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ORANJEBAND ZADEN

TUINDERSKWALITEIT

Oranjeband zaden, Al meer dan 25
jaar het zaden kwaliteitsmerk voor de
professionele hobbytuinder. Ruim 500
soorten zaden van groenten, bloemen
en kruiden, waaronder veel exclusieve
tuindersrassen van Nunhems zaden.
De ideale basis voor een optimaal
resultaat in uw (moes) tuin.

Oranjeband zaden is hét A-merk met
grote naamsbekendheid en onderscheidt zich
ondermeer met een uitgebreid assortiment
aan tuinders- en kwaliteitsselectie rassen. Deze
rassen zijn afkomstig van geselecteerde planten
van originele tuindersrassen met de gewenste
planteneigenschappen,
hoge
opbrengst,
goede smaak, aantrekkelijk uiterlijk, lange
houdbaarheid, resistentie tegen ziekten en
droogte-tolerantie.

KRUIDENZADEN

ANIJS

Een kruid dat prachtige, decoratieve witte bloemschermen
heeft. Alleen de aromatische zaden worden gebruikt, bijv. in
dranken, gebak en voor de oer-Hollandse ‘muisjes’.
Hoogte 50 cm - éénjarig.
€ 1,99
661055 (3 gram)

BASILICUM

Zaaien april-mei in potjes. Uitplanten in juli op 20x20 cm.

661053 Siam Queen (0,2 gram)

€ 1,99

Donkerrode bloem, ook decoratief in bloempotten
voor op het terras. Hoogte 40 cm - éénjarig.
€ 1,99

661059 Fijnbladig (1,5 gram)

€ 1,99

Donkerrood gekleurd blad. Hoogte 40 cm - éénjarig.
Het zijn fraaie planten, waarvan het aromatische blad vers en
gedroogd wordt gebruikt. De smaak is vrij sterk en voegt aan
allerlei gerechten een vleugje Zuid-Europa toe.
€ 1,89
Hoogte 60 cm - éénjarig.

661060 Grofbladig (1 gram)

Door de Italianen geroemd om de pittige smaak.
Hoogte 60 cm - éénjarig.

DILLE

Zaaien april-juli, direct ter plaatse. Uitdunnen op 30x30 cm.
Hoogte 90 cm - éénjarig.
€ 1,89
661071 (3 gram)

De smaak is zacht-bitter, veel minder scherp dan Alsem of
Bijvoet. Het lancetvorimige blad groeit aan vaak heel lange
stengels. Hoogte 100 cm - meerjarig.
€ 1,89
661072 Russische (0,2 gram)

KAMILLE

Zaaien april-mei of september direct ter plaatse, regelafstand 20 cm.
De gedroogde bloemen worden gebruikt in de thee.
Hoogte 40 cm - éénjarig.
€ 1,89
661076 (0,25 gram)

KORIANDER

BORAGE

(Komkommerkruid)
Het gewas wordt ook wel komkommerkruid genoemd.
De bloemen trekken veel hommels en andere insecten aan.
Hoogte 60 cm - éénjarig.
€ 1,99
661061 (2 gram)

BIESLOOK
Zaaien april-juni.

€ 1,89

Ook wel knoflook-bieslook genoemd. Hoogte 25 cm - éénjarig.

661063 Fijnbladig (2 gram)

€ 1,89

661064 Grove (2 gram)

€ 1,89

Een gewas dat jaren achtereen kan blijven staan. Bovendien
bloeien de planten prachtig met violetblauwe bolvormige
bloemschermen. Hoogte 30 cm - meerjarig.
Het dikke, pijpvormige blad en de grote, bolvormige witte
bloeiwijzen zijn heel opvallend. Het blad heeft een lekkere,
sterke uiensmaak. Hoogte 35 cm - meerjarig.

BONENKRUID

Zaaien in april op regelafstand van 20 cm. Wordt gebruikt in
groenten, soepen, salades, vis- en vleesgerechten. Hoogte 50
cm - éénjarig.
€ 1,99
661066 éénjarig (0,75 gram)

661067 overblijvend (0,3 gram)
Eenmaal gezaaid kunt u er jaren van oogsten. Dit soort
kan ook heel goed in potten gekeweekt worden.

Citroenmelisse is een heerlijk, naar citroen geurend, meerjarig
kruid dat jarenlang op dezelfde plaats kan blijven staan. Het blad
wordt vers of gedroogd gebruikt. Hoogte 90 cm - meerjarig.
661069 (0,5 gram)
€ 1,89

DRAGON

661056 Dark Opal (1,5 gram)

661062 Chinese (1 gram)

CITROENMELISSE

€ 1,89

Zaaien april direct ter plaatse, op regelafstand 25 cm. Niet
verplanten! Wordt gebruikt in groenten, gebak en bij inleggen.
Hoogte 70 cm - éénjarig.
€ 1,89
661070 (3 gram)

KRUIZEMUNT

Zaaien februari onder glas of mei direct ter plaatse. Uitdunnen op
40x40 cm. Als thee te gebruiken en in groente.
Hoogte 70 cm - meerjarig.
€ 1,99
661077 (0,2 gram)

LAVAS / MAGGIKRUID

Zaaien maart op zaaibed. Uitplanten op 40x40 cm. Kiemt traag.
Wordt meegekookt in vlees- en visgerechten en soepen.
Hoogte 100 cm - meerjarig.
€ 1,99
661078 (1,5 gram)

LAVENDEL

WILDE MARJOLEIN

Zaaien maart-april onder glas. Uitplanten in mei op 25 x 10 cm.
Ook bekend als ‘oregano’. Op de pizza en in vleesgerechten.
Hoogte 50 cm - meerjarig.
661084 (0,25 gram)
€ 2,79

PEPERMUNT

Een muntsoort met een lekkere, frisse permunt smaak.
Pepermunt smaakt verrukkelijk in tal van gerechten.
Hoogte 60 cm - éénjarig.
661087 (0,2 gram)

€ 1,89

ROZEMARIJN

Een vaste plant, eigenlijk zelfs een heestertje. Dit heerlijke kruid
komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. Het blad
blijft ‘s winters aan de planten. Hoogte 75 cm - meerjarig, kan
echter niet tegen strenge vorst.
€ 1,99
661085 (0,15 gram)

SALIE

Een oorspronkelijk mediterrane heester welke schitterend
blauw bloeit in juni-juli. Vanwege de heerlijke smaak, een graag
toegepast kruid. Hoogte 50 cm - meerjarig.
€ 1,89
661088 (1 gram)

ST. JANSKRUID

Wordt ook wel Hersthooi of Duivelskruid genoemd. Deze plant
komt in Midden Europa en Azie voor in wegbermen, bosranden
en in struikgewas op de wat drogere gronden. Hoogte 90 cm meerjarig.
€ 1,89
661089 (0,3 gram)

TIJM

De fijnbladige planten zijn vooral schitterend als ze bloeien.
Tijm is onmisbaar in de kruidentuin, maar past ook uitstekend in
de siertuin. Hoogte 30 cm - éénjarig.
€ 1,99
661091 (0,5 gram)

VALERIAAN

Zaaien april op zaaibed onder glas, mei-juni in de vollegrond.
Uitplanten mei-juni op 30x20 cm. Jonge blaadjes gebruikt u in
visgerechten en gedroogde bloemstengels worden voor de geur
o.a. in de linnenkast gebruikt. Hoogte 50 cm - meerjarig.
€ 1,89
661079 (0,75 gram)

Wordt ook wel Donderbloem genoemd. Deze meerjarige plant
komt in heel Europa voor langs slootkanten, in vochtige weiden
en bossen. Hoogte 100 cm - meerjarig.
€ 1,99
661090 (0,25 gram)

MAJORAAN

Deze bladplanten, die ook wel ‘cress’ of çresson’ genoemd
worden, hebben een lekkere pittige smaak. Er kan verschillende
keren van worden gesneden. Hoogte 30 cm - meerjarig.
€ 1,99
661094 grootbladig (0,75 gram)

Een echte mediterrane zon minnaar met een heel bijzonder
smaak, in de kas of bak kan de plant overblijvend zijn. Hoogte
50 cm - éénjarig.
€ 1,99
661081 (0,75 gram)

MOSTERD GELE

Zaaien maart-juli direct ter plaatse. De zaden gebruikt men bij
het inleggen en bij de bereiding van mosterd.
Hoogte 60 cm - éénjarig.
€ 1,99
661083 (3 gram)

WATERKERS

ZURING

Vooral bij onze oosterburen is dit een veel geteeld en geliefd
gewas dat als spinazie gegeten wordt.
Hoogte 150 cm - meerjarig.
€ 1,99
661096 (2 gram)
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GROENTEZADEN

AARDBEIEN

660023 Violet de Provence (1,5 gram)

Februari onder glas, in een zaaibakje. 1 keer verspenen, en als
de plantjes daarna 4cm groot zijn, uitplanten per 2 stuks op
55x30cm. Oogsten juni-juli en in de daaropvolgende jaren.

660001 Baron von Solemacher (0,25 gram)

€ 2,79

Bosaardbei, doordragend en rankloos. Geeft kleine,
smakelijke vruchten. Leuk voor op de vensterbank of balkon.

660004 Temptation (± 25 zaden)

€ 3,49

Hangaardbei, vormt lange ranken. Voor hanging
baskets, balkonbakken en grote potten. Kan ook als klimplant.
Draagt gedurende de gehele zomer grote, aromatische vruchten.
Witbloeiend. Houdt van veel zon.
€ 4,99

660006 Sarian F1 (± 25 zaden)
Sarian met grote vruchten, ± 3cm in doorsnee.
Doordragende aardbei.

De rassen Nummer Vijf en Nuance kunt u vanaf maart t/m half
mei breedwerpig, onder glas zaaien. De temperatuur moet
min. op 20°C worden gehouden, tot zelfs enkele weken na
de opkomst. Uitplanten onder glas na 4 weken op 30x30cm.
Oogsten vanaf half mei-juni. In de vollegrond kunt u Nummer
Vijf, Nuance en St. Laurent telen van half mei tot half juni. Eerst
zaaien op zaaibed, daarna uitplanten en oogsten in augustus en
september. Breedblad, St. Laurent, Nuance en Wallonne zaait u
van half juni tot eind juli op zaaibed in de vollegrond. Uitplanten
op 40x30cm. Oogsten in oktober en november.
€ 1,89

Geschikt voor vollegrondsteelt. Oogstzeker, ook
onder ongunstige weersomstandigheden in de herfst.

Voor de voorjaarsteelt onder glas en zomerteelt in de
vollegrond. (Zie pagina 26 voor pillenzaad)
€ 2,79

660013 f Nuance (1 gram)

Uitstekende tuindersselectie voor de zomer en herfstteelt. Weinig schietgevoelig en hoge kilo opbrengst.
Ook geschikt voor de voorjaarsteelt onder glas.

660015 f St. Laurent (3 gram)
Krulandijvie. Voor de zomerteelt. Trage schietneiging
en hoge opbrengst.

660016 f Wallonne (1,5 gram)

OP=OP

€ 1,99

€ 3,49

Zeer uniforme krulandijvie met vol, geel hart.
Voor de herfstteelt in de volle grond.

ARTISJOKKEN

Maart-april onder glas. Men kan ook rechtstreeks in de
potzaaien. In mei uitplanten op 100x75cm. ’s Winters afdekken
met stro. De schutbladeren van de bloemknoppen oogst u in
augustus en september. Na de oogst wordt de bloemstengel uit
de plant gesneden.
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De aubergine wordt ook wel ‘eierplant’ of ‘eiervrucht’ genoemd. In
januari verwarmd zaaien bij 20°C. Als de plantjes 5cm groot zijn,
verspenen en verpotten. In mei buiten uitplanten op 45cm, mits op
een beschutte plaats of in plastic tunnel. Oogsten vanaf juli.

660031 f Violette Lunga 2 (2 gram)

€ 1,99

Sterke groeikracht met stevige stengels. Geeft smakelijke
vruchten. Voor kas- en vollegrondsteelt, mits beschut.

