummer: 33951
Cosmos bipinnatus Rosetta
Cosmea met grote bloemen, in velerlei tinten roze
met vaak lichtere strepen op de bloembladen.
Hoogte: 90 cm.
Prijscode: K
Artikelnummer: 33952
Cosmos bipinnatus Cosimo Red-White
Bijzondere Cosmos met gestreepte bloemen in
donker paarsrood en wit. Hoogte: 70 cm.
Artikelnummer: 33953
Prijscode: F
Cosmos bipinnatus Vega
Een rijkbloeiend soort in helder wit. Hoogte: 70 cm.
Prijscode: D
Artikelnummer: 33955
Cosmos bipinnatus Snow Puff
Cosmea met half en geheel gevulde bloemen die
als sneeuwballen in de plant hangen.
Hoogte: 110 cm.
Prijscode: K
Artikelnummer: 33956
Cosmos bipinnatus Velouette
Bloemen in diep wijnrood met witte strepen.
Hoogte: 90 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 33957
Cosmos bipinnatus Xanthos
Unieke Cosmos met een unieke zachtgele kleur.
Tot voor kort was dit een onbekende kleur in dit
type Cosmea en Xanthos is dan ook meerdere
keren bekroond als noviteit. Hoogte: 70 cm.
Prijscode: K
Artikelnummer: 33958
Cosmos sulphureus Klondike Bright Lights
Mengsel van sprekende kleuren van helder geel
tot dieporanje. Hoogte: 60 cm.
Artikelnummer: 33959
Prijscode: D
Dahlia variabilis Dandy
Kleurrijk mengsel van opvallende kraagbloemen.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 34025
Dahlia variabilis Sunny Reggae
Halskraag Dahilia is in tinten oranje, geel en
scharlaken. De bloemen hebben een tweede
kraag van kleine bloemblaadjes rond het
bloemhart.
Hoogte: 40-60 cm. Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 7-10
Prijscode: P
Artikelnummer: 34035
Delphinium of Ridderspoor zie Consolida.
Dianthus chinensis Chianti
Dubbele zwarte anjer met een smal wit randje.
Hoogte: 25 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: E
Artikelnummer: 34050
Dorotheanthus bellidiformis Sunshine Mix
IJsbloemen zijn kleurige kruipplantjes voor
randen en potten.
Hoogte: 15 cm. Zaaitijd: 3-5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 34135
Erigeron karvinskianus Profusion
Fijnstraal heeft bloemen die lijken op Madeliefjes
die verkleuren van roze naar wit. Voor randen en
hangpotten.
Hoogte: 25 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-5. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: E
Artikelnummer: 34155
Eschscholzia of Slaapmutsjes
Dit zijn makkelijke en rijkbloeiende tuinplanten
voor borders en potten, die zich ook op droge
grondsoorten thuis voelen. Zonnige plaats.
Zaaitijd: 4-6 en 9. Bloeitijd: 6-9.
Eschscholzia californica Mission Bells
Een mengsel van half dubbele Slaapmutsjes in
een bijzonder mooie en rijke kleurschakering.
Hoogte: 30cm. Zaaien: (3-4) 4-5 en 9. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 34210
Eschscholzia californica Orange King
Rijkbloeiend soort met enkele oranje bloemen.
Hoogte: 35 cm.
Prijscode: C
Artikelnummer: 34225

33958
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COSMEA, Cosmos bipinnatus Xanthos
Eenjarig: Unieke Cosmos met een unieke zachtgele kleur. Tot voor kort was dit
een onbekende kleur in dit type Cosmea en Xanthos is dan ook meerdere keren
bekroond als noviteit. Het zachte geel combineert mooi in de border en in boeketten.
Geschikt voor lage borders, in plantenbakken en in de pluk- en vindertuin. Volle
zon of halfschaduw. Zaaien: Binnen voorzaaien van maart tot april of in mei tot juni
buiten ter plaatse. Hoogte: 60-80 cm. Plantafstand: 30 cm. Bloeitijd: Juli tot oktober.

Klimplanten

Cosmos Xanthos, annual, borderplant and cutflower. Sowing indoors: March-April,
outside: May-June. Flowering: July-October. Height: 60-80 cm.

7

Schmuckkörbchen Xanthos, einjährige Gruppenpflanze und Sommerschnittblume.
Aussaatzeit Vorkultur: März-April, Freiland: Mai-Juni. Blüte: Juli-Oktober.
Höhe: 60-80 cm.

Tweejarigen en vaste planten

Cosmos Xanthos, plante annuelle pour massifs et fleurs à couper.
Semis à l’intérieur: mars-avril, en pleine terre: mai-juin. Floraison: juillet-octobre.
Hauteur: 60-80 cm.

6

3

7-10

Bloemenmengsels

Cosmos bipinnatus Rubenza
Cosmea met een fantastisch nieuwe kleur. De
bloemen openen in diep wijnrood en verbloeien
naar oudroze. De bloemen in verschillende
kleurstadia zorgen voor een opvallend mengsel
in warme, rode en roze tinten die mooi aftekenen
tegen het donkergroene blad.
Hoogte: 80 cm.
Prijscode: F
Artikelnummer: 33949
Cosmos bipinnatus Sensation
Grootbloemig kleurenmengsel. Hoogte: 100 cm.
Prijscode: C
Artikelnummer: 33950

30 cm

2

Centaurea of Korenbloem ✂ v s
De enkele blauwe korenbloem is als akkerbloem
alom bekend. Nieuwe soorten zijn er in bijzondere kleuren voor borders en als snijbloem.
Zaaitijd: 3-6 en 9. Bloeitijd: 6-10
Centaurea cyanus Classic Fantastic
Fantastisch mengsel van blauwtinten, van
mooie, helder hemelsblauwe tot diepblauwe
korenbloemen en alle kleuren die er tussen in
zitten. Hoogte: 80 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 33682
Centaurea cyanus Classic Magic
Zeer bijzonder mengsel van korenbloemen
in aparte tinten uiteenlopend diep purperen,
bijna zwart tot licht lila met een donker hart.
Er zitten ook zwarte bloemen tussen waarvan
de bloemblaadjes witte punten hebben, heel
bijzonder.
Hoogte: 70-90 cm. Zaaitijd: 4-6 / 9. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: E
Artikelnummer: 33683
Centaurea cyanus Classic Romantic
Antirrhinum majus Lucky Lips ✂
Korenbloemen in een roze tinten mix: uiteen
Mooie rood-witte leeuwebek voor in kleine
groepen in hoge borders.
lopend van helder roze, bijna wit tot rijk en diep
Prijscode: E
Artikelnummer: 33255
oudroze. Hoogte: 80 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 33684
Antirrhinum majus nanum Rainbow Mix
Centaurea cyanus
Mengsel van alle kleuren. Hoogte: 50 cm.
De echte blauwe Korenbloem. Hoogte: 80 cm.
Prijscode: A
Artikelnummer: 33265
Artikelnummer: 33695
Prijscode: A
Asters of Callistephus.
Cerinthe
major
Purpurescens
Kiwi
Blue
v
Asters zijn van oudsher bekende tuinplanten en
Nieuwe en bijzondere tuinplant met grijsblauw
mooie snijbloemen. Er zijn diverse variëteiten met
blad en violette buisvormige bloemen.
verschillende bloemvormen en in verschillende
Hoogte: 70 cm. Zaaitijd: (4-5) 5-6. Bloeitijd: 7-9.
hoogtes.
Prijscode: F
Artikelnummer: 33750
Zaaitijd: (3-5) 5-6. Bloeitijd: 7-9.
Chrysanthemum of Tanacetum ✂
Asperula orientalis
Dit zijn mooie tuinplanten en plukbloemen die
Dit blauwe bedstro kan al zes weken na het
gemakkelijk op iedere grondsoort groeien.
zaaien bloeien. Het vormt dan een 20-30 cm
Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 6-9.
hoge, welriekende, grijsblauwe deken van kleine
Chrysanthemum carinatum Rainbow s
buisbloempjes.		
Enkele Ganzebloem in kleurrijk mengsel.
Hoogte: 30 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6 Bloeitijd: 6-9.
Hoogte: 55 cm.
Prijscode: C
Artikelnummer: 33300
Prijscode: A
Artikelnummer: 33785
Callistephus chinensis Surpresso ✂
Chrysanthemum paludosum
Prachtmengsel. Snijbloem. Hoogte: 70 cm.
Eenjarige Margrietjes, talrijke witte bloempjes met
Prijscode: A
Artikelnummer: 33315
geel hartje. Hoogte: 25 cm.
Prijscode: C
Artikelnummer: 33825
Callistephus chinensis Kleurentapijt
Clarkia unguiculata Excellent Mix ✂
Lage gemengde Aster. Hoogte: 25 cm.
Amandelroosje, rijkbloeiend mengsel van dubbele
Prijscode: B
Artikelnummer: 33330
bloemen.
Callistephus chinensis Unicum ✂
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: 4-5. Bloeitijd: 6-8.
Straalaster met naaldvormige bloemblaadjes in
Prijscode: A
Artikelnummer: 33915
gemengde kleuren.
Cleome hassleriana Cherry Queen
Hoogte: 50 cm.
Kattensnorren zijn grootbloemige en decoratieve
Prijscode: B
Artikelnummer: 33365
hoge planten voor borders. Kleur: kersrood en
Cactusmengsel
donkerroze.
Mengsel van verschillende cactussen.
Hoogte: 100 cm. Zaaitijd: (3-4) 5. Bloeitijd: 7-9.
Zaaitijd: (4-10).
Prijscode: D
Artikelnummer: 33925
Prijscode: D
Artikelnummer: 33505
Cleome hassleriana Violet Queen
Calendula of Goudsbloem
Kleur: violet.
De Goudsbloem is een geliefde zomerbloem, tuin
Prijscode: D
Artikelnummer: 33927
plant en kruid met aromatisch blad tegen mieren.
Makkelijk te zaaien en rijkbloeiend in vrolijke
Cleome hassleriana White Queen
kleuren. Zaaitijd: (3-4) 4-6 en 9. Bloeitijd: 6-10.
Kleur: helder wit.
Prijscode: D
Artikelnummer: 33930
Calendula officinalis Calexis Orange
Consolida ajacis Blauw Boeket ✂
Calexis heeft de bekende oranje
Dit riddersporenmengsel omvat donkerblauw, diep
goudsbloemenkleur, echter de bloemvorm maakt
blauw, hemelsblauw, heel licht blauw en blauw
deze variëteit apart. De dubbele cactusvormige
met grijzig wit.
bloemen zijn opgemaakt uit talrijke opgerolde
Hoogte: 125 cm. Zaaitijd: 3-9. Bloeitijd: 7-9.
bloembladen.
Prijscode: F
Artikelnummer: 33940
Hoogte: 30 cm.
Prijscode: D
Artikelnummer: 33510
Consolida ajacis Imperial Mix ✂
Riddersporen in gemengd kleuren.
Calendula officinalis Nova ✂
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: 2-5 en 9. Bloeitijd: 6-8.
Ouderwetse enkelbloemige Goudsbloem in oranje.
Prijscode: A
Artikelnummer: 33943
Hoogte: 60 cm.
Prijscode: C
Artikelnummer: 33515
Consolida regalis Blue Cloud ✂ v
Blauwe Riddersporen bloeien rijkelijk in een
Calendula officinalis Fiesta Gitana
wolk van kleine blauwe bloemen. Voor border en
Lage dubbele Goudsbloem in crème, gele tot
boeketten.
oranje tinten. Hoogte: 30 cm.
Hoogte: 75 cm. Zaaitijd: 2-5 en 9. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 33520
Prijscode: E
Artikelnummer: 33944
Calendula officinalis Apricot Delight ✂
Convolvulus tricolor Royal Ensign v s
Nieuwe kleur: roomgeel, zacht abrikoosoranje tot
lichtroze. Hoogte: 40 cm.
Dagschone met blauwe kelkbloemen met een
Prijscode: D
Artikelnummer: 33525
roomgele keel.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 6-10.
Calendula officinalis Simplicity ∆
Prijscode: B
Artikelnummer: 33945
Een fantastisch goudsbloemenmengsel met
ouderwetse enkelbloemige bloemen in allerlei
Cosmos of Cosmea ✂ s
geel- en oranjetinten. Het is een leuk plukbloempje
Cosmea is een hoge borderplant en snijbloem
voor vrolijke zomerboeketten. Hoogte: 50 cm
voor zomerse boeketten. Het is een makkelijke
Prijscode: E
Artikelnummer: 33535
tuinplant met grote bloemen in diverse kleuren.
Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 7-10.

70 cm

Eenjarige Bloemen

U vindt de verschillende bloemensoorten
onderverdeeld in eenjarige soorten,
bloemenmengsels, tweejarige soorten, vaste
planten, potplanten en klimplanten. Vele soorten
zijn er in één afzonderlijke kleur waarmee u
het kleurenpalet van uw eigen bordertuin kunt
samenstellen. Onder de eenjarigen staan de
soorten die in een seizoen kiemen, groeien,
bloeien en weer zaad vormen. We hebben hier
ook een aantal meerjarige soorten vermeld die in
het eerste jaar bloeien en soorten afkomstig uit
landen met een milder klimaat. Deze soorten zijn
bij ons immers vaak eenjarig. U kunt deze soorten
op een beschutte en droge plaats overwinteren
voor nog meer bloemen in het tweede jaar. De
tweejarige soorten doen twee groeiseizoenen over
de cyclus van kiemen tot zaadvormen. Tweejarigen
bloeien dan ook overwegend in het tweede jaar
na zaaien. Ze kunnen, net als de meeste vaste
planten, in de zomer en nazomer worden gezaaid.
De vaste planten bloeien vanaf het tweede jaar
en vervolgens jaar op jaar. U kunt soorten uit
het assortiment klimmers kiezen om hekwerken,
schuttingen, muren enzovoort op te sieren met een
bloemenpracht in de gewenste kleur.

Amberboa muricata Desert Star v s
Ster der Woestijn met lila-roze bloemen die veel
weg hebben van de gewone korenbloem.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: 3-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: F
Artikelnummer: 33220
Ammi majus Queen of Africa ✂ s
Kantbloem of Witte Dille voor borders en als
snijbloem.
Hoogte: 100 cm. Zaaitijd: (4-5) 4-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 33225
Antirrhinum of Leeuwebek
Een makkelijk te telen eenjarige zomerbloeier. De
hoge soorten zijn ook geschikt als snijbloem voor
zomerboeketten.
Zaaitijd: (2-5) 4-5. Bloeitijd: 7-9.
Antirrhinum majus nanum Black Prince ✂
Kleur: donkerrood.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd : 4-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 33245
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INHOUDSOPGAVE:

SALVIA, Salvia splendens Lighthouse Purple
7-9

35592
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Flammenblume Cherry Caramel, einjährige Beet- und Gruppenpflanze,
Sommerschnittblume. Aussaatzeit Vorkultur: März-April, Freiland: Mai. Blüte: JuliSeptember. Höhe: 40-50 cm.

eenjarig

Phlox de Drummond Cherry Caramel, plante annuelle pour massifs et fleurs
à couper. Semis à l’intérieur: mars-avril, en pleine terre: mai. Floraison: juilletseptembre. Hauteur: 40-50 cm.
Phlox Cherry Caramel, annual, borderplant and cutflower. Sowing indoors: MarchApril, outside: May. Flowering: July-September. Height: 40-50 cm.
VLAMBLOEM, Phlox drummondii Cherry Caramel
Eenjarig: Phlox is een fantastische tuinplant voor in perken en borders, en is een
uitstekende plukbloem. Deze Phlox heeft schitterende karamelkleurige bloemen met
een donkerrood hart waarmee u mooie zomerboeketten kunt maken. Vlambloemen
of Floxen staan immers lang op de vaas en laten zich goed mengen met andere
zomerbloemen. Zaai of plant ze in groepen in de tuin. Voor snijbloemen enige
ondersteuning geven om rechte stelen te krijgen. Geschikt voor iedere doorlatende
maar vochtige grondsoort op een zonnige plaats. Heerlijk geurend. Zaaien: Binnen
voorzaaien van maart tot april of in mei buiten ter plaatsen. Hoogte: 40-50 cm.
Plantafstand: 20 cm. Bloeitijd: Juli tot september.

35295
2-5
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Salvia

eenjarig

Vervaine, Verbena Desert Jewels, plante annuelle, pour massifs et le balcon. Semis
à l’intérieur: février-mai, en pleine terre: mai. Floraison: juillet-octobre. Hauteur:
20-30 cm.

Salvia Lighthouse Purple

Eisenkraut, Verbena Desert Jewels, einjährige Beet- und Gruppenpflanze.
Aussaatzeit Vorkultur: Februar-Mai, Freiland: Mai. Blüte: Juli-Oktober. Höhe: 2030 cm.

N

Bloemenzaden

Vervain, Verbena Desert Jewels, annual, borderplant, containers. Sowing indoors:
February-Mai, outside: May. Flowering: July-October. Height: 20-30 cm.
14102119PA

HEMERT01_35592

IJZERHARD, Verbena tenuisecta Desert Jewels
Eenjarig: Verbena in een kleurrijk en rijkbloeiend mengsel, voor borders, perken
en plantenbakken. Verbena is een makkelijke tuinplant die u het beste binnen kunt
voorzaaien en later uitplanten voor een vroege bloei. Verbena bloeit rijk en de hele
zomer tot in de herfst. Geschikt zijn voor alle grondsoorten en een stand-plaats in
de zon of iets schaduw. Zaaien: Binnen voorzaaien van februari tot mei. Buiten ter
plaatse vanaf half mei tot eind mei. Hoogte: 20-30 cm. Afstand: 20 cm.
Bloeitijd: Juli tot oktober.

36155

Vlambloem

Phlox Cherry Caramel

eenjarig

E

Bloemenzaden
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IJzerhard

Verbena Desert Jewels

K

Bloemenzaden

HEMERT01_36155

3-4

5-6

80

30

6-9

Zinnia elegans Purple Prince, plante annuelle, pour massifs et fleurs à couper.
Semis à l’intérieur: mars-avril, en pleine terre: mai-juin. Floraison: juin-septembre.
Hauteur: 80-90 cm.
Zinnia elegans Purple Prince, einjährige Gruppenpflanze und Schnittblume.
Aussaatzeit Vorkultur: März-April, Freiland: Mai-Juni. Blüte: Juni-September. Höhe:
80-90 cm.
Zinnia elegans Purple Prince, annual, borderplant and cutflower. Sowing indoors:
March-April, outside: May-June. Flowering: June-September. Height: 80-90 cm.
ZINNIA, Zinnia elegans Purple Prince
Eenjarig: Deze dieppaarse Zinnia zorgt voor een aansprekend accent in hoge
borders of achterin de tuin. Bijzonder geschikt voor groepen in kleurenborders
en als plukbloem voor fantasierijke zomerboeketten. Zinnia groeit op de meeste
grondsoorten en staat graag in het volle zon. Zaaien: Binnen voorzaaien van maart
tot april in potten. Buiten ter plaatse zaaien van half mei tot begin juni. Hoogte: 8090 cm. Afstand: 30 cm. Bloeitijd: Juni tot eind september.

36260
eenjarig

Zinnia

Zinnia Purple Prince

12041636CL

E

Bloemenzaden
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Lupin Avalune Lilac, plante annuelle pour massifs et fleurs à couper. Semis en pleine
terre: avril-juin. Floraison: juillet-septembre. Hauteur: 30-40 cm.
Lupine Avalune Lilac, einjährige Gruppenpflanze und Schnittblume. Aussaatzeit
Freiland: April-Juni. Blüte: Juli-September. Höhe: 30-40 cm.
Lupin Avalune Lilac, annual, borderplant and cutflower. Sowing outside: April-June.
Flowering: July-September. Height: 30-40 cm.
LUPINE, Lupinus hartwegii Avalune Lilac
Eenjarig: Een Lupine met bloemaren in trendy paars, lila en wit. Door de mooie
bloemtrossen is het een gewaardeerde borderplant maar u kunt er ook mooie
boeketjes van plukken. Makkelijk te kweken en geschikt voor de meeste
grondsoorten en bij voorkeur zaaien op een zonnige plaats. Zaaien: Binnen in mei.
Buiten ter plaatse van april tot begin juni. Hoogte: 30-40 cm. Afstand: 20 cm.
Bloeitijd: Juli tot september.

34962
Bloemenzaden

Papaver rhoeas Amazing Grey
De naam zegt alles. Amazing Grey is een mengsel
van Klaprozen in allerlei grijstinten; soms wit
gestreept en/of met wit omrand. Alles bij elkaar
een zeer bijzonder kleurenpallet dat in weinig
bloemsoorten voorkomt.
Hoogte: 50cm.
Prijscode: G
Artikelnummer: 35142
Papaver rhoeas Bridal Silk
Heel bijzonder en zeldzaam mooi: Klaprozen van
bruidszijde, in helderwit met roomgele meeldraden
en helmknoppen. Beeldschoon en ook nog eens
makkelijk te kweken.
Prijscode: F
Artikelnummer: 35144
Papaver rhoeas v
Grote rode Klaproos. Wild- en akkerbloem.
Hoogte: 60 cm.
Prijscode: A
Artikelnummer: 35145
Papaver rhoeas National Mix
Klaprozen in een opzienbarend mengsel van
knalrood en helder wit. Makkelijk te kweken;
gewoon direct in de tuin zaaien op de plaats waar
u van deze Klaprozen wilt gaan genieten.
Hoogte: 40-50 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35146
Papaver rhoeas Parelmoer v s
Parelmoer is een subtiel pastelkleurig mengsel.
Klaproosjes in grijs, mauve, lila, oud rose, dofrood
en wit.
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: 3-5. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: F
Artikelnummer: 35147
Papaver rhoeas Pandora
Een unieke Klaproos met dieprode bloemen die
verbloeien naar oudroze met grijswitte strepen.
Hoogte: 40-50 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35150
Petunia nana compacta Colorama Mix
Rijkbloeiend mengsel van verschillende kleuren.
Hoogte: 25 cm.
Prijscode: D
Artikelnummer: 35165
Phacelia campanularia Blue Wonder v
Decoratief perkplantje met zuiver blauwe
klokbloempjes.
Hoogte: 25 cm. Zaaitijd: (3-5) 5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 35230
Phacelia tanacetifolia v s
Bijenvoer. Geliefd door bijen en vlinders.
Lichtblauw.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: 5-8. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: A
Artikelnummer: 35250
Phlox drummondii Cherry Caramel
Deze Phlox heeft schitterende karamelkleurige
bloemen met een donkerrood hart. Uitstekende
plukbloem voor zomerboeketten.
Hoogte: 45 cm. Zaaien: (3-4) 4-5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35295

Phlox drumondii Sugar Stars ✂
Deze schitterende blauw-witte floxen zijn
fantastische tuinplanten voor in perken en
borders. U kunt er bovendien een heel mooi
blauw boeketje van plukken.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: (3-4) 5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35300
Portulaca grandiflora Bella Vista
Portulak is een laagblijver met prachtige kleuren.
Hoogte: 20 cm. Zaaitijd: (3-4) 5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 35345
Salvia farinacea Victoria v s
Meelsalie. Lang bloeiende borderplant met
violetblauwe bloemen.
Hoogte: 45 cm. Zaaitijd: (2-4) 5. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35550
Salvia patens v
Blauwe Salie. Onvoorstelbaar mooie, grote
bloemen in zuiver blauw. Opvallend decoratief.
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: (2-4) 5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: G
Artikelnummer: 35570
Salvia splendens Sint Jansvuur
Bekende rode Salie voor borders en potten.
Hoogte: 25 cm. Zaaitijd: (2-4). Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: C
Artikelnummer: 35585
Salvia splendens Lighthouse Purple
De bekende Salvia in een aparte nieuwe kleur.
De planten worden hoger dan de perkvarianten,
speciaal voor hoge borders maar in kleine tuinen
en plantenbakken is het eveneens een
opvallende plant.
Hoogte: 50-60 cm. Zaaitijd: (2-4) 5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35592
Scabiosa atropurpurea Black Knight
Duifkruid met donkerviolette bijna zwarte
bloemen.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35610
Scabiosa atropurpurea ✂ v s
Duifkruid. Dubbele bloemen in gemengde kleuren.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: 4-5 en 9. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 35615
Solenostemon scutellarioides Wizard Mix
Coleus of Siernetel is een zeer decoratieve
bladplant voor in de tuin of plantenbakken op
het balkon. De opvallende gekleurde bladeren
combineren mooi met diverse andere eenjarigen.
Hoogte: 20-40 cm. Zaaitijd: (2-4) / 5. Bloeitijd: 7-9
Prijscode: K
Artikelnummer: 35750
Tagetes of Afrikaantjes
Een beroemde perkplant met vele mogelijkheden.
We hebben de volgende soorten in de bekende
kleuren en opvallende nieuwe soorten.
Zaaitijd: (3-4) 4-5. Bloeitijd: 7-10.
Tagetes erecta Crackerjack ✂
Hoog soort dat ook geschikt is voor de snij.
Mengsel van geel tot dieporanje. Hoogte: 80 cm.
Prijscode: B
Artikelnummer: 35765
Tagetes patula nana Mr. Majestic
Uniek en nieuw Afrikaantje met geel-bruin
gestreepte bloemen. Bijzonder opvallend.
Hoogte: 20 cm.
Prijscode: F
Artikelnummer: 35775
Tagetes patula nana Favorite Red
Ook een nieuw Afrikaantje met grote enkele,
roodbruine bloemen. Hoogte: 30 cm.
Prijscode: D
Artikelnummer: 35805
Tagetes patula nana Honeycomb
Dubbele bloemen in helderbruin met oranje-geel.
Hoogte: 25 cm.
Prijscode: C
Artikelnummer: 35815
Tagetes patula nana Lemon Drop
Geel dubbelbloemig. Hoogte: 30 cm.
Prijscode: B
Artikelnummer: 35820
Tagetes patula nana Bonita
Dubbel mengsel van geel, oranje en bruin.
Hoogte: 25 cm.
Prijscode: B
Artikelnummer: 35835
Tagetes patula nana Marietta
Enkelbloemig, geel met bruin. Hoogte: 25 cm.
Prijscode: C
Artikelnummer: 35850
Tagetes tenuifolia Starfire Mix
Een halfhoog afrikaantje met talrijke kleine
stervormige bloempjes. Hoogte: 35 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35875

20 cm
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Nigella damascena Persian Rose
Roze. Hoogte: 40 cm.
Prijscode: A
Artikelnummer: 35116
Nigella damascena Miss Jekyll Blauw
Blauw. Hoogte: 40 cm.
Prijscode: A
Artikelnummer: 35117
Papavers of Klaprozen
Dit zijn decoratieve bloemen voor aparte accenten
in de bordertuin. De grootbloemige soorten
vormen een ware verrassing wanneer ze de
knop ontluiken. Door meerdere keren en op
verschillende plaatsen te zaaien, kunt u er de
hele zomer van genieten.
Zaaitijd: 4-6 en 9. Bloeitijd: 7-9.
Papaver commutatum Lady Bird
Echt knalrode klaprozen met op ieder bloemblad
een pikzwarte vlek. Hoogte: 35 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35134
Papaver paeoniflorum Cream Paeony
Papaver met grote roomwitte, gevulde bloemen.
Hoogte: 90 cm.
Prijscode: D
Artikelnummer: 35135
Papaver somniferum Black Swan
Een papaverbloem die lijkt op het verenpakket
van een zwarte zwaan. Dit is een variëteit van
het zogenaamde Lanciniatum type met diep
ingesneden, gefranjeerde bloembladen.
Hoogte: 80 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35137
Papaver somniferum Lilac Pompom
Een papaver met zacht lilapaarse bloemen.
De grote bolvormige bloemen hebben fijn
ingesneden bloembladen. Zaaitijd: Buiten ter
plaatse vanwege penwortel van april tot circa half
juni. Hoogte: 80-100 cm. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35139

40 cm

Lupine

Lupinus Avalune Lilac

Lavatera trimestris Mont Blanc ✂
Witte Bekermalve.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: 4-5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 34900
Linum grandiflorum Bright Eyes
Een bijzonder soort Vlas met donkerrood-witte
bloemen die op ogen lijken. Opvallend.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: 4-6. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: E
Artikelnummer: 34925
Lobelia
Lobelia’s zijn rijk en langdurig bloeiende planten
voor randen, lage borders en potten.
Hoogte: 20 cm. Zaaitijd: (2-4) 5. Bloeitijd: 7-9.
Lobelia erinus White Lady
Voor een massa fijne witte bloempjes.
Prijscode: D
Artikelnummer: 34930
Lobelia erinus Keizer Wilhelm
Mooi donkerblauw.
Prijscode: D
Artikelnummer: 34935
Lobelia pendula Cascade Mix
Hanglobelia voor potten en randen. Kleurenmengsel.
Artikelnummer: 34946
Prijscode: D
Lupinus cruickshankii Sunrise ✂
Lupine met lange stelen en tweekleurige bloemen
in geel-blauw.
Hoogte: 100 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 34960
Lupinus hartwegii Avalune Lilac
Een Lupine met bloemaren in trendy paars, lila
en wit. Door de mooie bloemtrossen is het een
gewaardeerde borderplant maar u kunt er ook
mooie boeketjes van plukken.
Hoogte: 30-40 cm. Zaaitijd: (5) 4-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: G
Artikelnummer: 34962
Lupinus hartwegii Avalune Red-White
Lupine met rood-witte bloemaren voor mooie
accenten in de tuin. De tweekleurige bloemtrossen
maken het een aansprekende tuinplant.
Hoogte: 30 cm. Zaaitijd: (5) 4-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: G
Artikelnummer: 34963
Lupinus hartwegii Pixie Delight
Lupine in kleuren roze, paars en blauw.
Hoogte: 30 cm. Zaaitijd: 4-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: B
Artikelnummer: 34965
Malcolmia maritima
Strandviolier, rijkbloeiende laagblijver in
verschillende tinten.
Hoogte: 25 cm. Zaaitijd: 3-6. Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: B
Artikelnummer: 35005
Malope trifida Vulcan
Een schitterende dieprode plukbloem met grote
bloemen.
Hoogte: 110 cm. Zaaien: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 35010
Mirabilis jalapa Marbles Mix
Nachtschone in een werkelijk prachtig mengsel
van gestreepte bloemen in twee kleuren.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: (3-5) 5. Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35040
Mirabilis longiflora
Een exotische Nachtschone met 20 cm lange
buisbloemen in helder wit met een paarsrood oog.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: (3-5) 4-5. Bloeitijd: 7-10.
Artikelnummer: 35050
Prijscode: E
Nemophila menziesii Baby Blue Eyes v
Bosliefje is een makkelijk kruipplantje met helder
blauw-witte bloempjes.
Hoogte: 15 cm. Zaaitijd: 3-5 en 9. Bloeitijd: 5-9.
Prijscode: A
Artikelnummer: 35100
Nicotiana alata Lime Green
Lime Green is een siertabak in een heel bijzondere
groengele kleur die aparte accenten geeft aan de
border en boeketten.
Zaaitijd: (3-4). Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 35105
Nicotiana sylvestris s
Deze siertabak is een statige accentplant met
grote geurende witte bloemen. Uitstekend
geschikt voor achterin de border en voor
schaduwrijke plaatsen.
Hoogte: 160 cm. Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: F
Artikelnummer: 35110
Nigella of Juffertje in ’t groen _
Dit zijn gemakkelijk te zaaien zomerbloemen
voor de bordertuin in verschillende kleuren.
Ook geschikt als snij- en droogbloem.
Zaaitijd: 3-5. Bloeitijd: 6-9.
Nigella garidella Blue Stars
Een Nigella met talrijke helderblauw
sterbloempjes. Hoogte: 35 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 35115
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eenjarig

Gilia capitata ✂ v
Blauwe snijbloem en borderplant met elegant
geveerd blad.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: 3-6 en 9. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: A
Artikelnummer: 34295
Gilia tricolor Felicitas
Een vrolijke Gilia in allerlei kleurtjes uiteenlopend
van roomwit, fris roze tot paarsig en violet blauw.
Een van de makkelijkste eenjarige zomerbloeiers.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: 3-6 en 9. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 34297
Gypsophila elegans Convent Garden ✂
Gipskruid. Bekende en makkelijke witte snijbloem.
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: 4-8. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: A
Artikelnummer: 34345
Helianthus of Zonnebloem ✂ v s
Zonnebloemen zijn hoge decoratieve en geliefde
zomerbloemen. Het zijn veelzijdige planten voor
borders, achtergronden en snijbloemen.
Zaaitijd: (3-4) 4-5. Bloeitijd: 7-9.
Helianthus annuus Giganteus
Hoge gele Zonnebloem. Hoogte: 200 cm en hoger.
Prijscode: A
Artikelnummer: 34360
Helianthus annuus Music Box
Is een laag soort van roomgele tot oranjerode tinten.
Hoogte: 80 cm.
Prijscode: D
Artikelnummer: 34365
Helianthus annuus Golden Hedge
Goudkleurige halfhoge zonnebloem. Hoogte:150 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 34370
Helianthus annuus Herfstschoonheid
Mengsel van velerlei tinten. Hoogte: 220 cm.
Prijscode: C
Artikelnummer: 34375
Helianthus annuus Moonshine
Een citroengele zonnebloem met een zwart
bloemhart. Hoogte: 170 cm.
Prijscode: D
Artikelnummer: 34380
Helianthus annuus Domino
Halfhoge met goudgele bloemen. Hoogte: 120 cm
Prijscode: C
Artikelnummer: 34385
Helianthus annuus Sunspot
Mini zonnebloem met een grote bloem van soms
wel 40 cm doorsnede. Hoogte: 50 cm.
Prijscode: B
Artikelnummer: 34400
Helianthus annuus Velvet Queen
Bijzondere roodbruine bloemen. Hoogte: 160 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 34410
Helianthus annuus Zebulon
Goudgeel met een wonderschoon bloemhart.
Hoogte: 75cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 34420
Helianthus annuus Florenza
Zeer opvallende zonnebloemen met bloembladen in
bruinrood en heldergeel rond een donkerbruin hart.
Hoogte: 125 cm.
Prijscode: E
Artikelnummer: 34425
Helianthus annuus Paquito Mix
Lage zonnebloemen in een kleurenmengsel.
Hoogte: 50 cm.
Prijscode: F
Artikelnummer: 34430
Helianthus cucumerifolius Stella
Kleinbloemige gele Zonnebloem voor boeketten.
Hoogte: 150 cm.
Prijscode: C
Artikelnummer: 34435
Helichrysum bracteatum Moreska _
Goudstrobloem. Bekende droogbloem in
verschillende kleuren.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 34465
Impatiens walleriana Baby Mix
Alom bekende eenjarige tuinplant in een rijk
gekleurd mengsel. Vlijtige Liesjes staan bekend
om hun overdadige en langdurige bloei.
Prijscode: E
Artikelnummer: 34534
Lathyrus odoratus Bijou
Lage Sier- of Pronkerwt, kleurrijk mengsel.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: 3-5. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: C
Artikelnummer: 34875
Lathyrus odoratus Cupid
Lage Siererwt voor randen en potten. Gemengd.
Hoogte: 30 cm. Zaaitijd: 3-5. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: E
Artikelnummer: 34885
Voor de hoge soorten, zie bij de klimplanten.
Lavandula multifida Spanish Eyes v s
Een eenjarige Lavendel met een aparte gevorkte
bloeiwijze en zeer decoratief viltig grijs blad.
Hoogte: 45 cm. Zaaitijd: (3-4) 5. Bloeitijd: 7-10.
Artikelnummer: 34890
Prijscode: K
Lavatera trimestris Ruby Regis ✂
Bekermalve met donkerroze, bijna rode kelkbloemen.
Hoogte: 65 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 7-9.
Artikelnummer: 34895
Prijscode: D
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Zinnia elegans Mazurkia, plante annuelle, pour massifs et fleurs à couper.
Semis à l’intérieur: mars-avril, en pleine terre: mai-juin. Floraison: juin-octobre.
Hauteur: 60-70 cm.

eenjarig

Zinnia elegans Mazurkia, einjährige Gruppenpflanze und Schnittblume.
Aussaatzeit Vorkultur: März-April, Freiland: Mai-Juni. Blüte: Juni-Oktober.
Höhe: 60-70 cm.
Zinnia elegans Mazurkia, annual, borderplant and cutflower.
Sowing indoors: March-April, outside: May-June. Flowering: June-October.
Height: 60-70 cm.
ZINNIA, Zinnia elegans Mazurkia
Eenjarig: Zinnia met tweekleurige bloemen in rood en wit. Zomerse kleuren die
het meest doen denken aan aardbeien met slagroom. Deze mooie Zinnia is goed
toepasbaar in kleurenborders en als plukbloem voor fantasierijke zomerboeketten.
Zinnia bloeit lang en groeit op de meeste grondsoorten op een zonnige standplaats.
Zaaien: Binnen voorzaaien van maart tot april in potten. Buiten ter plaatse zaaien van
half mei tot begin juni.
Hoogte: 60-70 cm. Plantafstand: 30 cm. Bloeitijd: Juni tot oktober.

36255
eenjarig

Oost-indische Kers
Tropaeolum Cream Troika
Bloemenzaden
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Bloemenzaden
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Mélange de fleurs parfumées, plantes annuelles. Semis en pleine terre: avril-juin.
Floraison: juin-septembre. Hauteur: 50-100 cm.
Duftblumenmischung, einjährigen. Aussaatzeit Freiland: April-Juni.
Blüte: Juni-September. Höhe: 50-100 cm.
Fragrant flowers mixture, annuals. Sowing outside: April-June.
Flowering: June-September. Height: 50-100 cm.
TUINBOEKET, geur en kleur mengsel
Eenjarig: Uit het zaad van verschillende geurende soorten stelden we een mengsel
samen. Sterk geurende bloemen wisselen af met subtielere aroma’s; ter opfleuring
van het geheel is hier en daar nog een extra kleurig soortje toegevoegd. Zaai de
inhoud van dit zakje vooral niet te dicht. U kunt zaaien op rijen met een onderlinge
afstand van 50 cm. Daartussen kunt u in de eerste tijd gemakkelijk schoffelen of
wieden. In de rij kan later eventueel nog op 10 à 20 cm worden uitgedund. Er zijn
forse planten bij, die ruimte vragen, en bepaalde soorten kunt u beter niet verpoten.
Het is genoeg voor minstens 6 m2 of 15 strekkende meters. Resultaat: een kleurrijk
en heerlijk geurend bordertje. Zonnige standplaats. Zaaien: Binnen voorzaaien van
maart tot april in potten. Buiten ter plaatse van april tot juni. Hoogte: 50-100 cm.
Plantafstand: 20 cm. Bloeitijd: Juni tot oktober.

36300
3-4

4-6

70 cm

20 cm

6-10

Mélange papillon, plantes annuelles. Semis en pleine terre: avril-juin.
Floraison: juin-septembre. Hauteur: 50-100 cm.

eenjarig

Schmetterlingswiese Mischung, einjährigen. Aussaatzeit Freiland: April-Juni.
Blüte: Juni-September. Höhe: 50-100 cm.
Butterfly mixture, annuals. Sowing outside: April-June. Flowering: June-September.
Height: 50-100 cm.
TUINBOEKET, mengsel voor vlinders
Eenjarig: Er zijn tal van eenjarige soorten, inheemse en niet inheemse, die door
vlinders lustig worden bevlogen. Uit de beste daarvan is dit kleurrijke mengsel
samengesteld. Veel van deze soorten zijn overigens ook uitstekende snijbloemen.
Het beste is de inhoud van dit zakje vooral niet te dicht te zaaien, op rijen met een
onderlinge afstand van 50 cm. Daartussen kunt u in de eerste tijd gemakkelijk
schoffelen of wieden. In de rij kan later eventueel nog op 10 à 20 cm worden
uitgedund. Resultaat: een prachtig vlindertuintje. Zonnige standplaats. Zaaien:
Binnen voorzaaien van maart tot april in potten. Buiten ter plaatse van april tot juni.
Hoogte: 50-100 cm. Plantafstand: 20 cm. Bloeitijd: Juni tot oktober.
3-4

4-6

70 cm

20 cm

6-10
36305

Tuinboeket

Mélange des fleurs à couper, fleurs annuelles à couper.
Semis en pleine terre: avril-juin. Floraison: juin-octobre. Hauteur: 60-80 cm.

F

in geur en kleur

Sommerschnittblumen Mischung, einjährige Schnittblumen.
Aussaatzeit Freiland: April-Juni. Blüte: Juni-Oktober. Höhe: 60-80 cm.

eenjarig

bloemenzaden

Cutflowers Mixture, various annual cutflowers. Sowing outside: April-June.
Flowering: June-October. Height: 60-80 cm.

TUINBOEK, Plukmengsel in blauw
Eenjarig: Uitgebalanceerd mengsel van blauwtinten dat speciaal is samengesteld
voor de pluktuin. Het is een soortenrijk mengsel van snij- en plukbloemen dat
geschikt is voor alle gronden op een zonnige plaats. Door iedere twee weken een
beetje te zaaien kunt u de hele zomer boeketten plukken.
Zaaien: Binnen voorzaaien van maart tot april in potten. Buiten ter plaatse van april
tot juni, en12003403CL
eventueel uitdunnen op 20 cm.
HEMERT01_36300
Hoogte: 60-80 cm. Plantafstand: 20 cm. Bloeitijd: Juni tot oktober.

36310
eenjarig

Tuinboeket
voor vlinders
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Tuinboeket
in blauw
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Bloemenzaden
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Tropaeolum of Oost-indische kers
Dit zijn bekende en makkelijke tuinplanten met een
rijke bloei die op vrijwel alle grondsoorten groeien.
Het blad en bloemen zijn eetbaar en werden vroeger
als kruid gebruikt. De lage soorten die hieronder
staan, zijn geschikt voor borders en potten. De hoge
of rankende soorten vindt u bij de klimplanten.
Hoogte: 30-40 cm. Zaaitijd: 4-5. Bloeitijd: 6-9.
Tropaeolum majus nanum Alaska
Opvallend soort met roomwit gemarmerd blad
en bloemen in de meest uiteenlopende,
zachte kleuren.
Prijscode: C
Artikelnummer: 36030
Tropaeolum majus nanum Alaska Scarlet
Het heldergroene blad dat met room is doorlopen
contrasteert opvallend mooi met de talrijke fel
oranjerode bloemen. Zeer in het oog springende
variëteit. Compacte planten voor randbeplanting,
lage borders en in grote bloembakken.
Prijscode: E
Artikelnummer: 36032
Tropaeolum majus nanum Black Velvet
Een nieuwe en unieke variëteit met zeer
donkerrode, bijna zwarte bloemen. Makkelijk te
zaaien en op te kweken, maar plant ze vooral
op drogere en niet te rijke grondsoorten om te
voorkomen dat de bloemen worden overgroeit
door het blad.
Prijscode: E
Artikelnummer: 36035
Tropaeolum majus nanum Empress of India
Een oude variëteit die nog altijd niet is overtroffen.
Opvallend is het donkere blad in combinatie met
de aansprekende, scharlakenrode bloemen.
Prijscode: E
Artikelnummer: 36037
Tropaeolum majus Cherrelle
De grote bloemen hebben een opvallende
kersrode kleur. De planten maken korte ranken.
Prijscode: E
Artikelnummer: 36050
Tropaeolum majus Cream Troika
Rijkbloeiende kers met grote roomkleurige
bloemen. Zeer in het oog springende variëteit met
gemarmerd wit-groen blad.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: (4-5) 5-6. Bloeitijd: 6-9
Prijscode: E
Artikelnummer: 36070
Tropaeolum majus nanum Peach Melba
Perzik-kleurig: lichtoranje, roze en rood.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36075
Tropaeolum majus Red Troika
Dieprode bloemen contrasteren mooi met de
ronde, groen-room gemarmerde bladeren. Een
bijzondere kleurencombinatie. De rankende
planten.
Prijscode: E
Artikelnummer: 36080
Tropaeolum majus nanum Mahogany
Bloemen met aparte dieprode kleur.
Prijscode: C
Artikelnummer: 36085
Tropaeolum majus nanum Whirlybird Mix
Mengsel van alle kleuren die u van de
Oost-indische kers kan verwachten.
Prijscode: B
Artikelnummer: 36095
Venidium fastuosum Black and White
Dit soort van de Afrikaanse Goudsbloem heeft
buitengewone kleuren: helder wit, een gouden
ring en een zwart hart.
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: E
Artikelnummer: 36120
Verbena bonariensis v s
Een onmisbare plant voor vlinders zowel als voor
onszelf. De anderhalve meter hoge, ijle, sterke
stengels met hun talloze schermpjes vol warm
violette bloemetjes blijven zich maar vertakken en
bloeien tot de vorst ze velt.
Hoogte: 140 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36140
Verbena rigida Polaris
Aparte Verbena met zacht porseleinblauwe
bloemen voor borders en potten.
Hoogte: 35 cm. Zaaitijd: (2-5) 5. Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: G
Artikelnummer: 36150
Verbena tenuisecta Desert Jewels
Verbena in een kleurrijk en rijkbloeiend mengsel,
voor borders, perken en plantenbakken. Verbena is
een makkelijke tuinplant die u het beste binnen kunt
voorzaaien en later uitplanten voor een vroege bloei.
Hoogte: 20-30 cm. Zaaitijd: (2-5) 5. Bloeitijd: 7-10
Prijscode: K
Artikelnummer: 36155
Zinnia ✂
Zinnia’s zijn van oudsher gewaardeerde tuinplanten
en snijbloemen. Nieuwe soorten zijn er in
bijzondere bloemkleuren.
Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 7-10.