660032 Rotonda bianca sfumata di rosa (2 gr)
Een productief Italiaans ras dat forse, ronde en ovale
wit/paarse vruchten produceert.

€ 2,79

€ 1,89

660062 Egyptische Platronde (5 gram)

€ 1,49

Meerkiemig zaad. Dunnen noodzakelijk. Prima consumptie
kwaliteit, mits vroeg geoogst. Voor de vroege zomerteelt.

860063 Egyptische Platronde (50 gram)

€ 3,95

660065 f Solist (5 gram)

€ 2,79

Een ronde rode biet. Eenkiemig zaad, dus 1 plantje
uit 1 zaadje, hierdoor is uitdunnen overbodig geworden.
Prima consumptiekwaliteit. Geschikt voor de zomerteelt.

GROENLOF

Begin mei kunt u onder glas zaaien om daarna de plantjes half
mei buiten uit te planten. Wij adviseren u 3 à 4 zaden bij elkaar
te zaaien. Uitplanten, zodra het eerste echte blad volgroeid is, op
regelafstand 250x50cm. In de vollegrond kunt u vanaf eind mei
tot half juni breedwerpig op een zaaibed zaaien. Eerdere uitzaai
vergroot de kans op schade door nachtvorst. Daarna uitplanten.
Oogsten vanaf half juli tot in september.

660033 Capra F1 (0,75 gram)

660060 f Kogel 2 (5 gram)
‘Kogel’ is een uitstekende, ronde rode biet of kroot
voor de zomerteelt.

AUBERGINE

€ 3,99

Volledig resistent tegen echte meeldauw (wit) en
tolerant t.a.v. valse meeldauw. Dit maakt ziektebestrijding
praktisch overbodig! Stimora is vroeg en heeft een hoge
productie over een lange periode. Overwegend vrouwelijk
bloeiend! De inmaakkwaliteit is goed, vruchten bevatten geen
bitterstof. Geschikt voor kas- en vollegrondsteelt.

660040 Hokus (2 gram)
€ 2,79

660011 f Nummer vijf 2 (3 gram)

€ 1,89

AUGURKEN

ANDIJVIE

660008 f Breedblad Volhart Winter (3 gram)

Meerjarig gewas. Ook als decoratie of in droogboeketten
te gebruiken. Grote bloemknoppen.

€ 2,79

Weinig last van meeldauw. Vruchten zijn bittervrij
en van goede kwaliteit. Gemengd bloeiend, waardoor minder
opbrengst dan van Stimora.

BIETEN RODE / KROTEN

De meeste rassen zijn rond tot platrond en vanaf 5cm in doorsnee
oogstbaar. Ze kunnen tot 10cm in doorsnee worden. De halflange
rassen kunnen 20 tot 25cm lang worden. Rode bieten zijn
eenvoudig te telen. Zelfs op armere gronden komen ze goed tot
hun recht. Laat over het algemeen de bietjes niet te dik worden,
hierdoor gaat de smaak achteruit. De meeste bietenzaden zijn
meerkiemig, hierdoor ontstaan er meer plantjes uit een zaadje.
Uitdunnen is noodzakelijk.

660051 f Cylindra (5 gram)

€ 1,89

660059 f Kogel 2 Bolivar (5 gram)

€ 1,99

Cylindra is een halflange rode biet. Door zijn vorm
is hij zeer gemakkelijk in plakjes te snijden. De biet is donkerrood
van kleur. Heeft een trage schietneiging (het vormen van een
bloeistengel). Geschikt voor de zomer- en herfstteelt.
Voor zomer- en herfstteelt. Traag schietend. Goede
inwendige, rode kleur en rond van vorm. Geschikt voor
zowel verse consumptie als bewaarbiet.
€ 5,25
860058 f Kogel 2 Bolivar (50 gram)

U kunt groenlof gestoofd of ongestoofd (als andijvie of witlof)
gebruiken. Het gewas is vitaal en vraagt weinig verzorging.
Zaaien in de tweede helft van juni direct ter plaatse op regels.
Regelafstand 30cm. In de regel ruim zaaien. Na opkomst
uitdunnen op 30cm. Oogsten in oktober.

660319 f Vroege Zelfsluitende (3 gram)

€ 1,89

KERVEL
Kan van maart tot half augustus op regels worden gezaaid. Bij
voorkeur op een zonnig plekje. Afstand tussen de regels 12,5cm.

660323 f Gewone (5 gram)

€ 1,89

KOMKOMMER
Zaaien vanaf half maart-april in een zaaibakje binnenshuis of in
een verwarmde hobbykas. De kiemtemperatuur moet minimaal
20°C zijn. Na opkomst 1x verpotten. Uitplanten vanaf half mei.

660334 Iznik F1 (8 zaden)

€ 5,99

De plant geeft snack komkommer van ca. 12-14cm.
Vroeg, rijk dragend en geschikt voor in een hobbykasje, pot en
buitenteelt.

660336 Johanna (± 25 zaden)

€ 2,79

Het ras is zeer productief en geeft zware komkommers.
Geschikt voor de vollegrond en kasteelt.

660338 Magnum F1 (± 7 zaden)

€ 4,99

Volledig bittervrije ‘mini’ komkommer. Lengte
ca. 22cm. Kan zowel in de kas als in de vollegrond geteeld
worden. Geeft vanaf juli tot oktober een groot aantal 		
vruchten. Resistent tegen het meeldauwmozaïek-virus.

660362 Bella F1 (± 7 zaden)

€ 4,99

Een volledig bittervrije komkommer, welke
resistent is tegen meeldauw (wit). Geschikt om te telen
in uw broeikasje langs touw of liggend onder platglas.
De vruchten zijn 30-60cm lang en donkergroen van kleur.

GROENTEZADEN

BLOEMKOOL

660375 f Igloo (1 gram)

660523 Kilakin (50 zaden)
€ 1,99

Professioneel ras, geschikt voor de zomerteelt.
Zelf-dekkend gewas met forse, hagelwitte kolen. Ook geschikt
voor de weeuwenteelt.

660377 f Alpha (1 gram)

€ 1,99

Voor de vroege- en zomerteelt in de vollegrond.
Selectie met witte kolen. Ook geschikt voor de weeuwenteelt.

660379 Clarina (30 zaden)

€ 7,49

1 van de hybride toprassen binnen het bloemkoolsegment
met een hoge resistentie tegen de meeste vormen van knolvoet.

660400 f Herfstreuzen (1 gram)

€ 1,99

Herfstteelt. Prima ras, dat een bijna altijd zekere
oogst in het vroege najaar geeft.

660401 f Fargo F1 (0,25 gram)

€ 4,99

€ 1,99

Zaaien van half maart tot begin juli op zaaibed. Uitplanten op
50x45cm van april tot augustus. U kunt dan oogsten van juni tot
en met november.
€ 3,49

Reeds na 3 maanden oogstbaar. U oogst voordat
de bloemetjes open willen gaan. Later ontstaan ook
in de oksels van het blad nog oogstbare kooltjes.

660405 f Calabria (2 gram)

BOERENKOOL

Zaaien half mei-juli. Goed winterhard. Eén van de beste rassen
voor de late herfst- en vroege winterteelt. Middelhoog.

660510 f Westlandse Herfst (3 gram)

€ 1,89

660511 f Westlandse Herfst (10 gram)

€ 4,99

Een middelhoog F1 hybride-ras met fijngekruld
blad dat ook in slecht winterweer gaaf blijft en
een heel fraaie kleur heeft.

€ 3,99

€ 2,79

Een witte koolrabi, die tot het eind eetbaar blijft.
De knollen kunnen ± 1 kilo zwaar worden. Langer oogstbaar
en iets flauwer van smaak dan 60535. Geschikt voor alle
vollegrondsteelten.
€ 3,99

Een witte koolrabi, die zeer snel groeit en mooie
knollen geeft. Doorsnee max. 10cm. Sterk tegen smetten,
is zeer mals, geschikt voor alle teelten! Zeker een maand
eerder oogstrijp dan de gewone koolrabisoorten.

€ 1,89

660490 f Wirosa F1 (± 100 zaden)

€ 1,89

RODE KOOL
Voor de vroege teelt zaait men in februari onder glas. Uitplanten
in de vollegrond april-mei op een onderlinge afstand van
75x45cm. In augustus kunt u oogsten. Voor de late teelt zaait
u op zaaibed in de vollegrond in februari-april. Uitplanten in
de vollegrond in mei op een onderlinge afstand van 75x50cm.
Oogsten van oktober tot december.

660455 f Langedijker Vroege (2 gram)

€ 1,89

Voor de zomer- en weeuwenteelt.

660457 f Langedijker Bewaar (2 gram)

€ 1,89

Het eerste rodekoolras met hoge resistentie tegen
knolvoet en geschikt voor de herfst en vroege winterteelt.

Zaaiadvies: Maart tot half april op regels in de vollegrond.
Regelafstand 20cm. In de regel vrij dik zaaien, net als b.v.
raapstelen. Oogsten vanaf mei als de plantjes 15cm hoog zijn.

660518 Blauwe Groninger (5 gram)
Wordt ook wel snijkool genoemd.

SPRUITKOOL

Vaste, vroege spruit voor de wat zwaardere gronden.

660503 f Igor F1 (0,75 gram)

€ 1,99

€ 1,79

€ 3,99

Oogsten van november-maart. Igor geeft zeer
uniforme, kogel-ronde, smetvrije spruitjes. Winterhard. 		
Geschikt voor alle grondsoorten en alle teelten.

SPITSKOOL
Spitskool behoort tot het type witte kool. Het is een echte
voorjaarsgroente, maar ook in de zomer en herfst is dit echter een
goedsmakende koolsoort. Spitskool is een snelle groeier en geschikt
voor alle grondsoorten.

660451 f Cape Horn F1 (± 150 zaden)

€ 3,99

Het meest geteelde spitskoolras. Lang houdbaar.
Barst niet snel.

660453 Spitskool Murdoc F1 (50 zaden) -NIEUW-

€ 4,99

Geeft een fors en gezond gewas met reuzen spitskolen.
€ 1,79

Voor de vroege- en zomerteelt. Snelgroeiende, forse
kool met weinig buitenblad.

660427 f Langedijker Bewaar (2 gram)
€ 4,99

Een absolute topper in het hybride savooiekool assortiment met
resistentie tegen knolvoet, witte roest én Ringvlekkenziekte

Tuinderskwaliteit

€ 1,99

WITTE KOOL

SAVOOIEKOOL
660482 Cordesa (30 zaden)

€ 4,99

SNIJMOES

660454 f Express (2 gram)		
€ 4,99

€ 1,89

Een zeer fraaie savooiekool van het Hammertype,
welke geschikt is voor zowel de vroege als late
teelt. Hierdoor is deze hybride kool zeer geschikt voor
de hobbytuinder. Dit ras barst niet snel, waardoor de
kool over langere tijd kan worden geoogst.

660500 f Groninger (2 gram)

Ter plaatse mei-juni zaaien op regelafstand van 50cm. Later
uitdunnen op 30cm. Oogsten oktober-november.

€ 2,79

Voor de late teelt. Donkergroene kool met grijze dauwlaag.
Zeer winterhard.

660496 f Roodnerf (2 gram)
Forse spruit voor lichte grond. Draagt van onder tot
boven goed gevulde spruitjes.

KOOLRAPEN

660458 f Lodero F1 (± 30 zaden)

Chinese kool is een aantrekkelijke groente voor de nazomer. Wij
adviseren om rechtstreeks ter plaatse te zaaien in de periode van
half juli tot half augustus. Oogsten september-oktober.
Een fraaie selectie, welke langwerpige kolen vormt die
van boven iets open staan. Zeer productief. Prima smaak.

€ 2,79

Fijnbladig met forse knol. Kas-, bak- en vroege vollegrondsteelt.

Uitermate geschikt om te bewaren.

CHINESE KOOL

660521 f Granaat (3 gram)

Voor de glas- en vroege vollegrondsteelt zaait men in februari
onder glas. Uitplanten onder glas of in de vollegrond omstreeks
half maart op 30x25cm. Voor de zomer vollegrondsteelt zaait
u op zaaibed in april. Uitplanten in mei op 30x30cm. De late
vollegrondsteelt zaait u op zaaibed in begin juni. Uitplanten eind
juni op 50x20cm.

Zachtvlezige koolraap.
€ 1,89

€ 1,89

Dit oude ras wordt ook wel “slobberkool” genoemd vanwege
de zeer zachte smaak. De kleur is goudgeel, lichtgekroesd en
iets spits van vorm.

660487 f Winterkoning 2 (2 gram)

KOOLRABI

660538 Champion (5 gram)

Een bekend ras. Goed van smaak.

660514 f Reflex F1 (± 100 zaden)

660485 f Bloemendaalse Gele (± 50 zaden)

€ 1,99

660535 f Quickstar F1 (± 125 zaden)

BROCCOLI

660484 f Westlandse putjes (0,5 gram)

Voor de late teelt. Kleine winterkooltjes met een heerlijke smaak.

Een pak met witte-, rode-, spits- en savooiekool. Bestaande uit een
mengsel van de artikelnummers 60427, 60457, 60454 en 60487.

660532 Superschmelz (1 gram)		

Een bloemkool voor de winterteelt. Goede
winterhardheid tot circa 10°C vorst, herstelt uitstekend
na de vorst. Goed zelfdekkend. Vereist doorlatende grond.

660404 f Fiesta F1 (± 75 zaden)

660517 Vier koolsoorten (2 gram)

660529 f Lanro (0,5 gram)		

Voor de zomer- en herfstteelt. Grote, hagelwitte
kool. Goed zelfdekkend.

660407 Walcheren Winter (1 gram)

€ 3,99

Een compact groeiende hybride Chinese kool met goede
resistentie tegen knolvoet en ook nog eens sterk tegen schot.

f

€ 1,79

Lange houdbaarheid. Hoge kilo opbrengst.

660430 f Kilazol F1 (± 50 zaden)

€ 5,99

Knolvoetvrij ras met grote kolen tot wel 1,5-2,5kilo.
De grootte van de kolen is afhankelijk van de plantafstand.

Eind product geschikt voor invriezen
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SUIKERMAÏS

PAPRIKA

Eind april zaaien in een zaaibakje onder glas. Uitplanten na 3
weken. Regelafstand 75x20 cm. Begin mei direct ter plaatse
zaaien, regelafstand 70cm. Uitdunnen op 20cm. Oogsten van
half aug. tot eind september.

660551 Tasty Sweet F1 (10 gram)

€ 3,49

Bevat 2x zoveel suiker als 60554. 1 à 2 kolven per plant.

660554 Golden Bantam (8 gram)

€ 1,89

Heeft een goed suikergehalte. Geeft 2 kolven per plant.

MELOENEN
De planten vanaf maart-april binnenshuis in bloempotten
voorkweken en vanaf eind april-half mei onder glas zetten. Vanaf
juni uitplanten in de vollegrond. Oogsten van juli tot oktober.
Meloenen zijn echte warmte liefhebbers.

660564 Oranje Ananas (0,75 gram)		

€ 2,79

‘Tijgermeloen’ heerlijk zoet, oranjekleurig vruchtvlees.

660568 Witte Suiker/Honey Dew (1 gram)

€ 1,99

Wordt ook wel honingmeloen genoemd.

WATERMELOENEN

660566 f Kapiya (0,75 gram)

€ 2,79

660569 f Vereda F1 (± 8 zaden)

€ 4,99

De vruchtvorm is langwerpig, ± 23cm. Worden eerst 		
groen, later rood. Resistent tegen tomaten mozaïek virus.
Met name geschikt voor de kasteelt. De smaak is zoet.

660570 f Gemini F1 (± 25 zaden)

€ 1,89

€ 4,99

De vruchten zijn lang en verkleuren van groen
tot geel. Voor de kas- en vollegrondsteelt, mits op een
beschutte plaats. Resistent tegen het tomatenmozaïekvirus.

660571 f Reina F1 (± 20 zaden)

€ 4,99

De vruchtvorm is lang vierkant. Worden eerst
groen later rood (oogstrijp). Resistent tegen
tomatenmozaïek-virus en tabakmozaïek-virus.
Met name geschikt voor de kasteelt. Zeer vroeg.

660573 f Redskin F1 (± 10 zaden)

De planten vanaf maart-april binnenshuis in bloempotten
voorkweken en vanaf eind april half mei onder glas zetten.
Oogsten van juli tot oktober.

660560 Crimson Sweet (0,5 gram)		

Zaaien in februari-maart binnenshuis of in een verwarmde
hobbykas bij 20°C. Zodra het eerste blad verschijnt, verspenen
in potten. Begin mei uitplanten in de vollegrond of kas; toppen,
circa 3 à 4 zijscheuten aanhouden. Regelafstand 80x40cm.
De planten steunen met een stok. Oogsten eind juli tot oktober.

€ 4,99

Een compacte, lage paprika, hierdoor geschikt
voor teelt in potten en bakken. Hoge opbrengst per 		
plant. Vruchten kleuren van groen naar rood.

660575 f Yolo Wonder (1,5 gram)		

€ 2,79

Peterselie kiemt na circa 3-4 weken. Zaaisel goed vochtig
houden. Voor glasteelt zaaien op een regelafstand van 30cm in
augustus-september. Oogsten januari-maart. Vollegrondsteelt
zaaien maart-juni, regelafstand 50cm. Oogsten juli-september.

660578 f Amsterdamse Snij (5 gram)

660582 f Berliner (3 gram)

660584 f Gekrulde Donkergroene (5 gram)

POMPOENEN
Zaaien in potten onder glas in april-mei. Half mei kunt u buiten
zaaien op ‘n zaaibed. 2 à 3 planten zijn voldoende om van te
oogsten. Uitplanten op 200x50cm. Oogsten september-oktober.
Er zijn een aantal traditionele gerechten waarin pompoenpuree
wordt verwerkt, zoals pompoentaart en -brood.

660640 f Asterix (10 zaden)

660645 f Jaune de Paris (4 gram) 		

660576 f Paprika collectie (5 x 5 zaden)

660647 f Atlantic Giant (2,5 gram)		

Deze collectie bestaat uit vijf verschillende kleuren.
Alle zaden apart verpakt.

NAMENIA / BLADMOES
Voor voorjaarsteelt en uitzaai in juni. Namenia geeft fijn
getande, malse blaadjes en wordt als raapsteel gegeten.

660798 f Bladmoes (10 gram)
860799 f Bladmoes (50 gram)

€ 2,79
€ 4,30

PAKSOI
Teelt vanaf maart tot 21 juni, opkweken bij 20°C. Na 2 à 3 weken
uitplanten. In de vollegrond vanaf half juni t/m half augustus ter
plaatse zaaien. Uitplanten of dunnen op 25x20cm. Na 6 weken
oogstbaar.

660958 Tai Sai (1 gram)		 € 1,99
Uit het verre oosten afkomstig koolsoort.
Ideaal als wok-groente.

660577 Guernsey (5 gram)		
Een voedzame, halflange, witte pastinaak.
Voor de lichtere grondsoorten.

660581 White Gem (3 gram)		
-NIEUW-

€ 1,99

€ 1,99

€ 2,79

De kampioen van alle reuzen-pompoenen met een
wereld-record van 821,23 kg.		

660648 f Uchiki Kuri (3 gram)		

Zaaien april-mei in de vollegrond, op regelafstand van 25cm.
Kiemt traag. Uitdunnen op 20cm. Oogsten november-maart.

€ 3,49

Productieve pompoen met een opvallende ‘‘panterprint’’.
Het oranje vruchtvlees is sappig en goed van smaak

660562 Red Star F1 (0,5 gram)		

PASTINAKEN

€ 1,89

Fijn gekruld, voor garnering. Compacte groeier.

Crimson sweet aanvulling tekst: Dit is een
heerlijke, zoete meloen met donkerrood vruchtvlees.
€ 3,49

€ 1,89

Wortelpeterselie. Zelfde zaaiwijze als peterselie.
De wortels ontwikkelen zich pas in het najaar. De bladeren
en de wortels geven een heerlijke smaak aan soepen.

Eénvoudig te telen op elke plaats in uw tuin.

€ 3,99

€ 1,49

Breedbladig type. Zeer aromatisch. Ook wel gladde
of platte peterselie genoemd.

De vruchtvorm is vierkant. Vruchten kleuren van groen naar rood.

Watermeloen met rood vruchtvlees.
Deze meloen kan 4-6 kg zwaar worden.

€ 2,79

Oranje pompoen met smakelijk, geel vruchtvlees.

660649 f Aspen F1 (± 7 zaden)

€ 3,49

Halloween pompoen. 		

660650 f Sweet Dumpling (1 gram)

€ 2,79

Zoet smakend vruchtvlees.
€ 1,99

Een wortelgroente die al eeuwen wordt geteelt. Zeer voedzame,
witte winterwortelen. Ze smaken zoet en iets pittig tegelijk

660651 f Rode van Etampes (3 gram)

€ 1,89

Vrij platte pompoen, met heerlijk vruchtvlees.

POSTELEIN

PEPERS

Postelein kan wel 50cm hoog worden, maar wordt meestal al
na 3 weken geoogst door de jonge plantjes af te snijden of te
knippen.Zaaien onder glas, breedwerpig, van mei tot september in
€ 2,79
Cayenne, longslim (1,5 gram)		
vochtige vollegrond. Zaaibed afdekken met vochtige doeken. Na
opkomst doek weghalen. Op een beschutte plaats kan men vanaf
Peppino F1 (1 gram)
€ 5,99
juni tot september buiten zaaien. Postelein heeft een licht zure
en zoute smaak en kan zowel gekookt als vers gegeten worden.
Habanero (10 zaden)

Onmisbaar bij de Indische tafel. De zaden zijn het
scherpst van smaak. Zeer rijkdragend.

660574 f
660579 f
660580 f

€ 2,79

Bijzonder sierlijke hete oranje pepers die door hun
speciale aroma zeer gewaardeerd worden in tal van gerechten.
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660653 f Groene (10 gram) 		
860654 f Groene (50 gram)

€ 1,99
€ 3,49

GROENTEZADEN

PREI

660703 f Sora (10 gram)

660661 f Zwitserse Reuzen (2,5 gram)

€ 1,99

660663 f Herfstreuzen 3 Rami (1,75 gram)

€ 1,99

Een zeer vroege zomerprei. Ook voor de herfstteelt.
Zeer vroege herfstprei. Zeer productief. Lange,
zware, witte schacht. Middelgroene bladkleur.

660664 f Herfstreuzen (2,5 gram)

660706 Saxa (10 gram)

€ 1,49

Een prima ronde, rode vollegronds radijs.
€ 1,99

Vroege prei met goede opbrengsten. Groeit vlug.
Kan ook matige vorst verdragen. 		

660675 f Belton F1 (± 125 zaden)

€ 2,79

Sterk tegen Fusarium. Geschikt voor de
voorjaars-, zomer- en herfstteelt. Donkerrode,
uniforme knollen.

€ 5,99

€ 1,49

660712 Ronde soorten gemengd (10 gram)

€ 1,89

Zaaien in koude bak maart-april. Ontkieming na plm. 4 weken,
eenmaal verspenen. Uitplanten in mei-juni op 50x50cm.
Oogsten oktober-november.

€ 1,89

660917 f Monarch (0,25 gram)

€ 1,49

€ 1,99

660671 Blauwgroene Winter, Farinto (1,75 gram)
660672 Blauwgroene Winter, Farinto (10 gram)

€ 1,99

660721 Viola purple (2,5 gram)
Een middelvroeg ras, prachtig en een ongebruikelijke kleur
paars en ook bijzonder lekker van smaak.

€ 5,99

660725 French Breakfast 3 (10 gram)

RAAPSTELEN

Breedwerpig zaaien van maart-juni. Zaad licht inharken.
Oogsten als de plantjes circa 15cm hoog zijn. Februari zaaien
onder glas.

660795 f Groene Gewone (10 gram)
860796 f Groene Gewone (50 gram)

Veel gebruikt ras. Eén van de eerste voorjaarsgroenten.