Zinnia elegans Art Deco
Een eigentijds mengsel van dieppaarse, warm lila
en licht roze Zinnia’s. Hoogte: 80 cm.
Prijscode: K
Artikelnummer: 36213
Zinnia elegans Cactus Mix
Cactus-bloemige Zinnia’s hebben opvallend grote
bloemen met puntige bloembladen. Hoogte: 75 cm.
Artikelnummer: 36214
Prijscode: E
Zinnia elegans California Sun
Reuzenbloemig mengsel in goudgele, oranje en
scharlakenrode tinten. Hoogte: 70 cm.
Prijscode: B
Artikelnummer: 36215
Zinnia pumila Lilliput
Halfhoog mengsel van verschillende kleuren.
Hoogte: 40 cm.
Prijscode: A
Artikelnummer: 36245
Zinnia elegans Macarenia
Tweekleurig Zinnia. De 10 cm grote bloemen bestaan
uit rode bloemblaadjes met goudgele punten.
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: E
Artikelnummer: 36250
Zinnia elegans Mazurkia
Zinnia met tweekleurige bloemen in rood en wit.
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: E
Artikelnummer: 36255
Zinnia elegans Purple Prince
Deze dieppaarse Zinnia zorgt voor een
aansprekend accent in hoge borders of achterin
de tuin. Bijzonder geschikt voor groepen in
kleurenborders en als plukbloem voor fantasierijke
zomerboeketten. Hoogte: 80-90 cm.
Artikelnummer: 36260
Prijscode: E
Zinnia elegans Queen Red Lime
Unieke kleur; het dieprood is licht groen aangetipt
en heeft hierdoor een antieke uitstraling.
Hoogte: 75 cm.
Prijscode: K
Artikelnummer: 36264
Zinnia angustifolia Persian Carpet
Kleinbloemig mengsel in mooie kleuren van
diepgeel tot mahoniebruin. Hoogte: 40 cm.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36265
Zinnia elegans Envy
De dubbele bloemen van Envy hebben een zeer
bijzondere geel-groene kleur. Aparte snijbloem.
Hoogte: 70 cm.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36285
Zinnia haageana Soleado
Soleado is een lage kleinbloemige Zinnia met
enkele bloemen in twee tinten geel-oranje.
Hoogte: 45 cm.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36290

BLOEMENMENGSELS
Tuinboeket, geur en kleur mengsel ✂ s
Uit het zaad van verschillende geurende soorten
stelden we een mengsel samen. Sterk geurende
bloemen wisselen af met subtielere aroma’s.
Hoogte: 70 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36300
Tuinboeket, mengsel voor vlinders ✂ v s
Er zijn tal van eenjarige soorten, inheemse en
niet inheemse, die door vlinders lustig worden
bevlogen. Uit de beste daarvan is dit kleurrijke
mengsel samengesteld. Veel van deze soorten zijn
overigens ook uitstekende snijbloemen.
Hoogte: 70 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36305
Tuinboeket, Plukmengsel in blauw ✂ s
Uitgebalanceerd mengsel van blauwtinten dat
speciaal is samengesteld voor de pluktuin. Het is
een soortenrijk mengsel van snij- en plukbloemen
dat geschikt is voor alle gronden op een zonnige
plaats. Door iedere twee weken een beetje te
zaaien kunt u de hele zomer boeketten plukken.
Hoogte: 70 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36310
Tuinboeket, Plukmengsel in rose ✂ s
Plukbloemenmengsel lila en rose tinten voor een
plukbloemenhoek en een prachtig lilarose border
ineen. Zonnige standplaats.
Hoogte: 70 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36316
Tuinboeket, Plukmengsel in wit en groen ✂ s
Mengsel van witte en groene plukbloemen. Een
echt creatief avontuur voor wie eens wat anders
met de tuin wil.
Hoogte: 70 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36318
Vlinder- en Bijenbloemen mengsel ✂ v s
Mengsel van vlinder- en bijenbloemen.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: 3-6. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 36320

Cupido Randjesbloemenmengsel
Mengsel van lage soorten.
Hoogte: 20 cm. Zaaitijd: 4-5. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 36355
Rotstuinmengsel meerjarig
Mengsel van vaste planten voor rotstuinen.
Hoogte: 20 cm. Zaaitijd: 5-6. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36360
Surprise Plukbloemenmengsel ✂
Kleurrijke plukbloemen voor zomerboeketten.
Hoogte: 70 cm. Zaaitijd: 4-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36367
Veldbloemenmengsel ✂
Rijkbloeiend mengsel van vele soorten
wildbloemen, kruiden en siergrassen.
Hoogte: 100 cm. Zaaitijd: 3-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36375
Japans Bloemtapijt Osaka
Halfhoog mengsel in zachte tinten.
Hoogte: 30 cm. Zaaitijd: 4-5. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36385
Akkerbloemenmengsel ✂ v s
Het zakje bevat zaad van o.a. korenbloem,
klaproos, gele ganzebloem, wilde ridderspoor,
echte en reukeloze kamille, bolderik en koekruid.
Hoogte: 70 cm. Zaaitijd: 4-6. Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36390

TWEEJARIGEN EN
VASTE PLANTEN
Alcea ficifolia Hybriden v
Enkele stokrozen in een rijk mengsel van de
mooiste kleuren.
Hoogte: 180 cm. Zaaitijd: 5-7. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: E
Artikelnummer: 36402
Alcea rosea plena Chater’s Dubbele v
Hoge dubbele Stokrozen in gemengde kleuren.
Hoogte: 200 cm. Zaaitijd: 5-7. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36405
Alcea rosea Nigra s
Zwarte stokroos. De 8 tot 10 centimeter grote,
enkele bloemen zijn heel mooi donkerpurper. Deze
zijn zeer in trek bij hommels, bijen en vlinders. De
Zwarte stokroos kan wel twee meter hoog worden
en is meestal tweejarig.
Hoogte: 180 cm. Zaaitijd: 4-6. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36410
Aquilegia caerulea McKana Giants Mix ✂
Akelei. Kleurrijk mengsel.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: (4-5) 5-6. Bloeitijd: 5-6.
Prijscode: E
Artikelnummer: 36459
Aquilegia vulgaris
De Wilde akelei is een van de allermooiste soorten
uit onze inheemse flora. Deze vaste plant is
kortlevend en zaait zichzelf uit
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: 4-9. Bloeitijd: 5-7.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36470
Campanula medium Calycanthema ✂
Campanula met grote gekleurde kelkbladen.
Gemengd.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: 4-6. Bloeitijd: 7-8.
Prijscode: C
Artikelnummer: 36560
Delphinium cultorum Pacific Giant ✂
Ridderspoor. Mengsel van wit, roze, paars en blauw.
Hoogte: 150 cm. Zaaitijd: 5-7. Bloeitijd: 6-7.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36644
Dianthus barbatus Florist Mengsel ✂ s
Duizendschoon: gemengde borderplant en
snijbloem.
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: 5-7. Bloeitijd: 5-7.
Prijscode: B
Artikelnummer: 36650
Dianthus barbatus Black Adder
Deze donkerrode Duizendschoon is een
uitstekende tuinplant en een opvallende
plukbloem. De kleur doet het goed in groepen in
de siertuin en de bloemschermen zijn aantrekkelijk
voor verschillende vlindersoorten.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: (3-5) 3-7 Bloeitijd: 5-7
Prijscode: H
Artikelnummer: 36655
Digitalis purpurea Alba
Vingerhoedskruid is een makkelijke tuinplant
voor in hoge borders of op de achtergrond. Een
schoonheid met witte bloemen.
Hoogte: 100 cm. Zaaitijd: 5-6. Bloeitijd: 6-7.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36670
Digitalis purpurea Pam’s Choice s
Een Vingerhoedskruid met witte bloemen die aan
de binnenzijde donker paarsrood zijn gekleurd.
Enkele planten bij elkaar zorgen voor een
indrukwekkend en onvergetelijk accent in de tuin.
Hoogte: 150 cm. Zaaitijd: 5-6. Bloeitijd: 6-7.
Prijscode: F
Artikelnummer: 36672

Digitalis purpurea Regal Splendour v
Reuze vingerhoedskruid in zowel de hoogte als
bloemgrootte. Giftig.
Hoogte: 170 cm. Zaaitijd: 5-7. Bloeitijd: 6-7.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36675
Echinacea purpurea ✂ v s
Zonnehoed of Rudbeckia met paarsrode
bloemen. Zeer mooie borderplant, snijbloem en
medicinaal kruid.
Hoogte: 95 cm. Zaaitijd: 3-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36725
Echinacea purpurea Alba ✂ v s
Fantastische vaste plant met mooie witte bloemen.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: 3-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36727
Echinops ritro _ v
Kogeldistel met zilverblauwe kogelronde bloemen.
Hoogte: 100 cm. Zaaitijd: 3-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 36732
Erysimum cheiri Bedder Mix
Lage Muurbloemen in een veelkleurig mengsel
met bloemen in roomwit tot dieprood en enkele
gevlamde bloemen. Zeer geschikt voor randen
langs muren, paden, terrassen en in grote potten.
Hoogte: 30-40 cm. Zaaitijd: 5-8. Bloeitijd: 4-6.
Prijscode: B
Artikelnummer: 36790
Lunaria annua _ v s
Judaspenning in gemengde kleuren. Voor
droogboeketten.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: 5-7. Bloeitijd: 5-6.
Prijscode: C
Artikelnummer: 37310
Lupinus polyphyllus Noble Maiden
Lupine met roomwitte bloemaren.
Hoogte: 90 cm. Zaaitijd: (2-4) 4-6. Bloeitijd: 5-7.
Prijscode: D
Artikelnummer: 37321
Lupinus polyphyllus Russell Mix
De bekende Lupine in een prachtmengsel.
Hoogte: 100 cm. Zaaitijd: (2-4) 5-6. Bloeitijd: 5-7.
Prijscode: D
Artikelnummer: 37325
Myosotis sylvatica Indigo Compacta s
Blauwe Vergeet-mij-nietjes, wie kent ze niet. Vroeg
bloeiend.
Hoogte: 15 cm. Zaaitijd: 7-8. Bloeitijd: 4-6.
Prijscode: D
Artikelnummer: 37365
Myosotis sylvatica Roze
Roze Vergeet-mij-nietje. Rijkbloeiend voor lage
borders. Hoogte: 30 cm. Zaaitijd: 6-8. Bloeitijd: 4-6.
Artikelnummer: 37370
Prijscode: D
Papaver nudicaule Kelmscott’s Giants ✂
IJslandse Papaver. Mengsel.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: (2-4) 5-8. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: C
Artikelnummer: 37525
Papaver orientale Brilliant
Oosterse Klaproos met grote scharlakenrode
bloemen. Hoogte: 85 cm. Zaaitijd: 5-9. Bloeitijd: 5-7.
Artikelnummer: 37540
Prijscode: D
Papaver orientale Königin Alexandra
Oosterse Papavers zijn sterke tuinplanten. Deze
heeft grote zachtroze bloemen.
Hoogte: 75 cm. Zaaitijd: 5-8. Bloeitijd: 5-6.
Prijscode: D
Artikelnummer: 37545
Papaver orientale Pizzicato
Deze Oosterse Klaproos heeft wonderlijke, 15 tot
20 cm grote bloemen in een rijk kleurenmengsels
dat loopt van wit, zalm, lila-roze, scharlaken tot
donkerrood.
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: 5-8. Bloeitijd: 5-6.
Prijscode: K
Artikelnummer: 37550
Physalis alkekengi franchetii _
Lampionplant, voor oranje lampionnetjes in
droogboeketten. Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: 5-7.
Prijscode: C
Artikelnummer: 37560
Scabiosa caucasia Perfecta ✂
Duifkruid. Licht paarsblauwe bloemen, ook voor
boeketten. Hoogte: 65 cm. Zaaitijd: 5-6. Bloeitijd: 7-9.
Artikelnummer: 37700
Prijscode: E
Veronica longifolia ✂ v s
Ereprijs. Mooie helderblauwe bloempluimen voor
borders en boeketten.
Hoogte: 70 cm. Zaaitijd: 5-7. Bloeitijd: 6-8
Prijscode: D
Artikelnummer: 37880
Viola cornuta Blue Perfection
Blue Perfection is een decoratief blauw viooltje
dat rijkelijk bloeit. Viola cornuta is geschikt voor
randen, rotstuinen, potten en plantenbakken.
Hoogte: 20 cm. Zaaitijd: (2-3) 4-5 en 7-8. Bloeitijd: 4-8.
Artikelnummer: 37920
Prijscode: D
Viola
Tweejarige Violen zijn bekende tuinplanten voor
kleur in de voorjaarstuin. Hoogte: 20 cm.
Zaaitijd: (2-3 en 9-10) 7-9. Bloeitijd: 4-9.
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38595
eenjarig

Pompoen

Cucurbita Futtsu Black Early

2-6

5-6

Siervruchten

38595

120 cm

10 cm

7-9
38380

Sourire de Zanzibar, plante grimpante et plante de l’intérieur. Semis à l’intérieur:
février-juin, en pleine terre: mai-juin. Floraison: juillet-septembre. Hauteur: 100150 cm.

Schwarzäugige Susanne, einjährige Schlingpflanze für Pergola und Balkon.
Aussaatzeit Vorkultur: Februar-Juni, Freiland: Mai-Juni. Blüte: Juli-September. Höhe:
100-150 cm.
Back-Eyed Susie, annual, climber and indoorplant. Sowing indoors: February-June,
outside: May-June. Flowering: July-September. Height: 100-150 cm.
SUZANNE MET DE MOOIE OGEN, Thunbergia alata
Eenjarig: Thunbergia is een bekende potplant voor binnen maar ook een mooie
klimplant voor buiten. Op een beschutte en warme plaats bloeit Thunbergia zeer rijk
met decoratieve bloemen in verschillende kleurtinten van oranje, geel tot crèmewit.
Ook geschikt voor potten op het terras of balkon. Zaaien: Binnen voorzaaien van
februari tot juni. Buiten zaaien in mei en juni. Hoogte: 100-150 cm. Plantafstand:
10 cm. Bloeitijd: Juli tot september.

38150
14001491PA

E

12019090CL

Kanariekers met kleine gele bloemen en klein
blad. Hoogte: 300 cm. Zaaitijd: 3-5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38245

POMPOEN, Cucurbita moschata Futtsu Black Early
Eenjarig: Zeer smakelijke en decoratieve, rustieke pompoen. De vruchten zijn eerst
donkergroen, bijna zwart, en verkleuren later naar prachtig grijsachtig, donker
terracotta. Vruchten zijn zeer goed houdbaar en kunnen maanden na de oogst nog
gegeten worden. Pompoenen verlangen een zonnige plaats en een humusrijke,
vochthoudende grond die rijk is aan voedingsstoffen. Eventueel later bijmesten
met stikstofhoudende mest. Vroeg zaaien geeft het beste resultaat. Zaaien: Binnen
voorzaaien vanaf half april in grote potten en in de tweede helft van mei buiten
uitplanten. Dan kan ook rechtstreeks ter plaatse worden gezaaid. Hoogte: De ranken
worden 3 tot 4 meter lang. Plantafstand: 100 cm. Bloeitijd: juni-augustus. Oogsttijd:
september-oktober voor de eerste nachtvorst.

SIERERWT, Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple
Eenjarig: Dit is een heel bijzondere Lathyrus variëteit. De grote zilvergrijze bloemen
zijn met een bijzonder roodbruin gespikkeld. Net als alle Lathyrussen bloeit hij rijker
naarmate u er meer van plukt. Pluk er boeketjes van en laat ze binnen ook volop
geuren. Zaai of plant ze op een voedselrijke, goed losgemaakte en niet te droge
grond. Geef ze een plaats in de volle zon. Zaaien: Binnen in potten in februari tot mei.
Buiten in maart tot half mei of in augustus en september met winterbeschutting.
Hoogte: 200 cm Plantafstand: 20 cm. Bloeitijd: Juni tot augustus.

D

Bloemenzaden

Tropaeolum peregrinum

Pumpkin Futtsu Black, annual, decorative and tasty pumpkin. Sowing indoors:
April-May, outside: May. Harvest: September-October.

Sweet Pea Wiltshire Ripple, annual climber. Sowing indoors: February-May,
outside: March-May and September. Flowering: June-August. Height: 200 cm.

Thunbergia alata

Oost-indische kers. Gemengde kleuren met lange
ranken. Hoogte: 270 cm. Zaaitijd: 4-5. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: B
Artikelnummer: 38235

Kürbis Futtsu Black, einjährige. Speisekürbis und für Dekoration. Aussaatzeit
Vorkultur: April-Mai, Freiland: Mai. Ernte: September-Oktober.
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Edelwicke Wiltshire Ripple, einjährige Schlingpflanze für Spaliere und Mauern,
Schnittblume. Aussaatzeit Vorkultur: Februar-Mai, Freiland: März-Mai und September.
Blüte: Juli-August. Höhe: 200 cm.

Suzanne met de Mooie Ogen

Tropaeolum majus Gleam Hybrids Mix

Potiron Futtsu Black, plante annuelle. Potiron décoratif et potager. Semis à
l’intérieur: avril-mai, en pleine terre: mai. Récolte: septembre-octobre.