€ 1,49
€ 3,49

RABARBER

Zaaiadvies: Maart-augustus in de vollegrond op zaaibed.
Uitplanten op 90x90cm in november-december. Oogsten vanaf
april tot augustus in de daarop volgende jaren. De bladstelen
worden in stukken van 2cm gesneden en met weinig water
gekookt. Rabarber kan warm of koud worden gegeten. In beide
gevallen is het een bijgerecht dan wel een dessert.

660681 Victoria (1 gram)		

€ 1,99

Vroeg ras met zware stengels. Advies: kies bij
het uitplanten die plantjes, die al een wat rode kleur laten zien.

RADIJS

Van maart tot half augustus zaaien, breedwerpig of op
regelafstand van 15cm. In de regel uitdunnen op 4cm. Oogsten
vanaf 4-6 weken na uitzaai. Radijs kan makkelijk voos (sponzig)
worden als gevolg van wateronttrekking door de verdampende
bladeren.

660695 f Topsi (10 gram)

€ 1,99

Broei-radijs, voor de voorjaars- en herfstteelt
onder glas. Zaaien januari-maart, september-oktober.
Uniforme, dieprode knollen. Productief.

660701 f Annabel F1 (2 gram)

€ 1,89

Vormt lange, forse wortels met een fraaie donkere kleur
en een uitstekende consumptiekwaliteit.

660711 National (10 gram)

Halfrood, halfwit, met een pittige smaak.

Voor de late herfst- en winterteelt. Vormt zware,
dikke preien. Farinto ontwikkelt zich na de winter,
doorstaat hevige kou en groeit dadelijk na de vorst,
in het vroege voorjaar, uit tot dikke prei.

660911 f Verb. Reuzen Nietschieters (5 gram)

€ 1,99

660668 f Blauwgroene Winter (2,5 gram)

Een echte prei voor de winterteelt. 		

Zaaien in april-mei op diep bewerkte grond. Regelafstand
25cm. Uitdunnen op 10cm. Oogsten vanaf oktober t/m maart.
Tijdens de winter mogen de wortels blijven staan. Ook kunt u
de wortels opkuilen of bewaren in de kelder in vochtig zand.

660708 Raxe (10 gram)

Een reuzenradijs, welke in volgroeid stadium
een doorsnee van circa 6 cm. kan behalen.

De eerste F1 hybride prei ontwikkeld door
Nunhems Zaden. Voor de herfstteelt. Geeft een
hogere kilo opbrengst dan de gewone rassen.

SCHORSENEREN

KNOLSELDERIJ

€ 2,79

Geeft prachtige witte knolselderij.
Dit uitstekende ras heeft geen last van groeischeuren
en is weinig vatbaar voor het selderijvirus.

Half rood, half wit. Populair Frans radijsje.

SNIJSELDERIJ

RAMMENAS / RETTICH

Zaaien van maart tot en met juli op een regelafstand van 25cm.
Het zaad kiemt langzaam. Oogsten van juli tot november.

Zaaien in de vollegrond. Zomerrammenas april-juni en
winterrammenas in juni-juli op regels. Regelafstand 25cm.
Uitdunnen op 20cm. Oogsten ± 10 weken na uitzaaien.

660737 Ronde Zwarte (10 gram)

€ 1,89

Heerlijk als broodbeleg in de winter.

660919 Amsterdamse Donkergroene (2gram)

€ 1,89

Voor bak en vollegrond. Zeer aromatisch.

660920 Gewone Snij (2 gram)

€ 1,49

Vormt een sterk, groot gewas, prima voor de snij.

660744 Rex (4 gram)

€ 1,99

Halflange, witte zomerrammenas. Blijft goed blank.

BLEEKSELDERIJ

RAPEN

Opkweek net als knolselderij. Plantafstand 30x30cm.

De zaaitijd voor Goldana is juli-augustus in de vollegrond.
Zaaien: Breedwerpig of op regelafstand van 25cm. Uitdunnen
op 15cm. Oogsten circa 6 weken na de uitzaai.

660773 Goldana (10 gram)

€ 1,89

Ronde, gele zandraap. Worden ook gele- of boterknolletjes
genoemd. Ook geschikt als groenbemester in de nateelt.

RUCOLA

Rucola kan vroeg in het voorjaar tot vrij laat in de herfst worden
gezaaid. In de winter kan in een kas of onder platglas worden
gezaaid. De rijafstand bedraagt 10 tot 15cm. Oogsten na 3 tot
5 weken. Rucola is bekend om zijn nootachtige smaak en wordt
veel gebruikt in gemengde salades.

660955 Coltivata (5 gram)
660954 Wilde, Diplotaxis (2 gram)

€ 1,99
€ 2,79

Door het pittig aroma en getande blad prefereren de
liefhebbers dit boven de gewone Rucola.

660952 Dragons’s Tongue (10 zaden)

660925 Golden Spartan (0,5 gram)

€ 1,89

Een type Zelfblekende. Levert lange, blanke bladstengels.
Wordt ook zonder afscherming van licht goed geel-wit.

KROPSLA
Op regels in vochtige grond zaaien, regelafstand 30cm of op
een zaaibed. Ondiep zaaien. Na opkomst uitdunnen op 30cm
in de regel, of uitplanten op 30x30cm. Sla kiemt het best bij
lage temperatuur, plm. 18°C. Bij warm weer kunt u daarom
beter zaaien op een schaduwrijk zaaibed. De kans op schieten
neemt bij 20°C erg toe.

660816 Meikoningin (3gram)

€ 1,49

Een heerlijke, malse kropsla met een mooie kleur.
Het ras is speciaal geschikt voor de vroege teelt in de
vollegrond.

€ 2,79

Deze Rucola heeft een mooi rode bladnerf die
doet denken aan een drakentong en heeft een heerlijke pikante
nootachtige smaak.

€ 3,49

Tuinderskwaliteit

f
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KROPSLA

660820 Milan (0,75 gram)

€ 3,99

Voor de voorjaars-, zomer- en herfstteelt
geschikt. Dus 1 soort voor het hele seizoen! Volledig
resistent tegen de wit fysio’s NL 1 t/m 7 en 10 t/m 16 en
tolerant voor het slamozaïekvirus. Trage schietneiging. 		
Milan geeft malse kroppen.

660825 Hilde II (3 gram)

€ 1,89

Verbeterde Attractie. Voor zowel voorjaars- als zomerteelt
geschikt.

660827 Zomerdiamant (2 gram)

€ 1,99

660845 Mesclun (5 gram)

€ 3,49

€ 1,99

Van half april tot en met augustus zaaien, regelafstand 25cm.
Uitdunnen op 25cm. Oogsten van mei tot half oktober. Krulsla
vormt geen krop, maar een open bladrozet met sterk ingesneden
bladeren.
€ 1,99

Frisse, groene krulsla met boterzacht, sterk gekroesd blad.
Zeer decoratief

660815 Lollo rossa (2 gram)

Een geelgroene pluksla met zeer aparte smaak.
Groeit zeer snel.

660875 Gemengde (10 gram)
Een mengsel van gele en rode pluksla.

660873 Amerikaanse Roodrand (10 gram)
Groen-rood lekker mals blad.

VELDSLA
In augustus-september zaaien in een koude bak, met een
regelafstand van 15cm. Uitdunnen op 10cm. Breedwerpig
zaaien is ook mogelijk. Oogsten december- maart.

Voor vers gebruik of als gestoofde groente.

660888 Elan (10 gram)

€ 1,49
€ 3,49

€ 1,99

Tolerant tegen valse meeldauw. Rondbladig.
Speciaal geschikt voor onder glas. Zeer vroeg oogstbaar 		
en productief.

SNIJBIET

€ 1,99

€ 1,99

€ 1,99

€ 1,99

Snijbiet is een bladgewas, waarvan de bladeren en de bladstelen
als groente worden gegeten. De smaak komt grotendeels
overeen met die van spinazie. De dikke, vlezige bladstelen,
waarvan het blad is verwijderd, worden gegeten als asperge.
Snijbiet wordt in maart en april in de vollegrond gezaaid. Soms
wordt nog in juli en augustus gezaaid voor een late oogst. De
rij-afstand is 25cm en in de rij 5cm. Als de plant ca. 15cm hoog
is wordt het blad afgesneden. Na enkele weken kan de hergroei
ook weer worden geoogst.

660930 Lucullus (5 gram)
860931 Lucullus (50 gram)

€ 1,49
€ 4,99

Goudgele variëteit met geribde bladeren.

660928 Groene Gewone (5 gram)
860926 Groene Gewone (50 gram)

€ 1,49
€ 3,99

Alleen als snijgroente gebruiken.

660935 Gele Witribbige (5 gram)

€ 1,89

Gladbladige snijbiet met witte ribben.
€ 1,99

Frisse sla met boterzacht blad. Mooi van vorm.
Roze gekleurd. Zeer decoratief. Weinig gevoelig voor rand en
smeul.
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€ 1,99

Zaaien vanaf half maart tot begin augustus op regeltjes met
ca. 40cm tussenruimte. Knip of snij het jonge blad niet te diep,
zodat de planten nogmaals kunnen uitgroeien.

660872 Australische Gele (10 gram)

€ 1,89
660880 Baby Leaf (10 gram)
Samenstelling: Snijsla, Prizehead, Amerikaanse Roodrand,
Grand Rapids, Australische gele, Brune d’hiver en Gele gotte.

660885 Grote Noordhollandse (10 gram)
860886 Grote Noordhollandse (25 gram)

PLUKSLA

Eikenbladsla. Roodkleurig door anthocyaan in het blad.
Leuk voor in een gemengde salade.

KRULSLA

€ 1,89

Altijd dik zaaien! Onder glas van januari tot maart. Van maart
tot en met juli in de vollegrond. Regelafstand 10cm. Snijsla
vormt geen krop, maar groeit snel rechtop. Oogsten als de
blaadjes ca. 10cm hoog zijn.

660818 Red Salad Bowl (2 gram)

Een Franse salade mix. Door wekelijks te
zaaien kunt u regelmatig verse sla oogsten.

660814 Lollo Bionda (0,85 gram)

Een knapperige rode ijssla, kleurrijk in uw salade.

660862 Witte Dunsel (10 gram)

Geschikt voor teelt in kassen en/of plastic tunnels,
kan in herfst en voorjaar worden geoogst.
Voor herfst: Zaaien in sept.-okt., oogst begin december.
Voorjaar: Zaaien in nov.-jan.,oogst februari-eind april. 		
Grote, lichtgroene, zware kroppen.

€ 3,49

Zware kroppen. Het omblad is groen en de krop bijna wit.
Barcelona blijft lang gezond en wordt veel door tuinders
gebruikt. Resistent tegen groene bladluis, wortel-aaltjes
en wit fysio, nr. 1 t/m 16, 19 en 21.

SNIJSLA

€ 1,89

€ 1,49

Grote kroppen. Bladeren bros. Gevoelig voor rand.

€ 3,99

Zomerteelt. Een zeer zachte botersla, hierdoor wel wat
kwetsbaarder voor minder gunstige weersomstandigheden.

660841 Larissa (0,6 gram)

660854 Great Lakes 118 (2 gram)

660859 Rouge grenobloise (2 gram)

Lange teeltperiode van vroeg in het voorjaar
tot in de late herfst. Vormt een smaakvolle,
mooie krop en is tolerant tegen groene bladluis.

660831 Zwart Duits (3 gram)

Vanaf januari tot maart zaaien onder glas. Van maart t/m juli in
de vollegrond. Altijd dik en ondiep zaaien, regelafstand 10cm.
Kan ook breedwerpig gezaaid worden of in een grote pot.
Oogsten als de blaadjes zo’n 5-10cm groot zijn. Om het hele
seizoen verse babyleaf te kunnen oogsten zaait u het best om de
3 à 4 weken. In het voorjaar en de herfst moet sla op een lichte
en zonnige plek staan, in de zomer is schaduwplek wenselijk.

€ 1,89

Voor de gemengde slaschotel.

660830 Sylvesta (0,4 gram)

SALADEMENGSEL

Zaaien onder glas februari-maart. Uitplanten in april 40x40cm.
Oogsten van mei tot augustus. In de vollegrond kunt u zaaien
van maart-mei en half juni-half juli. De bladeren van ijssla zijn
lichtgroen van kleur. De bladeren vormen een gesloten krop, de
randen kunnen krullend uiteen staan maar ook strak om de krop
‘gevouwen’ zijn en zijn lekker knapperig.

660857 Barcelona (0,3 gram)

Uitstekende voorjaars- en zomersla, zware kroppen,traag
doorschietend

660829 Wonder der Vier Jaargetijden (3 gram)

IJSSLA / IJSBERGSLA

660929 Rhubarb Chard (3 gram)
Vuurrode stengels. Zacht van smaak.

€ 1,99

GROENTEZADEN

TOMATEN

660967 Kerstomaat Sweetie (0,1 gram) -NIEUW-

Tomaten zijn populair en zeer gezond. Zij bevatten veel vitamines
en de mineralen kalium, fosfor en magnesium. Februari-maart
zaaien in een verwarmd vertrek bij 20°C. Zodra het eerste
blad verschijnt, verspenen in bloem- of perspotten. Begin mei
uitplanten in de vollegrond; regelafstand 80x40cm. De planten
steunen met een stok. Bij de ‘stam’ tomaten is dit niet nodig.
Zijscheuten in de bladoksels in jong stadium verwijderen. Dit
noemt men dieven. Oogsten vanaf half augustus tot en met
september.

660959 Ventura (0,5 gram)

€ 2,79

Italiaans ras. Ovale, langwerpige, donkerrode tomaat
van het Roma type. Hoog suikergehalte, daardoor geschikt
voor puree. Niet aanbinden. Stamtomaat, dieven is niet nodig.
Resistent tegen verticilum en fusarium fysio 1.

660962 Serrat F1 (0,15 gram)

€ 3,99

Een ronde trostomaat met een uitstekende vruchtkwaliteit.
De gelijkmatige rijping geeft 6 vruchten per tros. Laten hangen
tot ze goed rijp zijn. Zowel geschikt voor de kas als vollegrond.
Resistent tegen Verticilum, Fusarium fysio 1 en 2, en het
Tomatenmozaïek virus.

660963 Yellow Pearshaped (0,5 gram)

€ 1,99

Kleine, licht peervormige, gele tomaat. Zacht van
smaak. Ideaal in gemengde salades.

660964 Menhir F1 (0,15 gram)

€ 3,99

Vleestomaat. Vruchten zijn zeer goed van smaak.
Kan op een beschutte plaats worden geteeld.
Resistent tegen verticilium, fusarium fysio 1 en 2
en het tomatenmozaïek virus.

660965 Tiny Tim (1 gram)
Kers- of balkontomaat. Geschikt voor de teelt in
grote potten op het balkon of terras. Rijkdragende trossen.
De tomaten hebben een frisse, zoete smaak.

660966 Supersweet 100 F1 (0,15 gram)

660974 Liguria (2 gram)

€ 4,99

Vleestomaat, opvallende roze kleur vruchtvlees,
zoet van smaak.

€ 1,99

€ 4,99

Uitmuntende vruchtkwaliteit. Iets grover dan
Moneymaker. Stamtomaat. Voor de kas en vollegrond.
Resistent tegen Verticilum, Fusarium fysio 1 en 		
Tomatenmozaïek virus.

660997 Hyskin F1 (± 600 zaden)

€ 2,79

Ook Sterrekers genoemd. Kiemt na enkele dagen. Zaaien vanaf
eind april-september of het jaarrond binnen in een bakje.

660975 Gewone (15 gram)
881537 Gewone (500 gram)

€ 1,49
€ 16,95

660977 Grootbladig (15 gram)

€ 1,49

BOSUI
In maart-april op regelafstand van 15cm zaaien, niet te dun,
de uitjes worden anders te grof. Bij een doorsnee van 2 à 3cm
oogsten. Bosuitjes worden ook wel lente uitjes genoemd.

660980 White Lisbon (4 gram)

€ 1,99

Dik zaaien. Bosuitjes vormen bijna geen bol.
Worden vers gesnipperd als bieslook. White Lisbon is wat
pittiger van smaak dan de Hollandse uien.

€ 3,49

Prachtige, kogelronde uien, die vast in de huid zitten,
hierdoor langer houdbaar. Zeer hoge kilo opbrengst.

ZILVERUI / INMAAKUI
Dik zaaien in maart-mei op een regelafstand van 15cm. Oogsten
juli-augustus.

660982 Barletta (4 gram)

TUINKERS

€ 1,99

Rond inmaak-uitje, dat een paar maanden na het zaaien
uitgegroeid is.

VENKEL

661092 Fino (1 gram)

€ 2,79

Knolvenkel met een prima anijsachtige smaak.

WITLOF
Zaaien van half mei-juni, regelafstand van 50cm. Uitdunnen
op 15cm. Vroeger zaaien vergroot de kans op doorschieten. De
wortels rooien vanaf half oktober-november, voordat het begint
te vriezen. Het blad snijdt u af, 1 à 2cm boven de kop. Het beste
is om hiermee de wortels af te dekken en een paar dagen op het
veld te laten “narijpen”. Koel bewaren bij 10° C.

660202 Hollandse Middelvroeg (3 gram)

€ 1,89

Voor de trek met dekgrond. Een late selectie, welke
oogstbaar is vanaf half februari t/m april.
€ 1,99

Deze rode variant heeft een lekkere smaak en is
wat pittiger dan de gewone bosuitjes.

660203 Zoom F1 (3 gram)

€ 3,49

Voor de vroege trek met en zonder dekgrond.
Goed gesloten en zeer uniforme kroppen.
Nauwelijks gevoelig voor bruine pit. Hoge opbrengst.
Trekperiode: oktober-januari.

660981 Ishikura (2 gram)

660205 Roodlof (50 zaden)
€ 1,99

Lange witte schacht. Vroege ui met een krachtig aroma.

Een zeer gewild tomatenras dat mooie ronde, rode tomaten
geeft. De opbrengst is vrij groot. Selectie voor kas en vollegrond.
Uitstekende smaak.

660970 Morane F1 (0,15 gram)

€ 1,99

Vleestomaat. Door het hoge suikergehalte zijn
ze veel smakelijker dan gewone tomaten.
Kan zowel op de koude grond als in de kas worden geteeld.

Teeltwijze als zomerprei, de groeiperiode is echter korter.

Kerstomaat. Een sterke groeier met grote trossen
vol kleine tomaatjes. De smaak is fris en zoet.

660968 Moneymaker (2 gram)

660973 Marmande (2 gram)

STENGELUI
€ 4,99

660994 Noordhollandse Bloedrode (4 gram)
Zeer fraaie, platronde, pittige ui van gelijkmatig
paarsrode kleur. Goed bewaarbaar.

660984 Red Ninja (4 gram)
€ 2,79

€ 1,89

Zeer fraaie, platronde, pittige ui van gelijkmatig
paarsrode kleur. Goed bewaarbaar.

ZAAIUIEN

€ 3,49
-NIEUWRoodlof of Radicchio geeft rode, ronde kropjes van knapperige
blaadjes. De smaak is iets “bitter. De witte nerven en het rode
blad zijn mooi contrasterend en zeer geschikt voor gemengde
salades.

Zaaien in maart-april op een regelafstand van 25cm. Later
uitdunnen op 10cm. Oogsten van augustus tot oktober. Laat ze
eerst goed drogen, voordat u ze naar binnen haalt.

660990 Noordhollandse Strogele (4 gram)

€ 1,99

Mooie, platte ui. Vroeg oogstbaar.

660991 Rijnsburger 5 (4 gram)

€ 1,89

Productieve, blank-gele, ronde ui.

Tuinderskwaliteit
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GROENTEZADEN

ZOMERWORTELEN

661036 Rainbow F1 (± 500 zaden)

De groeiperiode van de zomerwortel is over het algemeen
korter dan die van de winterwortel en daardoor is de
zaaiperiode langer. U kunt kiezen om breedwerpig of op rijen
te zaaien. Niet te rijk bemesten, extra kalium gift is echter
welkom. Zomerwortelen worden meestal direct na de oogst
geconsumeerd. De houdbaarheid is beperkt. Wortelvliegen
vormen de grootste bedreiging. Afdekken met insectengaas
voorkomt deze aantasting.

661028 Nerja F1 (± 1000 zaden)

€ 3,49

Smaakvolle vroege bospeen. Kan al in mei worden geoogst.

661030 f Evora F1 (2 gram)

€ 3,49

Type Amsterdamse Bak.Voor alle kas- en
vollegrondsteelten. Geschikt als bospeen.

Amsterdamse Bak 2, Douceur

Een selectie voor bak en vollegrond. Zeer vroeg oogstbaar. Met
onze Douceur bieden wij u het ideale ras voor fijnproevers, een
smakelijk worteltje, zachte pit en oranjerode kleur. Extra zoet.

661031 f (5 gram)		
861029 f (25 gram)		

€ 1,99
€ 3,99

Amsterdamse Bak
Bekend ras en zeer gewild door de consument.

661032 f (5 gram)
861034 f (25 gram)

€ 1,89

661033 Parijse Markt 4 (5 gram)

€ 1,89

€ 3,99

Ronde worteltjes met een korte groeiperiode, wordt
daarom veel gebruikt voor de vroege uitzaai.

661035 Purple Elite F1 (± 250 zaden)

Een veelkleurige mix van het Nantes type.
Met Rainbow heeft u eens wat anders in de tuin.
Een zoete wortel, ook als snack geschikt.

€ 4,99

660572 Summer Satellite F1 (1 gram)

Winterwortelen groeien het beste in diep losgemaakte,
humeuze en niet te natte grond. Het gewas hoeft niet rijk te
worden bemest, hiermee verhoogt u de kans op wortelvlieg
aantasting. Zaai niet te vroeg, dit veroorzaakt het te snel in
bloei schieten, waardoor de kwaliteit en de houdbaarheid van
de wortel achterblijft. Wanneer u de wortelen niet te dicht zaait
hoeft u later minder uit te dunnen. Naarmate het gewas langer
in de tuin blijft staan, wordt de opbrengst alleen maar groter. Na
de oogst kunt u de wortelen in kisten op een koele, vorstvrije
plek bewaren. De smaak van winterwortelen is zoet.
€ 1,89

Beter van smaak dan Flakkeese, in de winter minder
houdbaar.

De bewaareigenschappen zijn prima en de opbrengst is groot.
De wortels worden enorm zwaar en zijn van binnen prachtig
oranje. De planten vormen een fors gewas. De smaak is zoet.

661049 f (6 gram)		
861051 f (25 gram)

€ 1,89

661043 Major F1 (±1000 zaden)

€ 3,49

€ 3,99

€ 1,99

Ook wel veewortel of rode koewortel genoemd.

Nantes 2

Iets forser dan Amsterdamse Bak. Maar behoudt
beter zijn smaak. Voor zomer- en vroege herfstteelt.
€ 1,89

661040 f Laguna F1 (2,5 gram)

€ 3,49

€ 3,99

Hybride Nantes, geschikt voor zomer- en
herfstteelt. Zeer vroege wortel, prima kleur.

661041 f Flyaway F1 (1 gram)

€ 3,99

In testen is aangetoond dat dit ras aanzienlijk
minder vatbaar is voor aantasting van de wortelvlieg.
Minder vatbaar sluit het echter niet 100% uit.

661037 f Sugarsnax 54 F1 (± 750 zaden)
Extra zoet. Ook wel snacks- of vitaminewortel
genoemd. Een gezond hapje tussen door.

Kan op alle grondsoorten worden geteeld, als het gewas maar
over voldoende water kan beschikken. Zaaien van mei tot half
juni op zaaibed. Juni uitplanten op een regelafstand van 140cm.
In de regel op 80cm. Oogsten juli-september.

661044 Black Beauty (5 gram)

€ 3,49

Geeft lange, donkergroene vruchten, vroeg oogstbaar
en productief.