20 cm

bloemenzaden

Cucurbita pepo Baby Bear
Een kleine pompoen met een oranje-bruine kleur.
Geschikt voor kleine tuinen.
Prijscode: E
Artikelnummer: 38615
Cucurbita pepo Baby Boo
Variëteit met mooie kleine roomwitte
pompoentjes.
Prijscode: E
Artikelnummer: 38617
Cucurbita pepo Jack O’Lantern
Voor pompoenen van gemiddeld 10 kilo die
gebruikt worden om gezichten e.d. uit te snijden.
Prijscode: G
Artikelnummer: 38625
Kleine Sierkalebassen en pompoenen
Vele soorten met kleine vruchten.
Prijscode: C
Artikelnummer: 38630
Cucurbita pepo Shenot Crown of T
 horns
Mengsel van kroonkalebassen in verschillende
kleuren. Aparte vormen.
Prijscode: E
Artikelnummer: 38635
Lagenaria siceraria Speckled Swan
Fleskalebas in donkergroen met lichte vlekken
vaak met een lange zwanehals.
Plantafstand: 100 cm.
Prijscode: F
Artikelnummer: 38650
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200 cm

14132832PL

38150

F

Lathyrus odoratus Wiltshire Ripple
Dit is een heel bijzondere Lathyrus variëteit. De
grote zilvergrijze bloemen zijn met een bijzonder
roodbruin gespikkeld.
Hoogte: 200 cm. Zaaitijd: (2-5) 5-9. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: F
Artikelnummer: 38380
Lathyrus odoratus Zorjia Rose
Diep paarsroze siererwten met een delicate geur.
Prijscode: F
Artikelnummer: 38400
Mina lobata Exotic Love
Bijzondere klimmer met opvallende bloemen die
verkleuren van rood naar roomwit.
Hoogte: 250 cm. Zaaitijd: (2-5) 5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38109
Passiflora caerulea
Passiebloem is meerjarig en heeft grote, licht- met
donkerblauwe bloemen.
Hoogte: 400 cm. Zaaitijd: (1-5). Bloeitijd: 6-10.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38110
Thunbergia alata
Suzanne-Met-De-Mooie-Ogen. Mengsel van room
wit, geel en oranje, ook geschikt voor potten.
Hoogte: 120 cm. Zaaitijd: (2-6) 5-6. Bloeitijd: 7-9.
Artikelnummer: 38150
Prijscode: D
Tropaeolum majus Salmon Gleam
Oost-indische kers met halfdubbele bloemen in
kleurenmengeling van zalmroze, zachtoranje en
roomgeel. Aparte kleur. Rankende planten.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38220

9

100 cm

5-9

Pois de Senteur Wiltshire Ripple, plante grimpante. Semis à l’intérieur: février-mai,
en pleine terre: mars-mai et septembre. Floraison: juin-août. Hauteur: 200 cm.

eenjarig
klimplant

Siererwt

Lathyrus Wiltshire Ripple

Lathyrus odoratus Matucana
Deze ouderwetse Lathyrus-variëteit is een
fantastisch mooie tweekleurige. De vlag is
paarsviolet en de lip is donkerblauw.
Hoogte: 200 cm. Zaaitijd: (2-5) 5-9. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: F
Artikelnummer: 38360

Sierlijke en soms onvoorstelbare gevormde
vruchten voor allerlei creatieve bloemstukken,
herfstdecoraties, kransen, fruitschalen enz. De
meeste pompoenen zijn ook eetbaar. Makkelijk
te kweken op een beschutte plaats in de volle
zon plat op de grond. Geschikt voor alle normale
grondsoorten maar niet te nat. Pompoenen
vragen een rijke grondsoort. Zaaien: Binnen
voorzaaien vanaf half april in grote potten en in
de tweede helft van mei buiten uitplanten. Dan
kan ook rechtstreeks ter plaatse worden gezaaid.
Bloeitijd: juni-augustus. Oogst-tijd: augustusoktober voor de eerste nachtvorst.
Deco-Fruits Mix
Mengsel van verschillende soorten
sierkomkommers: kleine, langwerpige, ronde,
lichtgroene, donkergroene en bruin gestreepte
en gestekelde vruchten voor in herfstdecoraties.
Hoogte: De ranken worden 2 meter lang.
Prijscode: F
Artikelnummer: 38500
Cucurbita maxima Atlantic Giant
Dit is een reusachtige wedstrijdpompoen
waarmee vele records zijn behaald. Voor een
recordpoging is voorzaaien gewenst. Voor echt
grote vruchten slechts één vrucht per plant laten
zitten.
Prijscode: K
Artikelnummer: 38580
Cucurbita maxima Jarrahdale
Kleine pompoen met een opvallende grijze kleur
en decoratieve ribben.
Prijscode: E
Artikelnummer: 38587
Cucurbita maxima Turkse Muts
Pompoen in de vorm van een tulband van Turkse
edelen uit vroegere tijden.
Prijscode: E
Artikelnummer: 38590

Cucurbita moschata Futtsu Black
Zeer smakelijke en decoratieve, rustieke
pompoen. De vruchten zijn eerst donkergroen,
bijna zwart, en verkleuren later naar donker
terracotta.
Prijscode: E
Artikelnummer: 38595

350 cm

2-5

eenjarig

Lathyrus odoratus Fragrantissima
Dit mengsel is speciaal voor de geur
samengesteld uit talrijke kleuren.
Hoogte: 200 cm. Zaaitijd: (2-5) 5-9. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: F
Artikelnummer: 38350

POMPOENEN, KALEBASSEN EN SIERVRUCHTEN

5

KLIMPLANTEN
Cobaea scandens Alba
Klokwinde met bijzondere, decoratieve roomwitte
klokbloemen. Hoogte: 200 cm. Zaaitijd: (2-5).
Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: F
Artikelnummer: 38003
Cobaea scandens
Klokwinde. Klimmer met violette klokbloemen.
Hoogte: 200 cm. Zaaitijd: (2-4). Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: E
Artikelnummer: 38005
Ipomoea of Klimmende Winde
Dit zijn snel groeiende klimmers voor op
een zonnige plaats die rijk bloeien met grote
kelkbloemen in de onderstaande kleuren.
Hoogte: 250 cm. Zaaitijd: (3-5) 5. Bloeitijd: 7-9.
Ipomoea purpurea Lazy Luxe Mix
De ochtendbloeier bij uitstek in een kleurrijk
mengsel. Op een zonnige en beschutte plaats zal
dit mengsel iedere vroege zomermorgen zeer rijk
bloeien met trompetbloemen in diverse roze en
blauwtinten.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38073
Ipomoea purpurea Crimson Rambler
Roze.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38074
Ipomoea purpurea Grandpa Ott
Bijzondere kleur: donkerpaars met donkerrode
strepen.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38076
Ipompoea purpurea Dacapo
Klimmende winde met helderblauwe
trompetbloemen
Prijscode: D
Artikelnummer: 38077
Ipomoea tricolor Heavenly Blue
Helder blauw met soms iets violet.
Prijscode: C
Artikelnummer: 38080
Ipomoea purpurea Kniola’s Black
Donkerviolet.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38081
Ipomoea purpurea Venice Blue
Een aparte Klimmende Winde met witte bloemen
met blauwe strepen of blauwe bloemen met witte
strepen.
Prijscode: E
Artikelnummer: 38086
Lathyrus, Siererwt of Pronkerwt ✂
Dit zijn rijkbloeiende eenjarige klimplanten in
verschillende kleuren. Het zijn mooie en geurende
bloemen voor kleine boeketten.
Hoogte: 200 cm. Zaaitijd: (2-5) 3-6 en 9. Bloeitijd: 6-9.
Lathyrus odoratus Grandiflora Americana
Bijzonder helderrood, roze en wit gemarmerde
bloemen.
Prijscode: F
Artikelnummer: 38091
Lathyrus odoratus Royal Maroon
Donkerpaars, bijna zwart.
Prijscode: F
Artikelnummer: 38092
Lathyrus odoratus Spencer Mix
Rijkbloeiend en geurend mengsel.
Prijscode: C
Artikelnummer: 38095
Lathyrus odoratus Leamington
Zacht lila tot lavendelblauw
Prijscode: D
Artikelnummer: 38097
Lathyrus odoratus Flagship
Donkerblauw.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38098
Lathyrus odoratus Capri
Lichtblauw.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38099
Lathyrus odoratus Firebrand
Scharlakenrood.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38100
Lathyrus odoratus Pinkie
Lichtroze.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38102
Lathyrus odoratus White Ensign
Helderwit.
Prijscode: D
Artikelnummer: 38103

Lathyrus odoratus Royal Mix
Kleurrijk Mengsel.
Prijscode: C
Artikelnummer: 38107
Lathyrus latifolius Pearl Mix
Meerjarig en lager soort. Gemengd.
Artikelnummer: 38108 		 Prijscode: D
Lathyrus odoratus Apricot Sprite
Mooie kleur: helder oplichtend roze dat verloopt
naar zalm en abrikoos-oranje.
Artikelnummer: 38315 		 Prijscode: E
Lathyrus odoratus Blue Ripple
Een unieke kleur: een helderblauwe rimpeling op
een ivoorwitte ondergrond. Zeer opvallend.
Prijscode: F
Artikelnummer: 38330

4

Viola x wittrockiana Black Cristal
Zwarte Viool. Grootbloemig. Aparte kleur.
Prijscode: D
Artikelnummer: 37965
Viola x wittrockiana Rococo
Vrolijk gekrulde Violen in velerlei tinten.
Prijscode: D
Artikelnummer: 37969
Viola x wittrockiana Zwitserse Reuzen
Prachtmengsel van talrijke kleuren.
Prijscode: D
Artikelnummer: 37972
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Pavot Somnifère, plante annuelle, herbe potagère et médicinale. Semis en pleine
terre: mars-juin et septembre. Floraison: juin-août.Récolte: graines.
Hauteur: 60-80 cm.
Schlafmohn, einjährig, Heil- und Küchenkraut. Aussaatzeit Freiland: März-Juni und
September. Blüte: Juni-August. Ernte: Samen. Höhe: 60-80 cm.
Seed Poppy, annual, medicinal and culinary herb. Sowing outside: March-June and
in September. Flowering: June-August. Harvest: seeds. Height: 60-80 cm.
BLAUWMAANZAAD, Papaver somniferum
Eenjarig: Zeer decoratieve licht paars tot grijswit bloeiende papaver die op vrijwel
alle gronden groeit. U kunt deze papaver zaaien in de siertuin en kruidentuin.
De zaaddozen worden gebruikt in droogboeketten. Zaaien: Ter plaatse zaaien
vanwege penwortel in maart tot juni en september. Hoogte: 60-80 cm.
Afstand: 20 cm. Bloeitijd: Juni tot augustus. Keukengebruik: Alleen de zaden
worden gebruikt in brood, vleesgerechten en uitgeperst voor maanzaadolie.
Geneeskrachtig: Blauwmaanzaad heeft kalmerende eigenschappen en wordt
gebruikt bij pijnbestrijding, maar raadpleeg een arts. Het melksap uit de plant is
giftig. Bewaren: De zaaddozen en de zaden drogen.

Anijs, Pimpinella anisum
Eenjarig keukenkruid met mooie schermbloemen.
Hoogte: 45 cm. Zaaitijd: 4-6. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: C
Artikelnummer: 16025
Citroen Basilicum, Ocimum citriodorum Mrs. Burns
Een basilicum met een heerlijk fris citroen-aroma.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: (1-12) 5-7. Bloeitijd: 8-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 16090
Basilicum, Ocimum basilicum Genovese
Eenjarig, veel gebruikt en smaakvol keukenkruid.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: (1-12) 5-7. Bloeitijd: 8-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 16100
Rode Basilicum, Ocimum basilicum Dark Opal s
Eenjarig keukenkruid met donkerrood blad.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: (3-4) 5. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 16105
Kaneel Basilicum, Ocimum basilicum
Cinamonette
Basilicum met een kruidige kaneelsmaak. Hoogte:
45 cm. Zaaitijd: (1-12) 5-7. Bloeitijd: 8-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 16110
Mini basilicum, Ocimum basilicum Pistou
Fijnbladige basilicum waarvan u hele takjes kunt
plukken voor culinair gebruik. De planten blijven
laag en groeien uit tot een kleine bolvorm.
Hoogte: 20-30 cm. Zaaitijd: (1-12) 5-7. Bloeitijd: 8-9.
Artikelnummer: 16112
Prijscode: F
Thaise basilicum, Ocimum basilicum Siam Queen
Een oosterse basilicum met een eigen kruidig
aroma dat iets weg heeft van anijs en kaneel.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: (1-12) 5-8. Bloeitijd 8-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 16115

Salie, Salvia officinalis v s
Meerjarig keukenkruid met violet-witte bloemen.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: 3-6. Bloeitijd: 6-7.
Prijscode: D
Artikelnummer: 17105
Snijselderij Gewone Snij, Apium graveolens
Veel gebruikt keukenkruid en soepgroente.
Hoogte: 30 cm.
Zaaitijd : (2-3 en 9) 5-7. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: B
Artikelnummer: 17205
Stevia, Stevia rebaudiana
De bladeren van Stevia wordt gebruikt als
zoetstof. Het is een plantje dat makkelijk groeit en
waarvan u regelmatig blaadjes kunt plukken.
Hoogte: 20-30 cm. Zaaitijd: (3-5). Bloeitijd: 6-9
Prijscode: P
Artikelnummer: 17280
Tijm, Thymus vulgaris v s
Eenjarige keukenkruid met paarse bloemen.
Hoogte: 30 cm. Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: C
Artikelnummer: 17305
Tuinkers of Sterrekers, Lepidium sativum
Keukenkruid, saladegroente en broodbeleg.
Gemakkelijk binnen en buiten te kweken.
Hoogte: 20 cm. Zaaitijd: (1-12) 3-9. Bloeitijd: 3-9.
10 gram Prijscode: A
Artikelnummer: 17405
30 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 17406
Groene Venkel, Foeniculum vulgare
Aromatische keukenkruid met een zoetige anijs
smaak.
Hoogte: 70 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 17650
Waterkers, Nasturtium officinalis
Tweejarig keukenkruid en saladegroente.
Hoogte: 10 cm. Zaaitijd: 3-7.
Prijscode: D
Artikelnummer: 17670
Zuring, Rumex acetosa
Meerjarige keukenkruid.
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: (2-3) 4-8. Bloeitijd: 5-7.
Prijscode: D
Artikelnummer: 17705

Blauwmaanzaad
Papaver somniferum

D

Kruidenzaden

HEMERT01_16760

Verklaring van de tekens:
v = bijenplant
s = vlinderplant

Lavas of Maggikruid, Levisticum officinale
Meerjarig keukenkruid en soepgroente met
bleekgele bloemen.
Hoogte: 150 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-7. Bloeitijd: 7-8.
Prijscode: C
Artikelnummer: 16680
Lavendel, Lavandula angustifolia v s
Meerjarig, veelzijdig aromatisch kruid met blauwe
bloemaren.
Hoogte: 30 cm. Zaaitijd: (3-5) 4-6. Bloeitijd: 7-8.
Prijscode: D
Artikelnummer: 16705
Blauwmaanzaad, Papaver somniferum
Zeer decoratieve licht paars tot grijswit bloeiende
papaver die op vrijwel alle gronden groeit. U
kunt deze papaver zaaien in de siertuin en
kruidentuin. De zaaddozen worden gebruikt in
droogboeketten.
Hoogte: 60-80 cm. Zaaitijd: 3-6 / 9. Bloeitijd: 6-8
Prijscode: D
Artikelnummer: 16760
Marjolein, Origanum marjorana
Eenjarige keukenkruid.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: (2-3) 4. Bloeitijd: 6-8.
Artikelnummer: 17005
Prijscode: C
Groene Munt, Mentha spicata v s
Meerjarig keukenkruid. Voor muntthee van verse
bladeren.
Hoogte: 60 cm.Zaaitijd: (3-4) 5. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 17025
Perilla nankinensis Atropurpurea Laciniata
Eenjarige keukenkruid met fraai donkerpaars,
ingesneden en licht gekroesd blad.
Bijzonder sierlijk.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: (2-5) 5-6. Bloeitijd: 8-10.
Prijscode: D
Artikelnummer: 17030
Peterselie Moskrul, Petroselinum crispum
Bekend keukenkruid met gekruld blad.
Hoogte: 15 cm. Zaaitijd: (2-8) 3-7. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: B
Artikelnummer: 17045
Peterselie Gewone Snij, Petroselinum crispum
Peterselie met glad blad.
Hoogte: 15 cm. Zaaitijd: (2-8) 3-7. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: B
Artikelnummer: 17050
Rozemarijn, Rosmarinus officinalis v s
Meerjarige struikachtig kruid voor een beschutte
plaats.
Hoogte: 80 cm. Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 4-6.
Prijscode: K
Artikelnummer: 17075
Wilde Rucola Sylvetta
Wilde rucola is smaakvolle rucola. Voor salades
enz. de jonge bladeren oogsten wanneer ze
10 cm zijn. Zaaitijd: 3-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 17085
Rucola, Eruca sativa s
Eenjarig, snel groeiend keukenkruid en
saladegroente met decoratieve roomwitte
bloemen.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: 4-9. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: C
Artikelnummer: 17090

12041634CL

De hieronder vermelde kruiden worden vaak sinds
mensenheugenis gebruikt als keukenkruiden,
geneeskrachtige kruiden, strooikruiden of
aromatische tuinplanten. De verschillende
toepassingen als smaakmakers in de keuken en
als geneeskrachtig kruid, staan vermeld op de
verpakking. Raadpleeg bij veelvuldig of medicinaal
gebruik altijd een arts. U kunt kruiden gedroogd
bewaren voor gebruik in de winter, maar ze
verliezen dan helaas veel aan smaak. Beter is
kruiden in olie of azijn te bewaren, of eventueel
(samen met soepgroente) in te vriezen. Bij de
bloemzaden vindt u ook gewassen die als kruid
worden gebruikt. Bij de eenjarigen: Calendula,
Helianthus en Tropaeolum. Bij de tweejarigen en
vaste planten: Echinacea, Nepeta, Saponaria,
Solidago, Thymus en Verbascum. De zaaitijd staat
aangegeven in de cijfers van de maanden. In de
maanden die tussen haakjes staan, kan binnen
worden voorgezaaid.

Bergsteen tijm, Calamintha nepeta v s
Meerjarig keukenkruid met een rijke smaak en
lilaroze bloemen.
Hoogte: 45 cm. Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 7-10.
Prijscode: D
Artikelnummer: 16125
Bernagie of Komkommerkruid,
Borago officinalis v
Eenjarig keukenkruid met eetbare blauwe
bloemen.
Hoogte: 60 cm. Zaaitijd: 4-7. Bloeitijd: 6-10
Prijscode: C
Artikelnummer: 16150
Bieslook, Allium schoenoprasum v s
Meerjarig keukenkruid voor vele gerechten.
Hoogte: 30 cm. Zaaitijd: 3-7. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: D
Artikelnummer: 16155
Chinese bieslook, Allium tuberosum v s
Meerjarig kruid met lichte knoflooksmaak en
mooie witte schermbloemen.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: 3-8. Bloeitijd: 7-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 16160
Bonekruid, Satureja hortensis
Eenjarig keukenkruid voor in salades en bij
peulvruchten.
Hoogte: 35 cm. Zaaitijd: 4-6. Bloeitijd: 6-9.
Prijscode: C
Artikelnummer: 16250
Citroenmelisse, Melissa officinalis vs
Meerjarige bijen en vlinderplant, smakelijk
keukenkruid.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: (3-4) 5-6. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: D
Artikelnummer: 16255
Dille, Anethum graveolens v
Eenjarig keukenkruid met gele schermbloemen.
Vele toepassingen.
Hoogte: 100 cm. Zaaitijd: 4-6. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: B
Artikelnummer: 16505
Dragon, Artemisia dracunulus
Meerjarig keukenkruid met munt-anijs geur.
Hoogte: 135 cm. Zaaitijd: (3-4) 4-6. Bloeitijd: 8-9.
Prijscode: D
Artikelnummer: 16555
Kamille, Matricaria recutita
Eenjarig, wit-geel bloeiend kruid voor kamillethee.
Hoogte: 35 cm. Zaaitijd: 3-7. Bloeitijd: 5-8.
Prijscode: C
Artikelnummer: 16585
Kervel, Anthriscus cerefolium
Eenjarig keukenkruid en saladegroente.
Voor kervelsoep.
Hoogte: 40 cm. Zaaitijd: 3-9. Bloeitijd: 5-6.
Prijscode: C
Artikelnummer: 16605
Koriander, Coriandrum sativum v
Eenjarige veelzijdig keukenkruid.
Hoogte: 50 cm. Zaaitijd: 4-5. Bloeitijd: 6-8.
Prijscode: C
Artikelnummer: 16610
Bladkoriander
Eenjarig keukenkruid met een verfijnde kruidige
smaak voor een veelzijdig gebruik. Kan buiten of
binnen in potten geteeld worden.
Zaaitijd: (2-4) 5-8.
Prijscode: D
Artikelnummer: 16615

16760
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EG-Systeem St.
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Tuinboon

Stamboon Bruine Noordhollandse
Veel geteeld en produktief ras van geel-bruine
bonen.
30 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 180

Oscar

E

Groentezaden

14019487PA

185

Puffbohnen / Dicke Bohnen Oscar
Typ Dreifach Weisse. Aussaatzeit Freiland: Februar - Mai.
Pflanzabstand: 60 x 20 cm. Pflanzabstand: 60 x 20 cm.
Broad Bean Oscar
Type Threefold White. Sowing outside: February-May
Plant spacing: 60 x 20 cm

Gele Stamslaboon - Sperzieboon
Dior

Groentezaden

TUINBOON, Vicia faba Oscar
Oscar is een verbeterd ras van het type Driemaal Wit. Het
is een witbloeiend ras met een hoge produktie en een fijne
zaadsortering. Het is een zogenaamde witkoker.

EG-Systeem St.

Geschikt voor
diepvries

❄

00215

3-5
2-5

5-6

70 cm

G

Teeltwijze:
Zaaien vanaf eind februari tot half mei buiten, direct op de plaats van bestemming.
Beschermen tegen vogelvraat is aan te raden. Binnen voorzaaien en later
uitplanten is ook mogelijk. Plantafstand: 60 x 20 cm.
Ter voorkoming van luis dient het gewas tijdig te worden getopt.
90 cm

5-7

40 cm

40 cm

7-9

7-9

Haricots nain beurre Dior, Semis sous abri: mars-mai. Semis direct ou transplanter
en plein terre: mai-juillet. Distance de plantation: 40 x 10 cm.
Buschbohnen Dior, Aussaatzeit Treibkultur: März-Mai. Direktaussaat oder
Pflanzung im Freiland: Mai-Juli. Pflanzabstand: 40 x 10 cm.

Stamkievitsboon

Courgette Lorea F1, Semis sous abri: février-mai. Semis direct ou transplanter
en Beans Dior, Sowing indoors: March-May. Direct seeding or
Dwarf French
plein terre: mai-juin. Distance de plantation: 90 x 90 cm.
transplant outside: May-July. Plant spacing: 40 x 10 cm.

Flambo

COURGETTE, Cucurbita pepo Lorea F1
Courgette
oogst
4-5 van het Clarita
5-7of Cousa type.
40 Voor
cm een rijke40
cmvan lichtgroene
7-9
vruchten met een zoetige, nootachtige smaak. Plukken als de vrucht circa 15
cm lang is voor de beste smaak. Door de vruchtvorm is deze variëteit ideaal voor
gevulde courgettes maar ook voor roerbakgerechten enz. Teeltwijze: Glasteelt:
zaaien van februari tot mei en later uitplanten. Courgette heeft warmte nodig om te
kiemen. De kas open houden zodat bijen naar binnen kunnen voor deGELE
bestuiving.
STAMSLABOON - SPERZIEBOON, Phaseolus vulgaris Dior
Vollegrondsteelt: onder glas voorzaaien in potten van maart tot april en
in de
Dior,
laagtweede
blijvend, is een ras van het type Was- of Boterboon. Het produceert
EG-Systeem St.
helft van mei uitplanten. Vanaf eind mei tot half juni buiten zaaien termooie,
plaatsefijne
of inbonen met een egaal gele kleur. Alle bonen verlangen een humusrijke,
potten en later uitplanten. Plantafstand: 90 x 90 cm.
iets vochtige grond, maar geen verse mest. Bij ontkieming en in de eerste
groeiperiode hebben ze veel warmte nodig. Teeltwijze: Glasteelt: Zaaien vanaf eind
Marrow Lorea F1, Sowing indoors: February-May. Direct seeding or transplant
maart tot half mei en verder telen onder glas. Vollegrondsteelt: voor vroege teelt
outside: May-June. Plant spacing: 90 x 90 cm.
onder glas zaaien vanaf half april tot half mei en later in de tweede helft van mei
Zucchini Lorea F1, Aussaatzeit Vorkultur: Februar-Mai. Direktaussaatuitplanten.
oder Pflanzung
Vanaf de tweede helft van mei tot begin juli kan ook direct ter plaatse
im Freiland: Mai-Juni. Pflanzabstand: 90 x 90 cm.
worden gezaaid. Plantafstand: 40 x 10 cm.