661045 Black Forest (± 8 zaden)
Prachtige donkergroene courgette die je met wat
hulp kan laten klimmen. Zeer sterk en goed soort.

661046 Partenon F1 (± 7 zaden)
Groene, cylindrisch gevormde vruchten. Gewas
blijft goed gezond. Hoge opbrengst per plant.
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Spinazie is een snelgroeiende bladgroente. De belangrijkste ziekte
bij spinazie is wolf, dat een grijs schimmelpluis op de onderkant
van de bladeren vormt. Van deze ziekte zijn verschillende fysio’s
bekend, waar de rassen verschillend vatbaar voor zijn. Hoe
hoger het resistentie nummer, des te minder vatbaar het ras is.

Breedblad Zomer Scherpzaad
Vroege spinazie met mals blad. Ook voor zaai onder glas,
december-januari. Oogsten maart-april.
€ 1,99
€ 4,99

Campania F1
Een spinazie, welke resistent is tegen de schimmels 		
van wolf, fysio 1,2,3,4,5 en 7. Ook geschikt voor
uitzaai in kas. Rondzadig.

660948 f (15 gram)
660949 f (50 gram)

€ 3,99
€ 4,99

Rondzadig, voor de voorjaarsteelt. Resistent tegen de schimmels
van wolf, fysio 1 en 2.

660943 f (75 gram)
661155 f (250 gram)

€ 2,79
€ 5,99

Nores

ZUCCHINI / COURGETTE

661039 f (6 gram)
861038 f (25 gram)

SPINAZIE

Securo

€ 3,49

661052 St. Valéry (6 gram)

€ 1,99

Witte vruchten. Zeer productief. Geschikt om te
vullen als ovenschotel.

660938 f (50 gram) 		
661150 f (250 gram)

Flakkeese 2

Zeer vitaminerijk. Groeit uit tot zware
wortels, welke inwendig prachtig oranje zijn.

Met de bijzondere kleuren zowel in- als uitwendig heeft u een
echte ‘eye catcher’ op tafel.

€ 3,49

Heldergele, langwerpige vruchten. Vormt geen ranken,
uitstekend voor ons klimaat.

WINTERWORTELEN

661047 Berlikumer 2 (6 gram)

661058 Gold Rush F1 (2 gram)

€ 1,89

€ 4,99

€ 4,99

Rondzadig, voor de zomerteelt. Resistent tegen de schimmels
van wolf, fysio 1 en 2.

660950 f (15 gram) 		
660951 f (75 gram) 		
661153 f (250 gram)

€ 1,49

660941 f Viroflex (75 gram)
Buiten overwinteren, zodat u vroeg in het voorjaar
kunt oogsten. Resistent tegen de schimmels van wolf,
fysio 1 en 2. Rondzadig.

€ 1,99

		
660957 f Viro (5 gram)

€ 1,99
€ 4,99

€ 1,89

Niet een echte spinazie, maar de stengeltopjes
kunnen als spinazie worden verwerkt en gegeten.
Regelmatig de bladeren oogsten. Aanbevolen voor Diabetici

BONEN / PEULVRUCHTEN

BONEN

Bonen groeien het best bij voldoende warmte en in licht
vochtige grond. Wacht beslist op mooi weer, zaaien vanaf half
mei. Of zaai de bonen vanaf mei onder glas in bakjes. Bij te koud
en nat weer ontkiemen de bonen moeilijk. Bodemschimmels
zijn daar de oorzaak van. Tip: Wanneer u de bonen 1 uur in
zonnebloemolie voorweekt, dan vermindert dat de kans op
aantasting door bodemschimmels.

STOKSNIJBONEN
660075 f Donna (100 gram)

€ 4,99

Zeer vroeg. Rechte peulen, en goed van smaak.
Resistent tegen het rolmozaïek-virus.

660102 f Blauhilde (100 gram)
€ 4,99
Paarse draadloze peulen tot wel 27cm groot. Te oogsten over een
langere periode. De klimmende Blauhilde is een oogstrelende
groente in de groente of de bloemen tuin. De boon is resistent
tegen virussen en houd van een vochtige gedraineerde grond op
een zonnige plek in de tuin.
		
Terli

Geschikt voor alle vollegrondsteelten. Geeft een lange, ronde,
rechte peul van ± 25 cm lengte. Hoge kwaliteit. Resistent tegen
het rolmozaïek-virus en Colletotrichum.
€ 3,99
660114 f (50 gram)		
€ 5,99
660115 f (100 gram)
€ 3,99

660118 f Neckarkönigin (100 gram)

Helda

Het meest geteelde stoksnijbonenras. Rijkdragend. Ongevoelig
voor rolmozaïekvirus en zwarte vaatziekte. Lange, platte en
brede peulen. Voor vroege-, late kas- en vollegrondsteelt.

661346 f (25 gram)
660078 f (50 gram)		
660079 f (100 gram)

€ 1,99
€ 2,79

Wordt als snij- en breekboon gebruikt.
Ook voor in de soep.

STOKSLABONEN

(Prinsessenboontjes)

Isabel

€ 4,99

Westlandse

€ 3,99

Vroeg ras, hierdoor ook geschikt voor de teelt in
hobbykassen en kan dan al half april worden gezaaid.

PRONKBONEN

Dit is een rijkdragende dubbele stokslaboon. De sterke planten
vormen forse trossen bonen waarvan de smaak uitstekend is.
660103 f (50 gram)
€ 1,99
660104 f (100 gram)
€ 3,99

€ 3,99
660084 f Lady Di (100 gram)
Roodbloeiende pronkboon met lange, rechte peulen.
Zonder draad. Dikke bonen met paarsrode, zwart gestreepte
zaden. Jong plukken. Decoratief gewas.

660112 f Rakker (100 gram)

€ 3,99

660121 f Overvloed (100 gram)

€ 3,99

660088 f Emergo Stringless (100 gram)

Type Rentegevers, enkele boon. Lange, dunne peulen,
groeien in trossen. Ook geschikt voor inmaak.

Volledig draadloze selectie van Emergo met een
uitstekende smaak. Bij jong plukken zijn ze boterzacht.
		

660089 f Emergo (100 gram)

€ 4,99

STOKSPEKBONEN

Dit zijn ook snijbonen maar de peul van een spekboon is volkomen
rond en vlezig.
€ 2,79

Een frisgele stokspekboon.Voor alle vollegrondsteelten.
Stevig planttype. Resistent tegen het rolmozaïek-virus.
		

€ 2,79

660135 f Speedy (100 gram)

€ 4,99

€ 4,99

De allervroegste in ons assortiment. Voor de
vroege en late uitzaai. Al vanaf eind april onder glas
te zaaien. Vollegrond mei en juli. Oogsten vanaf juli.

660137 f Modus (100 gram)

€ 4,99

Prelude (draadloos)
Productieve en redelijk vroege boon met een goede peul kwaliteit.
661372 f (25 gram)

€ 1,49

660138 f (50 gram)		

€ 1,89

660139 f (100 gram)

€ 3,49

661116 f (250 gram)

€ 5,99

660145 f Maxi (100 gram)

€ 4,99

De peulen hangen boven het blad en zijn
daardoor gemakkelijker te plukken. Voor de vroege 		
zaai in mei en juni. Peullengte 18-20cm. Geschikt voor 		
kasteelt. Licht-bruine zaden.
€ 3,99
660159 f Purple Queen (100 gram)
Lichtpaarse zaden. Een zeer vroege, donkerpaarse peul, die bij
het koken verkleurt tot donkergroen. Een zeer smakelijke boon.

Deze boontjes zijn stamslabonen met slanke peulen. Bij
regelmatige pluk, blijft de plant lang bonen geven.

Carana

Een lekkere stamslaboon met trossen van 4 à 5 stuks.
De peulen zijn recht en ± 11 cm lang. Donkergroene,
fijne peul. Zeer productief, ook onder minder gunstige
weersomstandigheden. Resistent tegen virus- en
vetvlekkenziekte en rolmozaïek.

Xantos

660124 f (50 gram)
660125 f (100 gram)

€ 3,49

660127 f Record (100 gram)

€ 3,49

€ 4,99

Dubbele witte zonder draad. Vooral geschikt voor
de vroege zaai (tot half juni).

Tuinderskwaliteit

660128 f (50 gram)
660129 f (100 gram)

CHINESE BONEN

		
(Prinsessenboontjes)

Witbloeiend met draad. Zeer rijkdragend met grote trossen.
Mits jong geplukt, zijn ze zacht en mals. Zeer sterke groeier.

660113 f Neckargold (50 gram)

Zeer vroeg ras met dikke, vlezige bonen. Een opbrengsttopper,
welke lang zijn kwaliteit behoudt. Voor kas en vollegrond.

STAMSLABONEN
€ 3,49

De peulen zijn middelfijn, volkomen recht (±12cm)
en donker van kleur. Zeer productief en een grote 		
oogstzekerheid door ziekteresistenties. Goed van
smaak. Ook geschikt voor kasteelt vanaf half april
tot half mei.

De boon is zeer productief en heeft een stabiele
opbrengst onder diverse weersomstandigheden.
Grove, donkergroene peul van ± 14cm, hierdoor te 		
gebruiken als breek- en snijboon. Resistent tegen virus
1 en 2, vetvlekken en vlekkenziekte.

Groeit in trossen van 4 à 5 stuks. De peulen zijn recht en
± 14cm lang. Voor kas- en vollegrondsteelt. Resistent tegen
rolmozaïekvirus en vlekkenziekte.
€ 3,49
660106 f (50 gram)		
€ 4,99
660082 f Algarve (100 gram)		
Zeer vroeg en geschikt voor vroege en late zaai.
660107 f (100 gram)
€ 5,99
Productief met lange. malse peulen van ca. 26-28cm.

660083 f Raadsheer (100 gram)

Paloma

De peul heeft een lengte van ±10cm. Ø5mm zeer fijne
peul. Uniforme, donkere peulen. Het gewas is bestand
tegen minder gunstige weersomstandigheden.
Resistent tegen het rolmozaïekvirus. Jong oogsten voor
de beste smaak.
€ 2,79
660140 f (50 gram)		
€ 4,99
660141 f (100 gram)

660144 f Miracle (100 gram)

€ 3,99

Deze ‘Chinese boontjes’ zijn rond en extra fijnpeulig.
De peul is 10-12cm. lang en smaakt prima. Jong plukken, dan
blijven de boontjes zeer mals. Het gewas is bestand tegen
minder gunstige weersomstandigheden.
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BONEN / PEULVRUCHTEN

STAMSNIJBONEN

TUINBONEN

Snijbonen vormen brede, platte peulen, die meestal fijn gesneden
worden gegeten. Hierdoor komt het aroma ten volle tot zijn
recht. Stamsnijbonen kunnen zonder stokken worden geteeld.

Zaaien onder glas in januari, of maart/april in de vollegrond.
Afstand 75x10 cm. oogsten juni/juli.

Admires

Ca. 10 dagen vroeger dan de gewone Witkiem.
Vormt forse peulen met 5 tot 6 grote bonen. Bruinkokend.
Voor de vroegste teelt. Stevig gewas.
		

Vroeg ras en zeer productief, zonder draad.

661324 f (25 gram)
660123 f (100 gram)

€ 1,99
€ 3,99

De echte Franse sla- of naaldboontjes zijn rassen die heel jong
geplukt moeten worden. Peultjes mogen niet dikker dan 5 à 6
mm zijn, want dan zijn ze op z’n lekkerst.
Dit is een zeer productief en vroeg oogstbaar ras. De 		
peul is donkergroen en heeft een lengte van ± 19 cm.
Resistent tegen virus 1 en vlekkenziekte. De zaden zijn 		
lichtbruin.
€ 2,79
€ 4,99

€ 2,79

660288 f Karina (100 gram)

Witkiem

660178 f (75 gram)		
661146 f (250 gram)

€ 3,99

Een fijne tuinboon met witte bonen die ook na het
koken wit blijven. Hoge, uniforme opbrengst. Bijzonder
smakelijk en minder bitter dan andere tuinbonen.