G

Groentezaden

00171

00227
Haricots naine à ecosser Flambo, Semis sous abri: avril-mai. Semis direct ou
transplanter en plein terre: mai-juillet.EG-Systeem
Distance de
St. plantation: 40 x 10 cm.
2-5

5-7

70 cm

90 cm

7-9

Borlotto Buschbohnen Flambo, Aussaatzeit Vorkultur: April-Mai. Direktaussaat
oder Pflanzung im Freiland: Mai-Juli. Pflanzabstand: 40 x 10 cm.
COURGETTE, Cucurbita pepo Sebring F1
Sebring F1 is een vroege hybride met een open gewas en korte, mooie gele
vruchten. De vruchten van Courgette kunnen groot worden, maar de smaak is het
best wanneer de jonge vruchten worden gebruikt. Ook de bloemen kunnen worden
gegeten. Teeltwijze: Glasteelt: zaaien van februari tot mei en later uitplanten.
Courgette heeft warmte nodig om te kiemen. De kas open houden zodat bijen naar
binnen kunnen voor de bestuiving. Vollegrondsteelt: onder glas voorzaaien in potten
STAMKIEVITSBOON, Phaseolus vulgaris Flambo
van maart tot april en in de tweede helft van mei uitplanten. Vanaf eind mei tot half
Een kleurrijke boon om te doppen en direct te eten of te drogen voor later.
juli buiten
De stevige planten geven een rijke oogst van mooi gevlamde peulen. Ook
wel zaaien ter plaatse of in potten en later uitplanten. Plantafstand: 90 x 90 cm.
Borlotto bonen genoemd, en heerlijk is stoofschotels en soepen. Alle bonen
Marrow Sebring F1, Sowing indoors: February-May. Direct seeding or transplant
verlangen een humusrijke, iets vochtige grond, maar geen verse mest.
outside: May-July. Plant spacing: 90 x 90 cm.
Bij ontkieming en in de eerste groeiperiode hebben ze veel warmte nodig.
half aprilSebring
tot
Teeltwijze: Vollegrondsteelt: voor vroege teelt onder glas zaaien vanafZucchini
F1, Aussaatzeit Vorkultur: Februar-Mai. Direktaussaat oder
half mei en later in de tweede helft van mei uitplanten. Vanaf de tweede
helft vanim Freiland: Mai-Juli. Pflanzabstand: 90 x 90 cm.
Pflanzung
mei tot half juli kan ook direct ter plaatse worden gezaaid.
Courgette Sebring F1, Semis sous abri: février-mai. Semis direct ou transplanter en
Plantafstand: 40 x 10 cm.
plein terre: mai-juillet. Distance de plantation: 90 x 90 cm.
Borlotto Bean Flambo, Sowing indoors: April-May. Direct seeding or transplant
outside: May-July. Plant spacing: 40 x 10 cm.
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Stamkievitsboon Flambo
Een kleurrijke boon om te doppen en direct te
eten of te drogen voor later. De stevige planten
geven een rijke oogst van mooi gevlamde peulen.
Ook wel Borlotto bonen genoemd, en heerlijk is
stoofschotels en soepen.
30 gram Prijscode: G
Artikelnummer: 185
Tuinbonen
Buiten zaaien vanaf eind februari tot half mei
direct op de plaats van bestemming. Beschermen
tegen vogelvraat is aan te raden. Binnen
voorzaaien en later uitplanten is ook mogelijk
Plantafstand: 60 x 20 cm. Ter voorkoming van luis
dient het gewas tijdig te worden getopt.
Tuinboon Monica d
Monica is een verbeterd ras van het type Witkiem.
Het is een vroeg ras met een hoge produktie van
fijnzadige bonen. Monica is een zogenaamde
bruinkoker.
60 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 210
180 gram Prijscode: P
Artikelnummer: 211
Tuinboon Oscar TS d
Oscar is een verbeterd ras van het type Driemaal
Wit. Het is een witbloeiend ras met een hoge
produktie en een fijne zaadsortering.
Oscar is een witkoker.
60 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 215
180 gram Prijscode: P
Artikelnummer: 216
Broccoli
Zaaien onder glas van half maart tot eind april
en later uitplanten. In de vollegrond zaaien
op zaaibed van half april tot eind juni. Later
uitplanten, maar er kan ook ter plaatse worden
gezaaid. Plantafstand: 75 x 40 cm.
Broccoli Groene Calabrese
Van dit bekende ras kunnen zowel de hoofdkool
als de kleine kooltjes van de zijscheuten worden
geoogst.
2 gram Prijscode: B
Artikelnummer: 220
Broccoli Marathon F1 TS d
Een tuindershybride met grote, ronde schermen
en een fijne korrel. De zijscheuten kunnen ook
worden geoogst.
70 zaden Prijscode: G
Artikelnummer: 222
Courgette
Voor een teelt onder glas, zaaien van februari tot
mei en later uitplanten. Courgette heeft warmte
nodig om te kiemen. De kas open houden zodat
bijen naar binnen kunnen voor de bestuiving.
Vollegrondsteelt: onder glas voorzaaien in potten
van maart tot april en in de tweede helft van
mei uitplanten. Vanaf eind mei tot half juli buiten
zaaien ter plaatse of in potten en later uitplanten.
Plantafstand: 90 x 90 cm. De vruchten jong
plukken voor de beste smaak. De bloemen zijn
ook eetbaar.

215

Fève Oscar
Semis en plein terre: février - mai. Distance de plantation: 60 x 20 cm.
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Stamslaboon - Sperzieboon

Aardbei Delician F1
Delician F1 is een doordrager. U kunt er de hele
zomer mooie, grote, smaakvolle aardbeien van
plukken. Geschikt voor de volle grond, kas, platte
bak of grote bloembakken. Zaaien: onder glas van
januari tot half mei. Later buiten uitplanten op een
beschutte plaats in de volle zon.
Plantafstand 40 x 50 cm.
25 zaden Prijscode: P
Artikelnummer: 3
Bosaardbei Mignonnette
Bosaardbeien geven kleine vruchten die bekend
staan om de speciale zoete smaak. Geschikt
voor de volle grond, kas, platte bak of grote
bloembakken. Teeltwijze: Onder glas voorzaaien
bij circa 20º C in potten van januari tot half mei.
Buiten uitplanten van half april tot begin juni op
een beschutte plaats in de volle zon.
Plantafstand 30 x 40 cm.
60 zaden Prijscode: K
Artikelnummer: 4
Andijvie
Vroege teelt onder glas: zaaien van januari tot
maart en later uitplanten. Vollegrondsteelt: onder
glas zaaien van maart tot juni en later uitplanten.
Buiten zaaien van begin juni tot half juli. Voor
herfst- en winterteelt onder glas zaaien van
augustus tot september en onder glas uitplanten.
Plantafstand: 40 x 30 cm.
Andijvie Nr. 5 d
Veel geteeld ras voor de vroege- en zomerteelt.
1 gram Prijscode: B
Artikelnummer: 5
Andijvie Breedblad Volhart Winter w
Dit ras is geschikt voor de herfstteelt in de volle
grond en voor de herfst- en winterteelt onder glas.
Artikelnummer: 8
2 gram Prijscode: A
Krul Andijvie De Meaux
Andijvie met gekruld blad voor vroege- en
zomerteelt.
Artikelnummer: 10
1 gram Prijscode: C
Artisjok Violette
Decoratieve plant waarvan de bloemen worden
gegeten als delicatesse. De bloemen zijn ook
geschikt als snij- en droogbloem. Plantafstand:
100 x 75 cm. Zaaitijd: (2-4) 5-6. Oogsten: 9-10.
2 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 14
Asperge Vroege van Argenteuil d
Voor groene en witte asperges. De takken
kunnen ook als snijgroen worden gebruikt in boe
ketten. Plantafstand: 110 x 35 cm. Zaaitijd: 3-5.
5 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 18

13013724FM
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Stamslaboon - Sperzieboon Modesto wTS d
Modesto is een produktief tuindersras met
vlezige bonen van eerste kwaliteit. Ook geschikt
voor late teelten.
Artikelnummer: 167
30 gram Prijscode: E
Stamslaboon - Sperzieboon Stanley wTS d
Een middelvroeg ras met een gemakkelijk gewas
om te plukken. Korte vlezige bonen van goede
kwaliteit.Ook geschikt voor de late teelten.
Artikelnummer: 169
50 gram Prijscode: F
Stamslaboon - Sperzieboon Dior
Dior is van het type was- of boterboon.
Het zijn mooie, gele slabonen met een eigen
zachte smaak.
30 gram Prijscode: G
Artikelnummer: 171
Stamslaboon - Sperzieboon Safari d
Safari is van het type Chinees boontje: zeer
fijne en korte boontjes die ongebroken worden
gegeten.
30 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 175
Droogbonen
Vollegrondsteelt zaaien vanaf de tweede helft van
mei tot half juli direct ter plaatse.
Plantafstand: 40 x 10 cm. Tegen het einde van de
zomer de bonen oogsten en laten drogen voor
gebruik in de winter.

2-5

Aardbei

Delician F1

Stoksnijboon Hunter w d
Een mooie draadloze en produktieve snijboon van
gemiddelde lengte.
30 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 50
Stoksnijboon Limka wTS d
Limka is een groeikrachtig tuindersras met lange
bonen van uitstekende kwaliteit.
60 gram Prijscode: G
Artikelnummer: 56
Stokslaboon - Sperzieboon Isabel d
stokslaboon Isabel is een mooie boon van circa
14 cm zonder draad. Het is een middel vroeg
ras. Bij ontkieming en in de eerste groeiperiode
hebben ze veel warmte nodig.
Artikelnummer : 63
30 gram Prijscode: K
Stokslaboon – Sperzieboon Mamba d
Mamba geeft een rijke oogst van mooie groene
bonen met een gemiddelde lengte van 18 cm.
25 gram Prijscode: G
Artikelnummer: 65
Stokslaboon - Sperzieboon Cobra wTS d
Een groeikrachtig tuindersras met een zeer hoge
produktie. Stevige dubbele 20 cm lange bonen
van uitstekende kwaliteit.
30 gram Prijscode: K
Artikelnummer: 69
Stokspekboon Blauhilde
Opvallende paars-rode spekbonen die tijdens het
koken donkergroen worden. Spekbonen zijn lange
en stevige bonen met uitstekende smaak.
30 gram Prijscode: K
Artikelnummer: 71
Stokspekboon Monte Cristo wd
Verbeterde spekboon met lange dikke, lichtgroene
bonen met een volle smaak. Monte Cristo geeft
een rijke oogst van goede kwaliteit. Alle bonen
verlangen een humusrijke, iets vochtige grond
maar geen verse mest.
30 gram Prijscode: K
Artikelnummer : 72
Pronkboon Armstrong d
Armstrong is een nieuw ras met lange bonen
en een hoge produktie. Het is een decoratieve
klimmer met scharlakenrode bloemen.
Artikelnummer: 78
50 gram Prijscode: G
Pronkboon Emergo d
Emergo is een veel geteelde pronker. De bonen
jong plukken. Witbloeiend.
50 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 82
Stambonen
Voor een vroege teelt onder glas zaaien vanaf
eind maart tot half mei en verder telen onder
glas. Vollegrondsteelt: voor vroege teelt onder
glas zaaien vanaf half april tot half mei en later
in de tweede helft van mei uitplanten. Vanaf de
tweede helft van mei tot half juli kan ook direct
ter plaatse worden gezaaid. Bij ontkieming en in
de eerste groeiperiode hebben ze veel warmte
nodig, dus vooral bij een vroege of late zaai zijn
de resultaten sterk afhankelijk van het weer. Alle
bonen verlangen een humusrijke, iets vochtige
grond, maar geen verse mest.
Plantafstand: 40 x 10 cm.
Stamsnijboon Atlanta d
Een vroege en produktieve snijboon. Voor de
beste smaak de bonen jong plukken.
50 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 102
Stamsnijboon Nassau TS d
Nassau is een verbeterd tuindersras met een
stevig gewas. De bonen hebben een betere
kwaliteit en kunnen langer aan de plant blijven.
50 gram Prijscode: G
Artikelnummer: 103
Stamslaboon - Sperzieboon Amethyst
Amethyst is een fraaie paarse boon die
donkergroen wordt tijdens het koken. Het is een
vroeg ras met een stevig hoog gewas, lange
oogst en mooie bonen. Voor de beste smaak de
bonen jong plukken.
30 gram Prijscode: G
Artikelnummer : 130
Stamslaboon - Sperzieboon Dubbele Witte
Een vanouds bekend en veel geteeld ras. Goede
produktie van vlezige bonen. De bonen jong
plukken. Niet te laat zaaien want dit soort is
minder geschikt voor een late teelt.
60 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 149
180 gram Prijscode: P
Artikelnummer: 150
Stamslaboon - Sperzieboon Prelude w
Prelude is een veel geteelde stevige, dubbele
boon die jong geplukt moet worden. Zaaien tot
eind juni want dit soort is minder geschikt voor
teelt in de late zomer.
60 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 151
Stamslaboon - Sperzieboon Compass TS
Compass is van het Franse type haricot vert of
naaldboon. Het is een vroeg ras met een stevig
gewas en mooie extra-fijne bonen.
30 gram Prijscode: G
Artikelnummer: 158

1-2

In dit assortiment vindt u soorten die al vele
jaren worden gebruikt, maar ook nieuwe
tuindershybriden die beter bestand zijn tegen
ziektes en daardoor een hogere oogst opleveren.
Deze tuinderssoorten staan aangegeven met de
vermelding: Top Selectie (TS). Veel groentesoorten
kunnen ook worden geplant in de siertuin. Bij
enkele soorten die hiervoor in het bijzonder
geschikt zijn, staat dit in de beschrijving
aangegeven. De soorten met het teken d zijn
geschikt voor de diepvries. De soorten met het
teken w zijn vooral geschikt voor een vroege
of late teelt in de kas of onder glas. De zaaitijd
staat aangegeven in de cijfers van de maanden.
In de maanden die tussen haakjes staan, kan
binnen worden voor-gezaaid. Een uitgebreide
teeltaanwijzing staat vermeld op de verpakking.

Aubergine Halflange Violette
Aubergine is een decoratief vruchtgewas voor
in de kas of op een beschutte plaats in de zon.
Plantafstand: 80 x 70 cm. Zaaitijd: (2-5).
1 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 20
Aubergine Bonica F1
Bonica is een tuindershybride waarvan u redelijk
vroeg de eerste vruchten kunt plukken. De
dieppaarse vruchten zijn ovaalrond en circa 16
cm lang. Plantafstand 80 x 70 cm. Zaaitijd: (2-5).
50 zaden Prijscode: K
Artikelnummer: 22
Augurk Hokus
De jonge vruchten plukken voor de beste smaak.
Augurken zijn gemakkelijk te telen op een zonnige
plaats en voedzame grond. Plantafstand: 80 cm.
Zaaitijd: (4-5) 5-6.
40 zaden Prijscode: C
Artikelnummer: 25
Rode Bieten of Kroten
Voor een vroege teelt zaaien onder glas van
februari tot maart. Zaaien buiten in de vollegrond
ter plaatse op regels van april tot half juli.
Eventueel uitdunnen. Voorzaaien (onder glas) en
later uitplanten is ook mogelijk. Plantafstand
30 x 10 cm.
Biet - Kroot Egyptische Platronde w
Een vanouds bekend ras voor de vroege teelt van
platronde kroten.
5 gram Prijscode: A
Artikelnummer: 32
20 gram Prijscode: K
Artikelnummer: 33
Biet – Kroot Burpees Golden d
Goudgele kroten zijn heel anders dan wat we
gewend zijn. Ze zijn bijzonder van kleur en smaak
en kunnen als gewone kroten worden bereid.
3 gram Prijscode: H
Artikelnummer: 35
Biet - Kroot Boro TS d
Boro is produktief tuindersras van uitstekende
kwaliteit. Weinig schietgevoelig
200 zaden Prijscode: D
Artikelnummer: 37
Biet - Kroot Kogel of Detroit 2 d
Een veel gebruikt standaardras met een goede
kleur en smaak. Geschikt voor de zomer- en
herfstteelt en bewaring in de winter.
5 gram Prijscode: A
Artikelnummer: 38
20 gram Prijscode: K
Artikelnummer: 39
Biet - Kroot Chioggia
Een licht rode kroot met lichtere ringen die zeer
mooi zijn in salades enz.
5 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 40
Biet - Kroot Cylindra
Cylindra is een grote, halflange kroot met een
goede smaak.
5 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 42
Stokbonen
Voor teelt in de kas zaaien van begin april tot half
juli. Vollegrondsteelt, voor vroege teelt uitzaaien
onder glas vanaf eind april en uitplanten in de
tweede helft van mei. Vanaf half mei tot begin
juli buiten zaaien. 3-5 zaden per stok, de afstand
tussen de stokken is 70 cm. 3 of 4 stokken worden
samen gebonden tot een hok. De afstand tussen
de hokken is circa 50 c`m. Stokbonen kunnen ook
aan touw worden geteeld op een beschutte plaats
of in de kas. Alle bonen verlangen een humusrijke,
iets vochtige grond, maar geen verse mest. Bij
ontkieming en in de eerste groeiperiode hebben ze
veel warmte nodig.
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Haricots Verts Amethyst. Semis sous abri: avril-mai. Semis direct ou transplanter
en plein terre: mai-juillet. Distance de plantation: 40 x 10 cm.
Buschbohnen Amethyst. Aussaatzeit Treibkultur: April-Mai. Direktaussaat oder
Pflanzung im Freiland: Mai-Juli. Pflanzabstand: 40 x 10 cm.
Dwarf French Beans Amethyst. Sowing indoors: April-May. Direct seeding or
transplant outside: May-July. Plant spacing: 40 x 10 cm.
Teeltwijze: Glasteelt: Zaaien vanaf eind maart tot half mei en verder telen onder
glas. Vollegrondsteelt: voor vroege teelt onder glas zaaien vanaf half april tot half
mei en later in de tweede helft van mei uitplanten. Vanaf de tweede helft van mei
tot begin juli kan ook direct ter plaatse worden gezaaid. Plantafstand: 40 x 10 cm.
STAMSLABOON, Phaseolus vulgaris Amethyst
Amethyst is een fraaie paarse boon die donkergroen wordt tijdens het koken. Het
is een vroeg ras met een stevig hoog gewas, lange oogst en mooie bonen. Voor de
beste smaak de bonen jong plukken. Alle bonen verlangen een humusrijke, iets
vochtige grond, maar geen verse mest. Bij ontkieming en in de eerste groeiperiode
hebben ze veel warmte nodig.
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CHINESE KOOL, Brassica pekinensis Vitimo F1
Dit is een tuindershybride voor de voorjaars-, zomer- en herfstteelt. U oogst mooie en
goed gevulde kolen met een uitstekende smaak. Kool verlangt een voedselrijke en
14010170PA
HEMERT01_00765
vochtige grond. De grond in het begin van de groeiperiode goed vochtig houden.
Teeltwijze: Onder glas zaaien van maart tot eind mei. Buiten uitplanten van begin
april tot begin augustus. Buiten ter plaatse of op zaaibed zaaien van mei tot eind juli
en later uitplanten. Plantafstand: 50 x 40 cm.
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Pois Kelma, Hauteur: 90 cm. Semis en plein terre: février-mai.
Distance de plantation: 100 x 10 cm.
Erbse Kelma, Höhe: 90 cm. Aussaatzeit Freiland: Februar-Mai.
Pflanzabstand: 100 x 10 cm.
Garden Pea Kelma, Height: 90 cm. Sowing outside: February-May.
Plant spacing: 100 x 10 cm.
diepvries
RIJS-DOPERWT, Pisum sativum Kelma
Rijkdragend ras voor een vroege oogst van mooie en smakelijk doperwten.
Kelma is beter bestand tegen meeldauw dan andere rassen. De planthoogte
is circa 90 cm, dus aan gaas of rijshout te telen.
Teeltwijze: Buiten ter plaatse zaaien van begin februari tot half mei. Het beste
is doperwten en peulen niet ieder jaar op dezelfde plaats te telen. De planten
beschermen tegen vogelvraat. Plantafstand: 100 x 10 cm.
Geschikt voor

❄
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Concombre Sonja. Semis sous abri: mars-avril. Semis direct ou transplanter en plein
terre: mai-juin. Distance de plantation: 80 x 50 cm.
Gurke Sonja. Aussaatzeit Vorkultur: März-April. Direktausaaat oder Pflanzung im
Freiland:Mai-Juni. Pflanzabstand: 80 x 50 cm.
Cucumber Sonja. Sowing indoors: March-April. Direct seeding or transplant outside:
May-June. Plant spacing: 80 x 50 cm.
KOMKOMMER, Cucumis sativus Sonja
Deze komkommer is zeer geschikt voor een buitenteelt. De vruchten worden circa
40 cm. lang en hebben een dikkere schil waardoor ze buiten lang goed blijven.
Uitstekend van smaak. Dit soort kan ook in de kas of onder plat glas worden geteeld.
Teeltwijze: Glasteelt: warm voorzaaien van maart tot april en later onder glas
uitplanten. Voor een vroege teelt begin april in potten onder glas zaaien en eind mei
buiten uitplanten. Buiten ter plaatse zaaien van half mei tot eind juni op een zonnige
en beschutte plaats. Plantafstand: 80 x 50 cm.
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Pois mangetout Sweet Horizon. Hauteur: 110 cm. Semis sous abri: février-mars.
Semis direct ou transplanter en plein terre: mars-mai. Distance de plantation: 100
x 10 cm.
Zuckererbse Sweet Horizon. Höhe: 110 cm. Aussaatzeit Vorkultur: Februar-März.
Direktaussaat oder Pflanzung im Freiland: März-Mai. Pflanzabstand: 100 x 10 cm.
Sugar Pea Sweet Horizon. Height: 110 cm. Sowing indoors: February-March.
Direct seeding or transplant outside: March-May. Plant spacing: 100 x 10 cm.
Teeltwijze: Binnen voorzaaien van begin februari tot eind maart en vervolgens
vanaf begin april uitplanten. Buiten ter plaatse zaaien van eind maart tot begin mei.
Plantafstand: 100 x 10 cm. Het beste is peulen, capucijners of erwten niet ieder
jaar op dezelfde plaats te telen.
diepvries
RIJS - PEUL, Pisum sativum Sweet Horizon
14130542PA
Dit is een middelvroeg tot laat ras met een hoge produktie. De plant levert mooie
grote peulen met een goede smaak. Het is een sterke gezonde plant.
Geschikt voor

00365

❄

E

Win Choi F1

Chinese Cabbage Vitimo F1. Sowing indoors: March-May.
Direct seeding or transplant outside: May-July. Plant spacing: 50 x 40 cm.

diepvries
STAM-DOPERWT, Pisum sativum Karina
Karina is een zeer vroege Stam-doperwt met een hoge produktie van zoete erwten.
Dit ras kan zonder rijshout of gaas geteeld worden maar de oogst is makkelijker
wanneer de planten enige ondersteuning hebben. De hoogte van de plant is circa
50 cm. Gekreukt-zadig.
Teeltwijze: Buiten ter plaatse zaaien van half februari tot half mei. Binnen
voorzaaien en later uitplanten is ook mogelijk.
Plantafstand: 40 x 30 cm of 60 x 10 cm. Het beste is doperwten en peulen niet
ieder jaar op dezelfde plaats te telen. De planten beschermen tegen vogelvraat.
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Paksoi

Chinakohl Vitimo F1. Aussaatzeit Vorkultur: March-Mai.
Direktaussaat oder Pflanzung im Freiland: Mai-Juli. Pflanzabstand: 50 x 40 cm.