660187 f (100 gram)		
661125 f (250 gram)

€ 3,99
€ 7,49

Driemaal Wit

Deze stamslabonen worden wasbonen of gele boterbonen
genoemd. Zeer geschikt voor gebruik in salades.
€ 3,99

661328 f (15 gram)
660191 f (100 gram)
661126 f (250 gram)		

€ 1,89

661329 f Masterpiece Green Longpod (25 gram)

€ 1,99

€ 2,79

€ 3,99

Eén van de vroegste stamdoperwten, zeer
rijkdragend. Laag ras (hoogte ca. 60 cm).
Goede smaak. Gekreuktzadig.

€ 1,99

Een goede tuinboon, die zowel vers gekookt als ingemaakt wit
van kleur blijft. Jong plukken. Kleine boontjes.

WASBONEN - BOTERBOON

Zwartzadig ras, dat het oude ras Mont d’or vervangt.
Peul is helder geel van kleur. Peullengte 11-13 cm.

660248 f Marktveroveraar (100 gram)

Grote, fors gebogen peulen. Hele lekkere, middelvroege
doperwt. Rijshout wel noodzakelijk (hoogte 150 cm). Rondzadig.

Listra

Calima

660161 f Major (100 gram)

€ 5,99

€ 2,79

Een rijkdragende selectie. Veel gevraagd soort. Grote bonen.
Bruinkokend. Met de karakteristieke tuinbonen smaak.

HARICOTS VERTS

660165 f (50 gram)
660166 f (100 gram)

661145 f Witkiem Major (250 gram)

660227 f Eminent (100 gram)
Rijkdragend met forse, donkergroene peulen.
Rijshout niet noodzakelijk (hoogte ca. 50 cm).
Rondzadig. Vroege erwt.

660290 f Kelvedon Wonder (100 gram)

€ 2,79

Oud en welbekend ras. Forse, donkergroene peulen. Fijn
smakend. Vroeg oogstbaar. Rijshout niet noodzakelijk (hoogte
circa 60cm). Gekreuktzadig. Stamdoperwt.

Vada
Dit is een halfhoge stamdoperwt, welk eventueel
zonder steunmateriaal kan worden geteeld (hoogte
circa 70cm). Middelvroege erwt, welke lange, spitse 		
peulen geeft. Geschikt voor teelt op alle gronden. 		
Hoge opbrengst, 8 à 10 zaden per peul. Gemakkelijk 		
dopbaar en prima van smaak. Gekreuktzadig.

660297 f (100 gram)
661136 f (250 gram)

€ 3,99
€ 7,49

€ 4,99

PEULEN

Is een bekend groenkokend en rijkdragend ras uit
Engeland. Presteert buitengewoon goed in de tuin.

Bij peulen maakt men onderscheid tussen langstro (rijs- of
klimpeulen) en kortstro rassen (stampeulen). Erwten met
langstro moeten aan gaas of rijshout geteeld worden.

CAPUCIJNERS

660592 f Norli (100 gram)

Deze stambonen oogst u zodra de peulen geelrijp zijn.
Hang ze ondersteboven onder een afdak te drogen, daarna
kunt u de bonen uit de gedroogde peul halen en bewaren.

Ezetha’s Blauwschok

660593 f De Grace (100 gram)
Stampeul. Geeft kleine peulen met aantrekkelijke
smaak. Kan geteeld worden zonder gaas.

€ 3,49

660167 f Witte krombek (100 gram)
Meest geteelde witte kook- of soepboon.

€ 3,99

660270 f (100 gram)
661132 f (250 gram)

€ 4,99

660168 f Noordhollandse Bruine (100 gram)

€ 3,49

660595 f Delikett (100 gram)
Wordt ook wel ‘Sugar Snax’ genoemd. Een extra
zoete peul, te gebruiken als peul en doperwt.
Ideaal om te wokken. Hoogte: 65cm
660609 f Record (100 gram)

€ 3,99

660163 f Orinoco (100 gram)

€ 5,99

Een rijkdragend, flink groeiend ras dat slanke, goudgele peulen
levert van 12-13 cm. en met een gemiddelde ø van 9 mm. Ook
heerlijk in salades. De zaden (bonen) zijn wit.

BONEN VOOR DROOG GEBRUIK

Zeer aromatisch. Blijven stevig na het koken.

660169 f Stambonen Kievits (100 gram)
Type borlotto-boon met gestreepte peulen en
gevlekte zaden. Geschikt als kook- en soepboon.

€ 3,99

Zaaiadvies: Maart-april op een afstand van 150x10cm (2 zaden
per pol). Oogsten vanaf half juni tot half juli. Capucijners kunt u
zowel vers als gedroogd oogsten.

Middelvroeg, zeer productief met blauwe peulen.Weinig
nachtvorst gevoelig. Rijshout noodzakelijk (hoogte 150-200cm).

660271 f Désirée (100 gram)
Stamblauwschokker, rijshout niet noodzakelijk
(hoogte circa 80 cm). Zeer productief.

€ 3,49

OP=OP

€ 5,99
€ 4,99

		

DOPERWTEN

Bij erwten maakt men onderscheid tussen langstro (rijs- of
klimerwten) en kortstro rassen (stamdoperwten). Erwten
met langstro moeten aan gaas of rijshout worden geteeld.
Gekreuktzadige erwten zijn over het algemeen zoeter van
smaak.

12

€ 3,99

Deze stampeulen zijn smakelijk, mooi van
kleur en volkomen vliesloos. Norli bereikt een
hoogte van 50cm. Stevig gewas.

Een vroege rijspeul, die het op alle gronden doet.
Rijkdragend. Rijshoogte 120 cm. Te telen langs gaas of rijshout.

660615 f Grijze Roodbloeiende (100 gram)
Zeer rijkdragende, middelvroege rijspeul
(hoogte circa 80 cm). Vooral jong plukken.

€ 3,49

BIOLOGISCHE ZADEN
Deze zaden worden
geteeld,
geschoond
en verpakt volgens de
biologische productie
methode welke is vastgelegd en wordt
gecontroleerd door de stichting Skal. Voor
het verpakken van de zaden zijn wij Skal
gecertificeerd.
nr. 014218
KRUIDEN

91008 Citroenbasilicum (0.5 gram)

-NIEUW- € 2,59
Plantje met helder groen blad en witte bloesem.
Het heeft een aangename citroensmaak en geur.

91012 Basilicum Red Rubin (0.5 gram) -NIEUW-

€ 2,59

Het donkerpaars gekleurde blad is zeer smaakvol. Een
decoratieve basilicum die ook mooi in de border staat.

91013 Basilicum Rosie (0.5 gram)

€ 1,99

Gebruik in salades, soepen, groente-, vlees- en
tomatengerechten.

91017 Basilicum Genovese (1 gram)

€ 1,99

Het blad kan je vers gebruiken maar ook ingevroren of
gedroogd; wel bewaren in een goed afgesloten blik of pot.

91025 Bieslook Prager (0,4 gram)
Meerdere malen oogsten mogelijk en aromatisch
van smaak.

€ 1,99

91028 Chinese Knoflook-bieslook -NIEUW-

€ 2,59

Het blad kan je vers gebruiken, ook ingevroren of gedroogd;
wel bewaren in een goed afgesloten blik of pot. (0,6 gram)

91050 Citroenmelisse (0,25 gram)

€ 1,99

Bekend als natuurgeneesmiddel (melissethee) maar wordt
ook in de keuken gebruikt voor tal van vis- en wildgerechten.

91055 Dille (2 gram)

€ 1,99

Zowel vers als gedroogd blad bij alle visgerechten
en sauzen. Als thee tegen slapeloosheid.

91100 Kamille (0,1 gram)

€ 1,99
-NIEUWKamillethee wordt gemaakt van gedroogde, half geopende
bloemknoppen en werkt tegen slapeloosheid en maagkrampen.

91120 Koriander (3 gram)

€ 1,99

Gebruik: vers blad voor salades en oosterse gerechten;
de zaden bij paling, brood, lamsvlees, pasteien en kerstgebak.
		
€ 1,99
91135 Lavendel (0,1 gram)
Gebruik: bijvoorbeeld gedroogd in een zakje in de linnenkast.
Als thee o.a. tegen hoest en het verse blad bij (vis) gerechten.

91225 Tijm (0,15 gram)

€ 1,99

91240 Waterkers (0,1 gram)

€ 1,99

Wordt gebruikt voor tijmsiroop en thee. In de keuken
populair bij o.a. vleesgerechten, sauzen en in een bouquet garni.
Vers blad geeft een pittige smaak aan salades en bij
vlees. Jong blad schijnt de stofwisseling te bevorderen.

GROENTE
€ 1,99
92015 Andijvie Nr. 5 (2 gram)
Dit is een speciaal ras bedoeld voor de voorjaarsteelt.
		
€ 2,59
92017 Andijvie gele Volhart (2 gram)
Dit andijvieras is speciaal geselecteerd voor de teelt onder
ongunstige en gure weersomstandigheden in de herfst.

92018 Krulandijvie Pancalière (2 gram)
Krulandijvie wordt vaak als frisee-sla gebruikt in
mengsels met radicchio en pluksla.

€ 2,59

92072 Augbergine Black Beauty

€ 2,59
-NIEUWBlack Beauty is een gezond ras dat smaakvolle, paarszwarte
en peervormige vruchten produceert. (0,15 gram)

92081 Augurk Profi F1 (10 zaden)

€ 3,29

Profi is 100% vrouwelijk bloeiend, geeft zaadloze augurken.

92100 Bieten Egyptische (2 gram)
€ 2,59
Een platronde rode biet of kroot voor de vroege
zomerteelt. Ze zijn het lekkerst als ze vroeg worden geoogst
92105 Bieten Detroit (3 gram)

Detroit is een uitstekend ronde rode biet of kroot
voor de zomerteelt.

€ 2,59

92125 Witlof Hollandse Middelvroeg (0,5 gram)

€ 2,59

Dit is een variëteit witlof die ingekuild prachtige kroppen
levert.

92170 Kervel (1,75 gram)

€ 2,59

Kervel kan meermalen per jaar worden gezaaid
en is zeer geschikt om in te vriezen.

€ 2,59

92176 Komkommer Marketmore (1,5 gram)
Een stekelig ras met dikke, smakelijke vruchten.
Resistent tegen meeldauw

€ 2,59

-NIEUWErg veelzijdig in gebruik! Je kan het koken, roerbakken,
maar ook rauw eten. Lekker als baby-leaf in een salade

91185 Rozemarijn (0,1 gram)

€ 2,59

93861 Mosterd Red Giant (1 gram)

‘s Winters tegen de vorst beschermen of als potplant
binnenshuis overwinteren.

			
€ 2,59
91190 Salie (0,5 gram)
Oud natuurgeneesmiddel (salie-melk) tegen ontstekingen
en stress; in de keuken o.a. bij vlees- en visgerechten.

€ 2,59

92429 Watermeloen Crimson Sweet (1 gram)

€ 2,59

92432 Meloenen Charentais (0,5 gram)

€ 2,59

Dit is een heerlijke, zoete meloen met donkerrood
vruchtvlees.

Een vroeg Frans ras met groene schil en oranjekleurig
zacht vruchtvlees.

92435 Paprika Gele California Wonder (0,25 gram) € 2,59
Het vruchtvlees is mals, zoet en lekker knapperig.
92436 Paprika California Wonder (0,25 gram)

€ 2,59

92445 Pastinaak (3 gram)

€ 3,29

92451 Mexicaanse Peper Jalapeno -NIEUW-

€ 2,59

De vruchten kleuren van groen naar rood. De rode
vruchten zijn zoeter van smaak. Rijk aan vitamine B en C.
		
€ 2,59
92437 Paprika Piquillo rood (0,25 gram)
Compact groeiend ras, dat ook zeer geschikt is om in
een pot op een balkon of terras te plaatsen.

De pastinaak is een makkelijke groente in de tuin. Spit de
grond goed diep om een mooie dikke en rechte wortel te krijgen.
			