Garden Pea Karina. Height: 50 cm. Sowing outside: February-May.
Plant spacing: 40 x 30 cm. or 60 x 10 cm.

Komkommer

Chou Chinois Vitimo F1. Semis sous abri: mars-mai.
Semis direct ou transplanter en plein terre: mai-juillet.
Distance de plantation: 50 x 40 cm.

Erbse Karina. Höhe: 50 cm. Aussaatzeit Freiland: Februar-Mai.
Pflanzabstand: 40 x 30 cm. oder 60 x 10 cm.

Groentezaden
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Pois nains Karina. Hauteur: 50 cm. Semis en plein terre: février-mai.
Distance de plantation: 40 x 30 cm. ou 60 x 10 cm.
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Paarse Peul Shiraz d
Bijzondere paarse peultjes. Jong plukken en kort
roerbakken of koken anders verdwijnt de paarse kleur
en worden ze donkergroen. De tweekleurig rozepaarsrode bloemen geven kleur aan de moestuin maar
kunnen ook in de siertuin. De planthoogte is circa 90
cm en moet dus aan gaas of rijshout worden geteeld.
50 gram Prijscode: K
Artikelnummer: 375
Komkommers
Kasteelt: warm voorzaaien van maart tot april,
later in de kas uitplanten en aan touw verder
telen. De F1 hybriden niet in dezelfde kas of
bak telen met andere komkommers omdat de
bloemen niet bestoven mogen worden. Voor een
vroege teelt buiten of onder plat glas: zaaien
begin april in potten onder glas en eind mei
uitplanten. Buiten ter plaatse zaaien van half mei
tot half juni op een zonnige en beschutte plaats.
Plantafstand 80 x 50 cm.
Mexicaanse komkommer, Zehneria scabra
Klein, decoratief komkommertje dat lijkt op
een meloen maar de smaak is onmiskenbaar
komkommer. Het wordt ook wel cucamelon
of muismeloen genoemd. De planten klimmen
vanzelf in gaas tot bijna een meter hoog. Zaaitijd:
(4-5) 5.
Artikelnummer: 410
70 zaden
Prijscode: F
Komkommer Sonja
Deze komkommer is zeer geschikt voor een
buitenteelt. De vruchten worden circa 40 cm. lang
en hebben een dikkere schil waardoor ze buiten lang
goed blijven. Uitstekend van smaak. Dit soort kan
ook in de kas of onder plat glas worden geteeld.
25 zaden Prijscode: E
Artikelnummer: 415
Mini-komkommer Diva w
Een zeer produktieve mini-komkommer met mooie
korte vruchten van 20-25 cm lang.
25 zaden Prijscode: P
Artikelnummer: 425
Komkommer Flamingo F1
Flamingo is een zeer produktieve hybride met
mooie vruchten van een gemiddelde lengte. Dit
ras is tolerant tegen echte meeldauw. Zaad van
F1 hybriden is zeer kostbaar maar geeft zeer
goede resultaten.
Zaaitijd: (3-6) Plantafstand 100 x 80 cm.
Artikelnummer: 427
8 zaden Prijscode: V
Bloemkool
Weeuwenteelt: zaaien in koude bak van
september tot oktober. Onder glas laten
overwinteren en in maart buiten uitplanten.
Vrijsterteelt: zaaien in januari tot maart onder
glas en uitplanten in april. Zomer- en herfstteelt:
zaaien van maart tot half juni en later uitplanten.
Plantafstand 60 x 60 cm. Bloemkool verlangt
een voedselrijke en vochtige grond. Eventueel de
grond behandelen tegen knolvoet.
Bloemkool Neckarperle d
Neckarperle is een bloemkoolras voor de
zomermaanden. Kool verlangt een voedselrijke
en vochtige grond. De grond in het begin van de
groeiperiode goed vochtig houden.
100 zaden Prijscode: F
Artikelnummer: 450
Bloemkool Amazing TS
Amazing is een echt tuindersras voor de zomer en
vroege herfstteelt. De plant heeft een opgerichte
groei en een goede zelfdekbaarheid.
50 zaden Prijscode: G
Artikelnummer: 470

PAKSOI, Brassica chinensis Win Choi F1
Win Choi F1 is een paksoi met lange witte bladstelen met gladde groene bladeren.
Zowel de bladstelen als het bladmoes worden gegeten. Ideaal voor roerbakken en
stoofgerechten. Teeltwijze: Zaaien in potten onder glas van begin april tot eind mei
en na eind april buiten uitplanten. Buiten ter plaatse zaaien of op zaaibed van eind
april tot half augustus en eventueel later verplanten of uitdunnen. Na verplanten
goed vochtig houden. Plantafstand: 30 x 25 cm.

Rijs-Doperwt

Peul Heraut d
Heraut is een vroeg tot zeer vroeg ras met een hoge
produktie. De planthoogte is circa 120 cm.
50 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 370

Paksoi Win Choi F1. Sowing indoors: April-May. Direct seeding or transplant outside:
May-August. Plant spacing: 30 x 25 cm.

F

Paksoi Win Choi F1. Aussaatzeit Vorkultur: April-Mai. Direktaussaat oder Pflanzung
im Freiland: Mai-August. Pflanzabstand: 30 x 25 cm.

Karina

Groentezaden

Paksoi Win Choi F1. Semis sous abri: avril-mai. Semis direct ou transplanter en plein
terre: mai-août. Distance de plantation: 30 x 25 cm.

Stam-Doperwt

Witte kool Langedijker Bewaar
Langedijker Bewaar is een kool voor de herfstteelt.
De kolen kunnen op een droge koele plaats
bewaard worden.
Artikelnummer: 668
2 gram Prijscode: C
Groenlof
Voor een vroege teelt: warm voorzaaien onder glas
in potten van maart tot begin juni en na half mei
buiten uitplanten. Buiten ter plaatse zaaien vanaf
half juni tot begin juli. Eventueel verplanten of
uitdunnen. Plantafstand: 35 x 35 cm.
Groenlof Uranus F1 TS
Uranus is een echt tuindersras met mooie
compacte kroppen en is goed bestand tegen
doorschieten. Groenlof wordt rauw of gekookt
gegeten en smaakt als witlof.
35 zaden Prijscode: K
Artikelnummer: 685
Groenlof Zuckerhut
Een vanouds bekend ras met veel omblad en een
langwerpige krop.
1,5 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 687
Koolraap Laurentian
Laurentian is een produktief ras met gele knollen
met een lichtpaarse kop.
Plantafstand: 50 x 30 cm. Zaaitijd: 5-6.
1 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 711
Knolvenkel Florence
Florence is een bekend ras dat geschikt is voor
verschillende teelten. Het produceert mooie
platronde knollen en is redelijk bestand tegen
doorschieten. Zowel het blad als de knollen worden
gegeten.
Plantafstand: 50 x 20 cm. Zaaitijd: (2-4) 4-7.
2 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 715
Koolrabi
Koolrabi is een koolsoort met een knolvormige
stengel die zowel vers als gekookt wordt gegeten.
Voor een vroege teelt onder glas warm voorzaaien
van half februari tot half april en buiten uitplanten
van eind maart tot eind mei. In koude kas of bak
verder telen is ook mogelijk. Buiten ter plaatse
of op zaaibed zaaien van begin mei tot half juli.
Plantafstand 40 x 20 cm.
Koolrabi Superschmelz
Superschmelz is een grote koolrabi met zachte
knollen en zeer goede smaak.
1 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 725
Meloen Stellio F1
Een grijsgroene meloen met zeer smakelijk en
zoet geurend oranje vruchtvlees. Meloenen
hebben warmte nodig om te groeien en te rijpen.
Plantafstand 100 x 80 cm. Zaaien: (3-5).
10 zaden Prijscode: S
Artikelnummer: 762
Paksoi Win Choi F1 TS
Een paksoi met lange witte bladstelen met gladde
groene bladeren. Zowel de bladstelen als het
bladmoes worden gegeten. Ideaal voor roerbakken
en stoofgerechten. Zaaitijd: (4-5) 5-8 Plantafstand:
30 cm.
Artikelnummer: 765
40 zaden Prijscode: F
Paprika
Voor kasteelt: warm voorzaaien in potten vanaf
half februari tot mei en later uitplanten. Per plant
twee of drie stengels aanhouden en opbinden aan
touw. Vollegrondsteelt: warm voorzaaien in april
in potten. Eind mei buiten of in bak uitplanten op
een zonnige, warme en beschutte plaats. Enkele
stengels verwijderen. In beide gevallen de eerste
paar vruchten verwijderen om een goede
stevige plant te krijgen. Plantafstand 80 x 50 cm.
Paprika Yolo Wonder w
Een groen-rode blokpaprika.
50 zaden Prijscode: D
Artikelnummer: 770
Paprika Lipari F1
Lipari is een rijk dragende tuindershybride. De
zoete paprika’s worden circa 20 cm lang en
kleuren van donker groen naar dieprood. Vroeg
zaaien bij warme omstandigheden geeft de beste
oogstresultaten.
40 zaden Prijscode: N
Artikelnummer: 771
Minipaprika, Oranje Hamik
De oranje vruchten hebben een rijke zoete smaak
en kunnen rauw als snack worden gegeten.
40 zaden Prijscode: F
Artikelnummer: 772
Roemeense Paprika Amy
Roemeense zoete puntige Paprika die eerst
roomwit is en daarna rood af rijpt.
50 zaden Prijscode: E
Artikelnummer: 773
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Witte kool
Zaaien onder glas van half februari tot eind april
en buiten op zaaibed of ter plaatse van half maart
tot eind mei. Uitplanten van begin april tot half
juni. Plantafstand: 70 x 50 cm.

30 cm

14014817PA

Courgette Lorea F1 w
Courgette van het Clarita of Cousa type. Voor een rijke
oogst van lichtgroene vruchten.
Artikelnummer: 227
1 gram Prijscode: F
Courgette Sebring F1 TS w
Sebring is een tuindershybride met opvallende
goudgele courgettes.
1 gram Prijscode: G
Artikelnummer: 235
Courgette Tondo di Nizza
Ronde courgette met 6 tot 10 cm grote vruchten
voor een creatief een-persoons-gerecht.
2 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 237
Stam-doperwten
Zaaien buiten ter plaatse van half februari tot
half mei. Binnen voorzaaien en vervolgens later
uitplanten is ook mogelijk. Plantafstand: 40 x 30
cm of 60 x 10 cm. Rijshout is niet nodig. Echter
door de planten iets te ondersteunen met een
draad langs de regel, wordt het gemakkelijker
om te plukken. Het beste is doperwten, peulen of
capucijners niet ieder jaar op dezelfde plaats te
telen.De planten beschermen tegen vogelvraat.
Stam-doperwt Karina TS d
Karina is een zeer vroege Stam-doperwt met een
hoge produktie van zoete erwten. De hoogte is
circa 50 cm.
50 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 260
Stam-doperwt Kelvedon Wonder d
Kelvedon Wonder is een gekreuktzadige doperwt
met een zoete smaak. De hoogte is circa 60 cm.
50 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 270
Rijs-doperwten
Buiten ter plaatse zaaien van half februari tot half
mei. Plantafstand: 100 x 10 cm. De volgende
rassen zijn hoge planten en moeten dus aan
rijshout of gaas worden geteeld. De planten
beschermen tegen vogelvraat.
Rijs-Doperwt Alexandra TS d
Rijkdragend ras voor een vroege oogst van
mooie en smakelijk doperwten. Alexandra is beter
bestand tegen meeldauw dan andere rassen.
De planthoogte is circa 90 cm, dus aan gaas of
rijshout te telen.
50 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 285
Rijs-doperwt Marktveroveraar d
Marktveroveraar is een middelvroege rondzadig
ras met lange peulen.
De planthoogte is circa 160 cm.
Artikelnummer: 305
50 gram Prijscode: C
Capucijners
Buiten ter plaatse zaaien van begin maart tot
begin mei. Binnen voorzaaien en vervolgens
later uitplaten is ook mogelijk. De hoge
Blauwschokkers moeten aan rijshout worden
geteeld. Bij de lage Désirée is dat niet nodig.
Capucijners kunnen vers worden gegeten of
droog worden bewaard.
Capucijners Blauwschokkers
Blauwschokker is een middelvroeg ras. De planthoogte is circa 180 cm.
Artikelnummer: 340
50 gram Prijscode: D
Lage Capucijners Blauwschokkers
Lage of stam Blauwschokkers. Hoogte 80 cm.
Artikelnummer: 350
50 gram Prijscode: H
Peulen
Voor een vroege teelt binnen voorzaaien van begin
februari tot eind maart en vervolgens vanaf begin
april uitplanten. Buiten ter plaatse zaaien van eind
maart tot begin mei. De hoge soorten worden aan
rijshout geteeld met een plantafstand van 100 x
10 cm. Voor lage soorten is dit niet nodig maar
wel makkelijk. Het beste is peulen, capucijners of
erwten niet ieder jaar op dezelfde plaats te telen.
De planten beschermen tegen vogelvraat.
Sugar Snap Delikett
Delikett is een produktief ras met dikvlezige
peulen die een zoete smaak hebben. De peulen
worden geplukt wanneer er erwten inzitten en
worden vervolgens heel of versnipperd bereid.
De planthoogte is circa 70 cm en kan het beste
aan gaas of rijshout worden geteeld.
Artikelnummer: 355
50 gram Prijscode: G

Winterbloemkool Corella F1 TS
Corella is een echte tuindershybride van
het type Walcheren Winter en kan op het
veld overwinteren. Dit ras heeft een goede
winterhardheid en vaste, witte kolen.
25 zaden Prijscode: P
Artikelnummer: 475
Boerenkool
Buiten ter plaatse of op zaaibed zaaien van half
mei tot begin juli. Uitplanten van half juni tot begin
augustus. Plantafstand: 60 x 50 cm. Kool verlangt
een voedselrijke en vochtige grond. De grond
in het begin van de groeiperiode goed vochtig
houden.
Boerenkool Reflex F1 TS
Reflex is een tuindershybride voor de herfst- en
winterteelt en is goed bestand tegen slechte
weersomstandigheden. Dit ras heeft mooi
donkergroen en zeer fijngekruld blad.
50 zaden Prijscode: G
Artikelnummer: 479
Boerenkool Westlandse Winter
Een middelhoge boerenkool met groen tot
donkergroen blad en is geschikt voor oogst in de
late herfst, winter en voorjaar.
2 gram Prijscode: A
Artikelnummer: 480
Rode Boerenkool Redbor F1 TS
Redbor is een decoratieve boerenkool hybride met
een donkerrode kleur. Geschikt voor de herfst- en
winterteelt.
30 zaden Prijscode: G
Artikelnummer: 490
Palmkool Nero di Toscana
Een type boerenkool met donker blauwgroen blad.
In tegenstelling tot de bekende boerenkool is het
blad langwerpig, gebold en gerimpeld. Ook een
sierlijke kool voor in de siertuin.
Hoogte: 75 cm.
100 zaden Prijscode: E
Artikelnummer: 492
Chinese kool
Vollegrondsteelt onder glas zaaien in maart tot
eind mei. Uitplanten onder glas van eind maart
tot half april. Buiten uitplanten van half april tot
begin juli. Buiten ter plaatse of op zaaibed zaaien
van mei tot eind juli en later uitplanten. Begin
augustus ter plaatse zaaien.
Plantafstand 50 x 40 cm.
Chinese kool Yuki F1 TS
Dit is een hybride voor de voorjaars-, zomer- en
herfstteelt. U oogst mooie en goed gevulde kolen
met een uitstekende smaak.
60 zaden Prijscode: G
Artikelnummer: 500
Spruitkool
Van half februari tot eind maart onder glas zaaien
en later buiten uitplanten. Buiten ter plaatse of
op zaaibed zaaien van half maart tot eind mei en
uitplanten tot begin juni. Plantafstand 70 x 40 cm.
Spruitkool Igor F1 TS
Igor is een middelvroege tuindershybride met
mooie ronde, gladde spruiten.
50 zaden Prijscode: F
Artikelnummer: 518
Spruitkool Roodnerf
Roodnerf is een ras dat lang geplukt kan worden
en grote spruiten levert.
2 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 520
Rode kool
Van januari tot eind maart onder glas zaaien en
van half maart tot eind mei buiten op zaaibed.
Uitplanten van april tot begin juli.
Plantafstand: 60 x 50 cm.
Rode kool Langedijker Winter 3
De bekende rode bewaarkool die in de herfst
wordt geoogst.
2 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 552
Savooiekool
Zaaien van januari tot eind maart onder glas en
van half maart tot begin juni buiten op zaaibed.
Uitplanten van april tot half juli.
Plantafstand: 50 x 50 cm.
Savooiekool Grote Late Groene 2
Dit ras is geschikt voor de herfst- en vroege
winterteelt.
2 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 612
Spitskool
Zaaien onder glas van half januari tot eind maart
en buiten op zaaibed of ter plaatse van half maart
tot begin juli. Uitplanten van eind maart tot begin
augustus. Plantafstand 50 x 40 cm.
Spitskool Cape Horn F1 TS w
Cape Horn is een snel groeiende spitskool voor de
voorjaars-, zomer- en herfstteelt.
Geschikt voor korte bewaring.
70 zaden Prijscode: K
Artikelnummer: 631
Spitskool Express
Express is een bekend ras van het type Eersteling.
2 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 640

30 cm

Courgette Diamant F1 w
Een productieve hybride met lange groene vruchten.
Artikelnummer: 225
1,5 gram Prijscode: E

Stam-Peul Norli TS d
Norly is een vroege stam-peul voor een rijke oogst
van mooie kleine peultjes. De peultjes plukken
als ze nog jong zijn en vervolgens kort koken of
roerbakken voor de beste smaak. De planthoogte
is circa 50 cm en kan zonder of aan laag gaas of
rijshout worden geteeld.
50 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 362
Peul Grijze Roodbloeiende
Dit ras heeft mooie violette bloemen. Het is een
vroeg ras met peulen van gemiddelde lengte. De
planthoogte is circa 90 cm.
50 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 363
Peul Sweet Horizon
dit is een middelvroeg tot laat ras met een hoge
produktie. De plant levert mooie grote peulen met
een goede smaak. Het is een sterke gezonde
plant.
50 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 365
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Italiaanse Courgette Cocozelle w
Van oorsprong Italiaans ras met lange vruchten
die licht gestreept en uitstekend van smaak zijn.
1,5 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 223

4-5

14170887PA
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MINI PAPRIKA, Capsicum annuum Oranje Hamik

00772
SCHORSENEER, Scorzonera hispanica VRN-Enorma
Schorseneren zijn een heerlijke groente die op goed doorlatende grond gemakkelijk
te telen is. VRN-Enorma is een produktief ras met lange wortels met een stompe
punt. Teeltwijze: Zaaien direct ter plaatse van half april tot begin mei op regels met
30 cm. tussenruimte. Eventueel uitdunnen op 10 cm. De grond moet goed diep los
gemaakt zijn en niet bemest zijn met verse mest. Oogsten van half november tot
half februari, eerder en later oogsten is mogelijk maar gaat ten koste van de smaak.
Schorseneren zijn winterhard.
Geschikt voor
diepvries

01100

❄

EG-Systeem St.

Schorseneer
VRN-Enorma

D

Groentezaden

13014281FM

01100

60 cm

60 cm

9-10

Kürbis Butterscotch F1, Speisekürbis und für dekoration. Aussaatzeit Vorkultur:
April-Mai. Direktaussaat oder pflanzung in freiland: mai. Ernte: September-Oktober.
Pflanzabstand: 60 cm.
Pumpkin Butterscotch F1, Decorative and tasty pumpkin. Sowing indoors: April-May.
Direct seeding or transplant outside:May. Harvest: September-October. Plant spacing:
60 cm.
FLESPOMPOEN, Cucurbita moschata Butterscotch F1
Butterscotch is een kleine lichtbruine flespompoen van het Butternut type. De vruchten
hebben een gemiddeld gewicht van ongeveer een kilo. Het smakelijke vruchtvlees is
geel-oranje en kan in talrijke gerechten worden verwerkt. Flespompoenen kunnen
tot enkele maanden na de oogst worden bewaard op een droge plaats. Teeltwijze:
Binnen voorzaaien vanaf half April in grote potten en in de tweede helft van mei buiten
uitplanten. In de tweede helft van mei kan ook buiten ter plaatse worden gezaaid. Bij
voorkeur op een humus- en voedselrijke grond op een zonnige plaats. Plantafstand: 60
x 80 cm. Oogsttijd: van september tot oktober voor de eerste nachtvorst.

790
EG-Systeem St.

13014032FM
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Radis Oeufs de Pâques, Semis direct sous abri: janvier-mars et septembre, en plein
terre: mars-août. Distance de plantation: 15 x 5 cm.
Radies Ostereier, Direktaussaat Treibkultur: Januar-März und September, im
Freiland: März-August. Pflanzabstand: 15 x 5 cm.
Radish Easter Eggs, Sowing indoors: January-March and September, outside:
March-August. Direct seeding. Plant spacing: 15 x 5 cm.
RADIJS, Raphanus sativus Paaseieren
Mengsel van ronde radijsjes in verschillende kleuren, voor opvallende kleurrijke
accenten in diverse rauwkorst gerechten. Teeltwijze: Glasteelt: zaaien vanaf januari
tot maart en van eind augustus tot eind september. Vollegrondsteelt: zaaien vanaf
maart tot augustus. Het beste is op regels te zaaien met een tussenafstand van
15 cm. Door regelmatig een beetje te zaaien heeft u continu verse Radijs. De Radijs
is oogstbaar na circa vier à vijf weken afhankelijk van het seizoen. Hoogte: 20 cm.
Afstand: 15 cm.

00910
12041635CL

E

Scorzonera VRN-Enorma, Sowing direct seeding outside: April-May.
Plant spacing: 30 x 10 cm. Harvest: November-Februari.

5

Potiron Butterscotch F1, Potiron décoratif et potager. Semis sous abri: avril- mai.
Semis direct ou transplanter en pleine terre: mai. Récolte: septembre-octobre.
Distance de plantation : 60 cm.

Radijs

Paaseieren
Groentezaden

Schwarzwurzel VRN-Enorma, Aussaatzeit Direktaussaat im Freiland: April-Mai.
Pflanzabstand: 30 x 10 cm. Ernte: November-Februar.

4-5

Groentezaden

Scorsonère VRN-Enorma, Semis direct en plein terre: avril-mai.
Distance de plantation: 30 x 10 cm. Récolte: novembre-février.

HEMERT01_00772

Butterscotch F1

HEMERT01_00910
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Flespompoen

Snijsla Grand Rapids w
Dit ras heeft fris lichtgroen gekruld blad.
4 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 1074
Bladsla Lollo Rossa w
Lollo Rossa is een zeer decoratieve sla met sterk
gekroesd en rood blad dat veel gebruikt wordt in
gemengde en kleurrijke salades. U kunt ze oogsten
als snijsla wanneer de blaadjes nog jong en mals
zijn voor garnering en broodjes, maar ook als
kleine kropjes.
200 zaden Prijscode: E
Artikelnummer: 1076
Lollo Bionda w
Een decoratieve sla met sterk gekroesd en helder
groen blad. Oogsten als snijsla of als kleine kropjes.
200 zaden Prijscode: E
Artikelnummer: 1080
Veldsla Gala
Veldsla van het type Verte de Cambrai. Dit type
moet dun gezaaid worden zodat de planten ruimte
hebben om te groeien. De plantjes worden als
kleine rozetjes geoogst. Zaaiafstand: 10 x
10 cm. Zaaitijd: (9-12) 7-9.
3 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 1090
Veldsla Grote Noordhollandse w
Veel geteeld ras met lange grijsgroene bladeren.
Het is een rauwkost en salade groente voor de
donkere wintermaanden.
Plantafstand: 15 x 10 cm. Zaaitijd: (9-12) 7-9.
7 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 1092
Schorseneer VRN-Enorma d
Schorseneren zijn een heerlijke groente die op
goed doorlatende grond gemakkelijk te telen is.
VRN-Enorma is een produktief ras met lange
wortels met een stompe punt.
Plantafstand: 30 x 10 cm. Zaaitijd: 4-5.
3 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 1100
Bleekselderij Golden Spartan w
Golden Spartan is een lichtgroene bleekselderij die
bij een dichte plantafstand in de herfst verkleurd
naar groen-geel.
Plantafstand: 30 x 30 cm. Zaaitijd: (2-4) 5-6.
Artikelnummer: 1121
300 zaden Prijscode: D
Knolselderij Neon TS d
Neon is een tuindersras met een hoogronde knol
van zeer goede kwaliteit.
Plantafstand: 50 x 40 cm. Zaaitijd: (2-3) 3-4.
Artikelnummer: 1134
300 zaden Prijscode: H
Snijbiet
Zaaien van half maart tot eind juli ter plaatse op
regels met 30 cm tussenruimte. Wanneer alleen
het jonge blad wordt gesneden dan kan dichter
worden gezaaid. Het jonge blad kan meerdere
keren in de zomer van dezelfde planten worden
geoogst. Wanneer de bladribben worden geoogst
dan een afstand van 40 x 30 cm aanhouden.
Groene snijbiet Gewone Groene d
Soort met donkergroen blad.
5 gram Prijscode: A
Artikelnummer: 1144
Gele snijbiet Lucullus
Dit soort heeft lichtgroen blad.
5 gram Prijscode: A
Artikelnummer: 1148
Snijbiet Rhubarb Chard
Een decoratieve snijbiet met donkerrood blad en
helderrode stelen.
4 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 1152
Snijbiet Bright Lights
Een zeer bijzondere en decoratieve snijbiet in
verschillende kleuren van goudgeel tot dieprood. Voor
opvallende, kleurrijke salades en roerbakschotels.
Artikelnummer: 1180
80 zaden Prijscode: F

30 cm

Groentezaden

Zomerrapen Aramis
Dit zijn smakelijke kleine ronde raapjes of knollen
met een paarse kraag. Teeltwijze: Zaaien buiten op
regels of breedwerpig van eind juni tot augustus.
Eventueel uitdunnen.
Plantafstand: 10 x 25 cm. Oogst van juli tot
oktober, 6 tot 8 cm groot.
3 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 1015
Sla
Teelt onder glas: zaaien van december tot
augustus in kas of onder plat glas in potten of op
een zaaibed. De planten kunnen vervolgens in de
kas of platte bak worden uitgeplant. Voorjaarsteelt
in vollegrond: zaaien van eind februari tot eind
april onder glas. Buiten uitplanten vanaf half maart.
Buiten ter plaatse of op zaaibed zaaien van maart
tot half augustus en later uitplanten.
Na het uitplanten goed water geven. Plantafstand:
35 x 35 cm. De tuindersrassen hebben een betere
resistentie tegen verschillende meeldauwsoorten
(fysio’s), die worden aangegeven in cijfers.
Kropsla Meikoningin w
Een vanouds bekend ras voor de vroege teelt
buiten en onder glas. Zaaitijd: (2-4) 3-4.
1 gram Prijscode: A
Artikelnummer: 1034
Kropsla Appia
Appia is een slaras dat mooie, lichtgroene kroppen
maakt en geschikt is voor vele teelten van vroege
tot in de late zomer. Het heeft in vergelijking tot de
oude slarassen een verbeterde resistentie tegen
meeldauw en slamozaïekvirus.
300 zaden Prijscode: E
Artikelnummer: 1038
Kropsla Attractie
Attractie is een vanouds bekend slaras geschikt
voor alle teelten.
1 gram Prijscode: A
Artikelnummer: 1040
Kropsla Mercurion TS
Een tuindersras met middelgrote kroppen en een
zeer goede resistentie tegen meeldauw (NL 1-24).
Bovendien is Mercurion resistent tegen de veel
voorkomende groene slaluis: Nasonovia ribisnigri
en wortelluis, en heeft het een goede tolerantie
tegen slamozaïekvirus.
200 zaden Prijscode: G
Artikelnummer: 1045
IJsbergsla Saladin
Saladin is een makkelijk te telen slaras dat geschikt
is voor alle teelten. Het maakt middelgrote tot grote
kroppen.
500 zaden Prijscode: A
Artikelnummer: 1054
Rode Eikenbladsla w
Rode Eikenbladsla is een zeer decoratieve sla met
gegolfd blad en een intensief rode kleur die veel
gebruikt wordt in gemengde en kleurrijke salades.
Het kan zowel als snijsla worden geoogst en als
kleine kropjes.
200 zaden Prijscode: G
Artikelnummer: 1065
Snijsla Amerikaanse Roodrand
Snijsla of pluksla wordt zeer jong geoogst als het
blad nog zacht en mals is. Dit ras heeft rood-groen
licht gekruld blad. Het wordt rauw als salade en als
stoofsla gegeten.
8 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 1070
Gemengde snijsla Mesclun
Gemengde Snijsla of pluksla bestaat uit diverse
slasoorten, andijvie, kervel enz. U kunt vrij snel
oogsten in een jong stadium als het blad nog zacht
en mals is. Een ideale groente voor kleine tuinen en
zelfs grote bloempotten. Plantafstand: 30 x 10 cm.
Oogsten wanneer het blad circa 10-15 cm lang is.
5 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 1072

50 cm

Oranje Hamik

F

Prei Blauwgroene Herfst Porbella TS
Porbella maakt dikke schachten en een sterk
gewas. Geschikt voor oogst in de herfst.
2 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 820
Prei Blauwgroene Winter
Vanouds bekend ras voor late oogst in herfst en
winter.
2 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 825
Prei Blauwgroene Winter Porilux TS
Een tuindersras voor de winterteelt met vrij
lange schacht en mooi blauw-groen blad.
Porilux kan op het veld overwinteren voor
oogst in het voorjaar.
2 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 827
Radijs
Teelt onder glas: zaaien vanaf januari tot maart
en van eind augustus tot eind september.
Vollegrondsteelt: zaaien vanaf maart tot augustus.
Het beste is op regels te zaaien met een tussen
afstand van 15 cm. Door regelmatig een beetje
te zaaien heeft u continu verse radijs. De radijs is
oogstbaar na circa vier a vijf weken, afhankelijk
van het seizoen.
Radijs Saxa
Saxa is een smakelijke ronde rode radijs voor
verschillende teelten.
8 gram Prijscode: A
Artikelnummer: 906
Radijs National
Een half rode, half witte radijs die kleur geeft aan
salades en andere gerechten.
8 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 907
Radijs, Paaseieren
Mengsel van ronde radijsjes in verschillende
kleuren, voor opvallende kleurrijke accenten in
diverse rauwkorst gerechten.
5 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 910
Radijs Raxe TS w
Een tuindersras met een ronde vorm en
rode kleur. Raxe heeft een goede smaak
en houdbaarheid.
8 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 920
Radijs French Breakfast
French Breakfast is een langwerpige radijs met
een witte punt en een eigen smaak.
8 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 936
Radijs IJskegel
IJskegel is een hagelwitte radijs met een lange
puntige vorm en een pittige smaak.
8 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 938
Rammenas Ronde Zwarte
Deze rammenas is goed houdbaar in de
wintermaanden en kan dan vers worden gegeten.
Plantafstand: 30 x 10 cm. Zaaitijd: 5-8.
8 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 950
Rettich Minowase Summer Cross F1 TS
Dit type rettich wordt ook wel daikon genoemd.
Het zijn lange witte wortels met een zacht pittige
smaak. Plantafstand: 40 x 20 cm.
Zaaitijd: (3-9) 4-8.
1 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 960
Raapstelen - Bladmoes Gewone Groene w
Bekend ras met donkergroen blad.
Zaaitijd: (1-2) 3-8.
8 gram Prijscode: B
Artikelnummer: 970
Raapstelen - Bladmoes Namenia TS w
Een ras met lichtgroen en mals blad.
Zaaitijd: (1-2) 3-8.
8 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 1010

4-5

Mini Paprika

Pastinaak Gladiator F1 TS
Gladiator geeft een zeer goede oogst van mooie
en smaakvolle pastinaken. Het is een makkelijk
teelt in een goed losgemaakte grond. Pastinaak
is een heerlijke groente in de nazomer en herfst;
voor stoof- en roerbakschotels, soepen enz.
Plantafstand: 25 cm. Zaaitijd: 3-5.
80 zaden Prijscode: E
Artikelnummer: 774
Peper Cayenne w
Cayenne is een ras met lange pepers die vers
kunnen worden gebruikt, maar ook kunnen
worden gedroogd. Het is een gewas dat warmte
nodig heeft en moet dus in de kas, bak of op een
beschutte plaats geteeld worden als paprika’s.
1 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 775
Hete peper Habanero
Een super hete peper. De kleine vruchten kleuren
van licht groen naar oranje-rood. Liefhebbers
gebruiken deze scherpe peper in verschillende
gerechten. Voorzichtig proeven en buiten bereik
van kinderen houden. Peper is een plant die
warmte nodig heeft.
40 zaden Prijscode: G
Artikelnummer: 776
Plukspinazie Nieuw-Zeelandse
Een zeer smakelijke bladgroente waarvan de jonge
bladeren ’s zomers worden geplukt en vers of
gekookt als spinazie worden gegeten. Plantafstand:
50 x 50 cm. Zaaitijd: (4) 4-7.
8 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 777
Pompoenen
Binnen voorzaaien vanaf half april in grote potten
en in de tweede helft van mei buiten uitplanten.
In de tweede helft van mei kan ook buiten ter
plaatse worden gezaaid. Bij voorkeur op een
humus- en voedselrijke grond op een zonnige
plaats. Plantafstand: 150 x 100 cm. Zie ook de
pompoenen onder de bloemzaden.
Pompoen Rode van Etampes
Dit ras dankt zijn naam aan de mooie oranje-rode
kleur die in het najaar op de vruchten verschijnt. De
vruchten zijn plat en hebben decoratieve ribben.
De vruchten zijn gemiddeld 7 tot 10 kilo en worden
gebruikt in verschillende gerechten.
3 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 780
Pompoen Oranje Hokkaido
Van oorsprong een Japanse pompoen met zeer
smakelijk vruchtvlees. De vruchten worden
circa 2 tot 3 kilo en zijn goed houdbaar in de
wintermaanden.
3 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 782
Flespompoen Butterscotch F1 TS
Een kleine lichtbruine flespompoen van het
Butternut type. De vruchten hebben een gemiddeld
gewicht van ongeveer een kilo. Het smakelijke
vruchtvlees is geel-oranje en kan in talrijke
gerechten worden verwerkt.
Artikelnummer: 790
15 zaden Prijscode: K
Postelein Gewone Groene
Gewone Groene is het meest geteelde
posteleinras. Het heeft groot en matgroen blad. Als
groente kan het zowel rauw in salades als gekookt
worden gegeten. Plantafstand: dicht zaaien.
Zaaitijd: (4-9) 5-9.
10 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 795
Prei
Voor een vroege teelt: zaaien onder glas van begin
januari tot eind maart. Voor herfst- en winterteelt:
zaaien onder glas van maart tot april. Buiten zaaien
op zaaibed of ter plaatse van april tot half mei.
Plantafstand: 40 x 15 cm.
Prei Zwitserse Reuzen
Zwitserse Reuzen is een vroeg ras voor de
zomerteelt en maakt lange zware schachten.Het is
een ras dat tijdig geoogst moet worden.
2 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 810

-
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WITLOF, Cichorium intybus Zoom F1

1-3

3-6

40 cm

01502

25 cm

6-10

EG-Systeem St.

01541
EG-Systeem St.

3-6

40 cm

25 cm

8-10

Witlof

Zoom F1

Carottes Purple Haze F1, Semis direct sous abri: janvier-mars, en plein terre: marsjuin. Distance de plantation: 25 x 5 cm.

E

Groentezaden

Möhren / Karotten Purple Haze F1, Direktaussaat Treibkultur: Januar-März, im
Freiland: März-Juni. Pflanzabstand: 25 x 5 cm.

13014042FM
01502
Carrots Purple
Haze F1, Sowing indoors: January-March, outside:
March-June.
Direct seeding. Plant spacing: 25 x 5 cm.

PAARSE WORTEL, Daucus carota Purple Haze F1
Een van de eerste wortelhybrides met een dieppaarse kleur aan de buitenkant. Zeer
decoratief en apart in speciale gerechten vooral wanneer vers verwerkt. Wanneer
gekookt verdwijnt deze donkere kleur gedeeltelijk. Redelijk grote stevig wortel.
Teeltwijze: Glasteelt: zaaien ter plaatse vanaf januari tot half maart. Buiten in de
vollegrond zaaien vanaf maart tot begin juni. Oogst van augustus tot oktober. Er kan
breedwerpig en op regels met 25 cm. tussenruimte worden gezaaid. Geen verse
mest gebruiken en vruchtwisseling toepassen.

01555
1-3

3-6

40 cm

25 cm

8-10

EG-Systeem St.

Wortel

Amsterdamse Bak 2 Maxi

Carottes Flyaway F1, Semis direct sous abri: janvier-mars, en plein terre: mars-juin.
Distance de plantation: 25 x 5 cm.

G

Groentezaden

Möhren / Karotten Flyaway F1, Direktaussaat Treibkultur: Januar-März, im Freiland:
März-Juni. Pflanzabstand: 25 x 5 cm.
Carrots Flyaway F1, Sowing indoors: January-March, outside: March-June. Direct
seeding. Plant spacing: 25 x 5 cm.
13014115FM

01541

WORTEL, Daucus carota Flyaway F1
Een van de eerste wortelhybrides die een hoge mate van resistentie heeft tegen de
wortelvlieg. De larven van de wortelvlieg maken bruine vraatgangen in de wortels.
Flyaway F1 heeft hier veel minder last van, vooral als u ernaast een traditionele
variëteit zaait. U oogst dus meer en mooiere wortelen die redelijk goed te bewaren
zijn. Teeltwijze: Glasteelt: zaaien ter plaatse vanaf januari tot half maart. Buiten in
de vollegrond zaaien vanaf maart tot begin juni. Oogst van augustus tot oktober. Er
kan breedwerpig en op regels met 25 cm. tussenruimte worden gezaaid. Geen verse
mest gebruiken en vruchtwisseling toepassen.

01580
EG-Systeem St.

VELD- EN WILDBLOEMEN

Paarse Wortel
Purple Haze F1

K

Groentezaden

14103936PA

2-3

4-7

50 cm

30 cm

01555

4-10

Wortel

Bourrache, plante annuelle, herbe potagère et médicinale. Semis: en pleine terre: avriljuillet. Floraison: juin-octobre. Récolte: fleurs et jeunes feuilles. Hauteur: 40-60 cm.

Flyaway F1

Boretsch, einjährig, Salatgemüse, Heil- und Küchenkraut. Aussaatzeit Freiland: AprilJuli. Blüte: Juni-Oktober. Ernte: junge Blätter und Blüten. Höhe: 40-60 cm.

G

Groentezaden

Borage, annual, medicinal and culinary herb, salad vegetable. Sowing outside: AprilJuly. Flowering: June-October. Harvest: young leaves and flowers. Height: 40-60 cm.
KOMKOMMERKRUID, Borago officinalis
Eenjarig: Komkommerkruid of Bernagie is een zeer decoratief kruid voor
verschillende toepassingen. Het wordt ook gebruikt als groenbemester en bijenplant
op braakliggende terreinen. Komkommerkruid groeit op vrijwel alle gronden en
kan snel lege plekken in uw border opvullen. Zaaien: Ter plaatse van april tot juli
in de vollegrond. Hoogte: 40-60 cm. Plantafstand: 30 cm. Bloeitijd: Mooie blauwe
bloemen van juni tot oktober. Keukengebruik: De bloemen en het blad hebben een
komkommerachtige smaak en worden gebruikt in salades, cocktails en andere
gerechten. De
verse bloemen geven kleur aan salades.
13013936FM
01580
Geneeskrachtig: Bernagie werkt opwekkend, zweetdrijvend, bloed reinigend en tegen
mondinfecties. Milieuvriendelijk: Bijenplant en groenbemester.

16150

4-6

70 cm

20 cm

6-10

Mélange de fleurs des champs, plantes annuelles. Semis en pleine terre: avril-mai.
Floraison: juin-septembre. Hauteur: 50-100 cm.
Ackerblumenmischung, einjährigen. Aussaatzeit Freiland: April-Mai.
Blüte: Juni-September. Höhe: 50-100 cm.
Old cornfield mixture, annuals. Sowing outside: April-May.
Flowering: June-September. Height: 50-100 cm.
AKKERBLOEMENMENGSEL
Eenjarig: Dit zakje bevat zaad van korenbloem, klaproos, gele ganzebloem, wilde
ridderspoor, echte en reukeloze kamille, bolderik en koekruid. U kunt het zaad,
gemengd met wat zand voor een goede verspreiding, zaaien van begin maart tot
half mei, op een zonnig gelegen plekje van 3 tot 6 m2 in goed doorgespitte, niet
te natte grond. De bloei valt dan half juni tot in september. Om de bloeitijd iets te
vervroegen kan ook worden gezaaid in de voorgaande herfst. Zaai dun, in rijen met
50 cm tussenruimte. Na het inzaaien licht inharken en aandrukken. Na de bloei
licht omspitten in de herfst kan een nieuwe bloei brengen in het volgende seizoen.
Zaaien: Buiten ter plaatse van april tot juni, en eventueel uitdunnen op 20 cm.
Hoogte: 50-100 cm. Plantafstand: 20 cm. Bloeitijd: Juni tot oktober.

36390
eenjarig

Komkommerkruid

C

Kruidenzaden

16150

Akkerbloemen
mengsel

12003404CL

F

bloemenzaden

13013970FM

HEMERT01_36390

Bloemzaadmengsels
Hieronder staan verschillende mengsels die op
vrijwel iedere grond gezaaid kunnen worden.
Bij voorkeur zaaien op rijen met minimaal 30 cm
tussenruimte om zo gemakkelijk het onkruid te
kunnen verwijderen. De regels groeien later
makkelijk dicht waardoor er een bloemenveld
ontstaat. Zaaien van april tot begin juli, 50 tot
100 gram per 100 m2
Plukbloemen Surprise
Mengsel van kleurrijke zomerbloemen voor
boeketten. Halfhoge tot hoge soorten.
10 gram Prijs: 7,25
Artikelnr: 88620
Vlinder- en bijenbloemen
Mengsel van zomerbloeiers die aantrekkelijk zijn
voor bijen en vlinders.
Kleuren overwegend blauw, roze en wit.
10 gram Prijs: 7,25
Artikelnr: 88640
Veldbloemen
Halfhoog mengsel van een- en tweejarige
soorten. Een zeer soortenrijk mengsel van
bloemen, kruiden en bijzondere grassen. Bloeit
in vele verschillende kleuren en is geschikt voor
vrijwel iedere grondsoort.
10 gram Prijs: 7,25
Artikelnr: 88660
Akkerbloemenmengsel
Dit mengsel bevat de ouderwetse soorten van de
boerenakker, zoals o.a. Korenbloemen, Klaprozen,
Gele ganzebloem, Wilde ridderspoor, Reukloze
kamille, Bolderik en Koekruid.
10 gram Prijs: 7,25
Artikelnr: 88750
Tübinger bijenweide
Dit mengsel dient als nectar- en stuifmeel
leverancier voor bijen, hommels, vlinders en
andere vliegende insekten. Het kan ook worden
gebruikt om braakliggende terreinen in te zaaien
voor een kleurrijk bloemenveld. Zaaien vanaf april
tot half juni, 100 gram per 100 m2
Artikelnr: 88790
50 gram Prijs: 7,25

1-3

Plantuien worden gebruikt voor de teelt van zeer
vroege uien die vers worden gebruikt, maar ook
redelijk goed houdbaar zijn. De uien kunnen ook
als groene bosuien worden geoogst. De planttijd
loopt van maart tot circa eind mei. De plantafstand is 25 x 10 cm. De prijzen van plantuien,
sjalotten en knoflook zijn onder voorbehoud van
beschikbaarheid.
Leveringen zolang de voorraad strekt.
Sturon
Een verbeterd ras van het type Stuttgarter Riesen.
Het is een vroeg en produktief ras met mooie,
strogele uien die goed houdbaar zijn.
250 gram Prijs: 2,60
Artikelnr: 93102
Artikelnr: 93103
500 gram Prijs: 4,30
Rode Plantui Red Baron
Voor teelt van vroege rode uien. Om doorschieten
zoveel mogelijk te voorkomen rode plantuien
bewaren bij 15-20 ºC op een droge, goed geventi
leerde plaats. In de tweede helft van maart buiten
uitplanten.
250 gram Prijs: 3,25
Artikelnr: 93182
SJALOTTEN
De teelt is gelijk aan die van plantuien.
Gele Sjalotten Yellow Moon
Een gele sjalot met een bronskleurige tot
okerbruine huid. Het is een produktief en goed
bewaarbaar ras.
250 gram Prijs: 2,95
Artikelnr: 93202
Rode Sjalotten Red Sun
Een mooie grote sjalot met een roodbruine huid
die goed bewaarbaar is. Red Sun is iets vroeger
dan de gele sjalot.
250 gram Prijs: 2,95
Artikelnr: 93252
KNOFLOOK
De teelt is gelijk aan die van plantuien, maar u
moet de teentjes planten op een droge grond.
Blanke Reuzen
Veel geteeld ras voor mooie witte knollen.
100 gram Prijs: 4,30
Artikelnr: 93302

WORTEL, Daucus carota Amsterdamse Bak 2 Maxi
Maxi is een selectie van het bekende ras Amsterdamse Bak. Deze selectie heeft fijne
wortels met een mooie kleur en sterk donkergroen lof. Teeltwijze: Glasteelt: zaaien
ter plaatse vanaf januari tot half maart onder glas. Oogst van juni tot juli. Buiten in
de vollegrond zaaien vanaf maart tot eind juni. Oogst van juli tot oktober. Er kan
breedwerpig en op regels met 25 cm. tussenruimte worden gezaaid. Geen verse
mest gebruiken en vruchtwisseling toepassen.

Witlof Zoom F1
Zoom is een hybride die geschikt is voor de teelt
met of zonder dekgrond. Geschikt voor de vroege
en middelvroege trek.
2 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 1502
Wortelpeterselie Halflange
Deze Peterselie wordt geteeld voor de witte
penwortel. Het is een smaakvolle groente
die gebruikt wordt in soepen, stamppotten,
roerbakken enz. Het blad kan ook als soepgroente
en smaakmaker worden verwerkt. Teeltwijze:
Buiten ter plaatse zaaien van half april tot eind
mei op een afstand van 25 x 20 cm.
1 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 1520
Wortelen
Voor een vroege teelt onder glas zaaien vanaf
januari tot half maart. Buiten in de vollegrond
zaaien vanaf maart tot eind juni. Er kan
breedwerpig of op regels met 25 cm tussenruimte
worden gezaaid. Geen verse mest gebruiken en
vrucht wisseling toepassen.
Wortel Amsterdamse Bak 2 Maxi w
Maxi is een verbeterde selectie met fijne wortels,
een mooie kleur en sterk donkergroen lof.
4 gram Prijscode: A
Artikelnummer: 1540
12 gram Prijscode: G
Artikelnummer: 1541

PLANTUIEN

Bladrammenas
Bladrammenas wordt gebruikt als groenbemester
om lege delen van de tuin in te zaaien. Hierdoor
komen er minder onkruiden en worden
meststoffen die anders verloren gaan door de
bladrammenas opgenomen. De Bladrammenas
wordt wanneer ze maximaal 40 cm hoog is of
wanneer ze gaat bloeien, gemaaid en ondergespit.
De plantendelen die verteren zorgen voor humus
in de grond waardoor de grond verbetert en voor
meststoffen weer vrij komen voor de nieuwe
gewassen.
50 gram Prijs: 5,15
Artikelnummer: 88100
Borage
Borage wordt gebruikt als groenbemester en
drachtplant voor bijen. Mooie decoratieve blauwe
bloemen. Zaaien vanaf april tot juli,
100 gram per 100 m2
Artikelnr: 88120
50 gram Prijs: 5,15
Phacelia
Snelgroeiende groenbemester en bijenbloem
met violetblauwe bloemen. Groeit op vrijwel alle
gronden. Zaaien van april tot eind juli,
100 gram per 100 m2
Artikelnr: 88410
50 gram Prijs: 5,15
Voederbieten Brigadier
Een oranje-rode voederbiet die zeer groot kan
worden, voor veevoeder en recordpogingen.
100 gram
Prijs: 5,45
Artikelnr: 88510
Voederbieten Zentauer Poly
Voederbieten vormen een smakelijk ruwvoeder
voor vee. Zentauer Poly is een witte biet met een
lichte groenkraag. Zaaien van maart tot eind april,
50 gram per 100 m2.
100 gram Prijs: 5,45
Artikelnr: 88520
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Carrots Amsterdam Forcing 2 Maxi, Sowing indoors: January-March, outside:
March-June. Direct seeding. Plant spacing: 25 x 5 cm.

2-5

-

25 cm

40 cm

6-9

Tomate Donna F1, Semis à l’intérieur: février-mai, en pleine terre: mai-juin.
Floraison: juillet-août. Hauteur: 25 cm.
Tomaten Donna F1, Aussaatzeit Vorkultur: Februar-Mai, Freiland: Mai-Juni. Blüte:
Juli-August. Höhe: 25 cm.
Tomato Donna F1, Sowing indoors: February-Mai, outside: May-June. Flowering:
July-August. Height: 25 cm.
POT TOMAAT, Lycopersicon esculentum Donna F1
Heerlijke zoete, oranjerode tomaatjes plukken uit eigen tuin, of uit grote
plantenbakken op het balkon of terras. De planten vertakken sterk en kunnen ook in
hanging baskets worden gebruikt. U kunt blijven plukken mits u ze voldoende mest
geeft gedurende de groei. Tomaten hebben warmte nodig om goed te rijpen en staan
dus graag op een beschutte plaats in de zon of in een kas. Zaad van F1 hybriden is
zeer kostbaar maar geeft zeer goede resultaten, van een paar goede planten kunt u
veel oogsten. Teeltwijze: Glasteelt: warm voorzaaien in potten van eind februari tot
half mei. Later in een vorstvrije kas uitplanten. Vollegrondsteelt: warm voorzaaien
van maart tot eind mei. Buiten uitplanten vanaf de tweede helft van mei op een
beschutte plaats in de zon en in grote potten en plantenbakken.
Planthoogte: 25 cm. breedte: 40 cm.
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Wortel Parijse Markt w
Parijse worteltjes zijn kleine ronde worteltjes met
een korte groeiperiode.
5 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 1550
Paarse Wortel Purple Haze F1 TS
Wortel met een dieppaarse kleur aan de
buitenkant. Zeer decoratief en apart in speciale
gerechten vooral wanneer vers verwerkt. Grote
stevige wortel.
500 zaden Prijscode: K
Artikelnummer: 1555
Kleuren wortel Regenboog Mengsel F1 TS
Een mengsel van wortelhybriden in diverse
kleuren. Zeer decoratief en apart in speciale
gerechten vooral wanneer vers verwerkt. Redelijk
grote stevig wortel, maar jong oogsten zijn ze het
lekkerst, ook als rauwkost.
Artikelnummer: 1560
500 zaden Prijscode: K
Winterwortel Flakkese 2
Flakkese is een late wortel voor bewaring in
de winter. Het is een produktief ras met een
sterk lof.
5 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 1565
Winterwortel Berlikumer
Berlikumer is een vrij late wortel voor korte
bewaring in de winter. Het is een lange stompe
wortel met een goede smaak.
5 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 1567
Wortel Flyaway F1 TS Wortelvlieg Resistent
Een van de eerste wortelhybrides die een hoge
mate van resistentie heeft tegen de wortelvlieg.
De larven van de wortelvlieg maken bruine
vraatgangen in de wortels. Flyaway F1 heeft hier
veel minder last van, vooral als u ernaast een
traditionele variëteit zaait.
750 zaden Prijscode: G
Artikelnummer: 1580

GROENBEMESTERS EN
VOEDERBIETEN

Möhren / Karotten Amsterdam Treib 2 Maxi, Direktaussaat Treibkultur: JanuarMärz, im Freiland: März-Juni. Pflanzabstand: 25 x 5 cm.

Donna F1

Wortel Mokum F1 TS w
Mokum is een echte tuindershybride van het type
Amsterdamse Bak. Deze vroege hybride is zeer
produktief en maakt lange slanke wortels met een
zeer mooie kleur.
750 zaden Prijscode: G
Artikelnummer: 1542
Wortel Nantes 5
Nantes is een stompe zomerwortel met een
aantrekkelijke kleur en goede s maak.
5 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 1545

Carottes d’Amsterdam 2 Maxi, Semis direct sous abri: janvier-mars, en plein terre:
mars-juin. Distance de plantation: 25 x 5 cm.

Pot Tomaat
Groentezaden

Spinazie Resistoflay d
Resistoflay is een rondzadig ras dat resistent is
tegen twee meeldauw fysio’s. Het groeit snel maar
is niet geschikt voor een teelt gedurende droog
zomerweer.
35 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 1214
150 gram Prijscode: R
Artikelnummer: 1216
Spinazie Revere F1 TS
Revere die resistente is tegen vier meeldauw
fysio’s. Een traag schietend ras voor de
voorjaars-, zomer en herfstteelt. Revere heeft rond
en mooi donkergroen blad.
1700 zaden Prijscode: K
Artikelnummer: 1235
Spinazie Andromeda F1 TS w
Andromeda is een echte tuindershybride met een
verbeterde resistentie tegen meeldauw. Het heeft
mooi donkergroen, rond blad en een opgerichte
groeiwijze. Andromeda is geschikt voor de vroege
voorjaarsteelt, de herfstteelt en kan ook voor een
overwinteringsteelt worden gebruikt.
1700 zaden Prijscode: K
Artikelnummer: 1236
Suikermaïs
Voor een vroege teelt warm voorzaaien in potten
van half april tot begin mei. Uitplanten van eind
april tot eind mei. Buiten ter plaatse zaaien van
eind april tot eind mei. Plantafstand 70 x 20 cm.
De onderstaande soorten niet in de buurt telen
van andere maïssoorten zoals gewone suiker-,
sier- of voedermaïs, omdat de smaak dan sterk
achteruitloopt door kruisbestuiving.
Suikermaïs Tasty Sweet F1 d
Tasty Sweet is een extra zoete hybride met mooie
goudgele korrels. Dit extra zoete type heeft een
betere smaak dan gewone suikermaïs.
5 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 1240
Suikermaïs Sweet Life F1 d
Een extra zoete hybride. De kolven hebben zowel
decoratieve goudgele als roomwitte korrels.
5 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 1250
Tomaten
Voor een glasteelt warm voorzaaien in potten van
eind februari tot half mei. Later in een vorstvrije
kas uitplanten en aan touw verder opkweken.
Vollegrondsteelt: warm voorzaaien van maart tot eind
mei. Buiten uitplanten vanaf de tweede helft van mei
op een beschutte plaats in de zon en verder telen
aan touw of stokken. Plantafstand: 80 x 50 cm. De
dieven of zijscheuten moeten verwijderd worden en
aan het einde van de teelt de kop uit de plant halen.
Tomaat Paola F1
Paola is een zeer produktieve tomaat met mooie
platronde vruchten die ook als trostomaat kunnen
worden geoogst. Het is een tuindershybride die
goed bestand is tegen verschillende ziektes.
40 zaden Prijscode: P
Artikelnummer: 1285
Tomaat Matina TS w
Matina is een zeer produktief en vroeg tomatenras
met mooie ronde tomaten van circa 100 gram
per stuk die ook als trostomaat kunnen worden
geoogst.
70 zaden Prijscode: F
Artikelnummer: 1290
Pot Tomaat Donna F1 TS w
Heerlijke zoete, oranjerode tomaatjes plukken
uit eigen tuin, of uit grote plantenbakken op het
balkon of terras. De planten vertakken sterk en
kunnen ook in hanging baskets worden gebruikt.
Planthoogte: 25 cm. Breedte: 40 cm.
25 zaden Prijscode: P
Artikelnummer: 1294
Pot Tomaat Ruby Red w
Lage, compacte plant met mooie helderrode
kleine ronde tomaten, die in de tuin maar ook in
grote potten gekweekt kan worden.
100 zaden Prijscode: E
Artikelnummer: 1295
Vleestomaat Delizia F1
Delizia is een mooie en smaakvolle
vleestomaat van het marmande type. Het is
een tuindershybride met een vroege en hoge
opbrengst. Bovendien is Delizia minder gevoelige
voor enkele ziektes.
40 zaden Prijscode: P
Artikelnummer: 1302

Cherry-Tomaat Black Cherry
Black Cherry is een bijzondere Cherry-tomaat
met decoratieve donkere paarsrode vruchten.
Het vruchtvlees van de kleine ronde vruchten is
donkerrood en zoet van smaak.
50 zaden Prijscode: E
Artikelnummer: 1307
Cherry-Tomaat Gardeners Delight
Gardeners Delight is een zeer produktieve
cherry-tomaat met grote trossen kleine tomaatjes
van gemiddeld 20 gram. Deze kleine tomaatjes
hebben een heerlijke zoete s maak.
Artikelnummer: 1310
50 zaden Prijscode: E
Cherry-Tomaat Gold Nugget
Een gele Cherry-tomaat met grote trossen
tomaatjes van gemiddeld 20 gram.
Artikelnummer: 1315
40 zaden Prijscode: E
Uien
Buiten ter plaatse zaaien van half maart tot eind
mei. Er kan breedwerpig of op regels worden
gezaaid op een afstand van 30 x 20 cm.
Zilverui Allervroegste wonder
Een vroege zilverui die veel wordt gebruikt
voor de inmaak. De verse uitjes kunnen ook in
soepen en in andere gerechten worden gebruikt.
Breedwerpig zaaien.
5 gram Prijscode: F
Artikelnummer: 1350
Ui Karmen
Karmen is een mooie platronde rode ui met een
pittige smaak.
5 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 1354
Ui Rijnsburger 5
Rijnsburger is een bekend ras voor de teelt van
strogele bewaaruien.
5 gram Prijscode: C
Artikelnummer: 1358
Bosui Witte van Lissabon w
Witte van Lissabon is een witte bosui die vroeg en
groen wordt geoogst. Later in het seizoen kunnen
ook de kleine witte uien worden geoogst voor vers
gebruik.
3 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 1368
Stengelui Totem w
Stengeluien zijn uien zonder bol en een lange
witte schacht, net als prei. Het is een fris
smakende ui voor in salades en roerbakgerechten.
Zowel de witte schacht als het groene blad is
eetbaar. Stengeluien worden ook wel lente-uitjes
genoemd maar kunnen de hele zomer worden
geteeld. Zaaitijd: (2-4) 4-7.
1 gram Prijscode: D
Artikelnummer: 1380
Winterpostelein w
Een ander gewas dan de gewone postelein en
wordt veel in de winter geteeld als salade of
stoofgroente. Het is een decoratief plantje met
kleine bloemen. Breedwerpig zaaien buiten of
onder glas. Zaaitijd: (8-9) 7.
2 gram Prijscode: G
Artikelnummer: 1495
Witlof
In mei ter plaatse op regels zaaien. Voor extra
vroege trek begin mei zaaien. Plantafstand:
40 x 15 cm. De wortels in september tot
november rooien en het blad verwijderen. De
wortels vervolgens opkuilen. De nieuwe rassen
hoeven niet worden afgedekt met grond, maar
kunnen in het donker onder zwart plastic worden
getrokken.

Inhoud 12 gram

Spinazie
Voor teelt onder glas zaaien vanaf december tot
half maart en in september. Vollegrondsteelt:
zaaien vanaf maart tot half september. Er kan
op regels of breedwerpig worden gezaaid.
Het zaaisel goed vochtig houden. De nieuwe
hybriden hebben een verbeterde resistentie
tegen meeldauw of wolf. Spinazie verlangt een
voedzame en vochtige grond.
Spinazie Winterreuzen w
Traditioneel ras voor de zeer late en zeer vroege
zaai. Niet geschikt voor de zomer.
35 gram Prijscode: E
Artikelnummer: 1200
150 gram Prijscode: R
Artikelnummer: 1201
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GRASZADEN

Gazons en grasvelden kunnen worden ingezaaid vanaf eind maart tot half oktober.
De meest geschikte periode is wanneer de grond goed vochtig is en de
dagtemperaturen rond de 15 à 25º Celsius liggen. De nazomermaanden zijn dan ook
zeer geschikt voor het zaaien van graszaden. Voor de inzaai van een nieuw gazon of
grasveld dient u de grond goed los te maken en storende lagen te verwijderen opdat
het regenwater makkelijk kan wegzakken. Vervolgens de grond egaliseren en kluiten
fijnmaken. Alle onkruiden, oude grassen, stenen e.d. moeten worden verwijderd.
U kunt de zaden mengen met droog rivierzand of potgrond om de zaden zo gelijkmatig
mogelijk te zaaien. Het beste is het veld in twee keer te zaaien, uit haaks op elkaar
staande richtingen. Daarna de zaden licht inharken, eventueel aanrollen en vochtig
houden. Wanneer het gras 5 tot 10 cm lang is, kan het voor de eerste keer worden
gemaaid. Het doorzaaien van bestaande gazons en grasvelden kan op dezelfde wijze
plaatsvinden na een keer kort maaien en verticuteren. Voor het doorzaaien heeft u
veel minder zaad nodig dan bij nieuwe inzaai.

GAZON GRASZAADMENGSELS

Zaadverbruik voor een nieuw gazon: 2-3 kilo per 100 m2, voor doorzaaien: 500 gram
tot 1 kilo per 100 m2.

Vitesse, sportgazon

Sombras, schaduwgazon

Vitesse is een snel groeiend mengsel voor
gazons die veel worden belopen en waar
intensief op wordt gespeeld. De grassoorten
groeien snel waardoor het gazon zich snel
herstelt van eventuele schade. Geschikt voor
alle grondsoorten. Het is ook een zeer geschikt
mengsel voor doorzaaien van bestaande gazons.
Vitesse kiemt snel ook bij lagere temperaturen in
het vroege voorjaar en najaar.

Een mengsel van grassoorten die goed gedijen
op schaduwrijke plaatsen. Deze grassen groeien
langzaam waardoor het gazon relatief weinig
gemaaid hoeft te worden. Een gazon van dit
mengsel mag niet te kort gemaaid worden,
maaihoogte 5-8 cm.

Artikelnr:
Artikelnr:
Artikelnr:
Artikelnr:
Artikelnr:

22101
22102
22103
22104
21105

100 gram
250 gram
500 gram
1 kilo
5 kilo

Prijs: 4,55
Prijs: 7,15
Prijs: 11,25
Prijs: 19,75
Prijs: 54,65

Hockey, speelgazon

Hockey is samengesteld uit grassoorten die
een haardichte zode vormen en bespelen
goed verdragen. Een gazon van Hockey blijft
relatief kort waardoor het minder gemaaid
hoeft te worden. Geschikt voor alle en drogere
grondsoorten. Het is een mengsel voor een gazon
waar kinderen en huisdieren zich kunnen uitleven.
Artikelnr:
Artikelnr:
Artikelnr:
Artikelnr:
Artikelnr:

22141
22142
22143
22144
21145

100 gram
250 gram
500 gram
1 kilo
5 kilo

Prijs: 4,75
Prijs: 7,50
Prijs: 12,20
Prijs: 21,80
Prijs: 58,85

Artikelnr:
Artikelnr:
Artikelnr:
Artikelnr:

22161
22162
22163
22164

Prijs: 4,85
Prijs: 7,95
Prijs: 12,95
Prijs: 22,15

Herstelgazon iSeed®

Herstelgazon iSeed® is een vernieuwd
graszaadmengsel met de speciale
voedingscoating iSeed®. Herstelgazon iSeed®
geeft het gazon meer stabiliteit, heeft een grotere
droogte-tolerantie en geeft onkruiden minder
kans. iSeed® is zaaien en bemesten tegelijk.
Speciaal voor het vernieuwen van bestaande
gazons met kale plekken en/of speelschade.
Herstelgazon iSeed® is direct een groeispurt voor
uw gazon!
Artikelnr:
Artikelnr:
Artikelnr:
Artikelnr:

22191
22192
22193
22194

UW VAN HEMERT & CO ZADENLEVERANCIER

Winkelprijs zadencatalogus E 1,50

100 gram
250 gram
500 gram
1 kilo

150
400
800
1200

gram
gram
gram
gram

Prijs: 5,90
Prijs: 10,55
Prijs: 18,30
Prijs: 24,65