92450 Peper Cayenne (0,25 gram)
€ 1,99
Een echte peper met scherpe smaak; ook zeer
geschikt om in een pot op een balkon of terras te plaatsen.

Geschikt voor zéér pikante gerechten. (0,15 gram)
Decoratievepotplant voor op het balkon of terras.

92452 Peper Padron (0,15 gram)

€ 2,59

91155 Marjolein - Oregano (1 gram)
Oregano oftewel Wilde Marjolein zaden van maart-april
in een zaaibakje zaaien of april-juni buiten op een zaaibed.

92420 Maïs Golden Bantam (3 gram)
Een lekkere zoete suikermaïs. Dit ras geeft 2 kolven per
plant.

€ 1,99
92235 Broccoli groene Calabrese (1,5 gram)
Bekend en zeer gewaardeerd broccoli-ras met uitstekende
smaak en de ‘kooltjes’ zijn fraai van kleur.

92249 Boerenkool Westlandse (0,4 gram)
€ 2,59
Bijzonder, middelhoog, boerenkool ras waarvan al in
oktober kan worden geoogst, maar dat ook als winter ras
uitstekend voldoet.

-NIEUW- € 3,29
Pardon is zeer mild van smaak, daardoor zijn deze groene
pepers zeer geschikt als borrelhapje of tapasgerecht.
			
€ 1,99
92464 Peterselie Gigante D’Italia (2 gram)
Gladbladige peterselie is aromatischer dan de gekrulde
peterselie en wordt o.a. culinair gebruikt in een ‘Bouquet garni’.
		
€ 1,99
92465 Peterselie gekrulde (1,75 gram)
Als men, voor het zaaien, de peterselie zaden een
nacht in het water laat weken, zal het ontkiemen sneller gaan.

92477 Pompoen - Jack O’ Lantern -NIEUW-

€ 2,59

Deze pompoen kan door er een kaars of lamp in
te stoppen dienstdoen als lampion (0,15 gram)
			
€ 2,59
92483 Pompoen Etampes (2,5 gram)
De ranken beurtelings naar links en rechts leiden.
Regelmatig water geven.
			
€ 2,59
92488 Pompoen Uchiki Kuri (1,75 gram)
Zeer decoratieve oranjerode, zoete ‘Hokkaido’pompoen, rijk aan vitaminen en mineralen.
		

Alle zaden op deze pagina zijn gecontroleerd door stichting Skal.
SKAL 014218
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BIOLOGISCHE ZADEN

92546 Radijs French Breakfast (2,5 gram)
Dit ras geeft lange, halfrood-halfwitte radijzen.
De smaak is lekker pittig.
		
92550 Radijs Saxa 2 (2,5 gram)
De knolletjes zijn mooi rond en helderrood met wit
vlees. De smaak is zacht.
92489 Pompoen Musquée de Provence (2,5 gram)

€ 1,99

92681 Pluksla Green Salad Bowl (1 gram)

€ 1,99

92885 Uien White Lisbon (2 gram)

€ 2,59

€ 1,99

92687 Frans salademengsel (1 gram) -NIEUW-

€ 2,59

92900 Zaai Ui Rijnsburger (1 gram)

€ 2,59

92934 Zomerwortelen Merida F1 (0,5 gram)

€ 2,59

92935 Zomerwortelen Nantes 2 (1,5 gram)

€ 1,99

92940 Winterwortelen Berlikum (1,5 gram)

€ 1,99

€ 2,59

De Musquée zit boordevol vitamine C en E, mineralen
(calcium en ijzer) en anti-oxidanten (carotenen).

92508 Herfstprei Carentan (1,5 gram)

€ 2,59

Heeft mooie lange witte schachten, geschikt voor
herfst- en vroege winterteelt.
		
92514 Prei Herfstreuzen Hannibal (0,75 gram) € 3,29
Sterke en zeer productieve herfstprei, met lange
witte schacht en donkergroen blad.

92553 Radijs Raxe (3 gram)

Heerlijke helderrode radijsjes, vol met vitaminen,
dus ook zeer geschikt voor de kindertuin.
		
92564 Radijs Sparkler (2,5 gram)
Een smakelijke, knapperige radijs welke dieprood is
met een witte punt.

92590 Raapstelen (5 gram)

€ 3,29

€ 1,99

€ 1,79

Raapstelen zijn de lentegroente bij uitstek. Juist hun
vroege oogst maakt deze groente zo populair.

92599 Rucola gewone (3 gram)

€ 1,99

Rucola heeft een pikante, wat nootachtige smaak en is
geschikt voor salades.

92594 Rucola Wilde Meerjarige (0,6 gram)

€ 2,59

Wilde rucola heeft een zeer pikante smaak en is o.a
geschikt voor in salades, bij carpaccio en in combinatie
met jonge kaas.

92610 Kropsla Meikoningin (1 gram)

€ 1,99

€ 2,59

Veldsla is bijzonder mals en leent zich uiteraard
goed voor saladeschotels.
		
92745 Selderie Tall Utah (0,1 gram)
Geurige groente, waarvan het blad en de stengel
kunnen worden gegeten. Rijk aan voedingsstoffen.

92752 Snijbiet Groene Witribbige (2,5 gram)

€ 3,29

Zoete zomerwortel die lang in de tuin kan staan.
Geeft een hoge opbrengst.
€ 2,59

Zoete zomerwortel, die vrij lang in de tuin kan blijven
staan en daardoor een hoge opbrengst geeft.
€ 2,59

€ 2,59

De ribben stoven als selderie of asperges.
		
92762 Snijbiet Rhubarb Chard (2 gram) -NIEUW- € 1,99
Het groene, roodgeaderde blad kan als spinazie
worden gegeten of -heel jong- in een Baby leaf mengsel
met sla en rucola. Laat de planten doorgroeien om later
de roodgekleurde bladstelen of ribben te oogsten.

92818 Tomaten Ace 55VF (0,5 gram)

€ 2,59

92826 Kerstomaten Cerise (0,2 gram)

€ 2,59

92830 Kerstomaten Yello Pearshaped -NIEUW-

€ 2,59

Zeer bekende en oude favoriet. Deze plant is
behoorlijk resistent tegen Verticillium en Fusarium.

De tomaatjes hebben een bijzondere zoete smaak en
zijn geschikt voor vers gebruik in bijvoorbeeld salades
maar kunnen ook prima in soepen en sauzen verwerkt worden.

Kleine, licht peervormige, gele tomaat. Zacht van smaak. (0,15 gram)
€ 3,29

92850 Vleestomaat Marmande VR -NIEUW-

€ 2,59

92852 Tomaat Roma (0,25 gram)

€ 2,59

€ 1,99

€ 3,29

Tomaat Koralik is een vroege balkontomaat. De
Cherrytomaatjes hebben een lekkere volle tomatensmaak.

92870 Tuinkers gewone (10 gram)

Zaai iedere twee weken voor een verse oogst en
serveer het ook eens in een salade.

€ 2,59

92960 Courgette Black Beauty (1,5 gram)

€ 2,59

92962 Courgette Partenon F1 (7 zaden)

€ 4,79

92963 Courgette Yellow (1,5 gram)
Mooie gele courgette met rechte vruchten die
zeer goed van smaak en kwaliteit zijn.

€ 3,29

Vormt mooie, langwerpige, donkergroene vruchten.
De productie is zeer goed.
Speciaal ontwikkeld voor kwekers, maar ook zeer
geschikt voor de hobbytuinder. Bestuiving door insecten
is niet nodig.

92975 Japanse Tatsoi (1 gram)

-NIEUW- € 2,59
Het is een Chinese bladgroente die net als paksoi familie
is van de kool en heeft een licht kruidige koolsmaak.

92983 Wintersquash Waltham Butternut (2 gram)

€ 3,29

93000 Pronkbonen Emergo (25 gram) -NIEUW-

€ 3,29

Forse groeier met bijzonder lange vlezige bonen
(met draad) en dus prima opbrengst!

Forse tomaat die prima geschikt is voor bereiding
in soepen. Bevat weinig vocht en veel vruchtvlees.

92856 Hangtomaat Koralik (10 zaden)

Dit ras is productief en uitermate geschikt om
gedurende de winter binnen te bewaren.
		
92950 Winterwortelen Flakkeese (1,5 gram)
Heerlijk zoete wortel die rood is van binnen. Leent zich
uitstekend voor bewaring.

Een zoete, oranjevlezige en pindavormige kalebas,
zeer geschikt om te bakken of te pureren.

Door het hoge suikergehalte zijn ze veel smakelijker
dan gewone tomaten. (0,15 gram)

Zeer zachte botersla en ook bijzonder geschikt om
gerechten te garneren.
		
€ 2,59
92669 Krulsla Lollo rossa (0,5 gram)
Voor gemengde sla en garnering! Door de open
structuur en getand blad minder aantrekkelijk voor slakken.
		
€ 1,99
92680 Pluksla Red Salad Bowl (1 gram)
Zeer geschikt om gerechten mee te garneren.
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92690 Veldsla Grote Noordhollandse (2,5 gram)

Heerlijk mild van smaak. Voor vers gebruik in salades;
afsnijden bij ca. 10-15cm hoogte.

De houdbaarheid van dit ras is uitstekend.
Ze hebben een lekkere pittige smaak.

Vroege, ronde, rode tomaat van Duitse origine.
Goede tomatensmaak, lekker sappig.

Eén van de meest geteelde sla soorten vanwege zijn
heerlijke malse smaak.

92639 Kropsla Wonder der 4 Jaargetijden(1 gram)

Dit mengsel bevat: rode eikenbladsla en krulsla,
sla-andijvie, frisée sla, radicchio en rucola.
		
92688 Mesclun Aziatisch (3 gram)
Mengsel van smakelijke en vitaminerijke slasoorten.
Een ideaal mengsel bij al uw gerechten of als salade.

92845 Tomaat Matina (0,25 gram)

Heerlijke, malse kropsla met en mooie kleur. Het ras
is speciaal geschikt voor de vroege teelt in de vollegrond

92615 Kropsla Hilde (1 gram)

Dit ras heeft boterzachte bladeren met toch iets
knapperigs. De smaak is pittig en licht nootachtig.

€ 1,99

93046 Stoksnijbonen Helda (15 gram)

€ 3,29

93130 Stamslabonen Ferrari (20 gram)

€ 3,29

Helda is een veel gebruikt stoksnijbonen ras. Het
rijkdragende gewas vormt lange, platte, brede
peulen die draadloos zijn.
Zeer productief ras met donkergroene bonen.
Fijne boontjes die aan een laag blijvend struik groeien.

BIOLOGISCHE ZADEN
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Centaurea cyanus fl. pl.
Korenbloem - Gemengd

Zaai eind maart-mei direct in de vollegrond, breedwerpig of in regels. Iets
uitdunnen. Rijkbloeiend en eenvoudig te kweken snijbloem. Mooi in borders en in de
wildebloementuin.

Centaurée Barbeau - Variée

Semer à partir de fin mars jusqu’à fin mai en pleine terre. On sème à la volée ou en rayons.
Éclaircir éventuellement. Très faciles à cultiver et excellentes fleur à couper. Superbes en
bordures et dans le jardin style naturel.

Cornflower - Mixed

Sow early spring until early summer in rows or scattered. Thin out if necessary. Very
abundant flowering cut flower and easy to grow. Nice in borders and the wild garden.

Kornblume - Mischung

Aussaat ab Ende März bis Ende Mai an Ort und Stelle, breitwürfig oder in Reihen. Eventuell
etwas auslichten. Reichblühende Schnittblume und ganz einfach zu züchten. Schön in
Rabatten und in Naturgarden.

• graines . seeds . Samen
Bio zaden
Korenbloem • Centaurée
90cm

Cornflower • Kornblume
Mixed

35 cm
15 cm
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D a g e n / J o u r s / D a y s / Ta g e

Eenjarig - Annuelle - Annual - Einjährig
Voldoende zaad voor: / Assez de graines pour:
Enough seeds to sow: / Samen ausreichend für:

7 m2

www.buzzy.nl - E.G - Systeem St - H472
Tuinplus bv - P.O.Box 95 - 8440 AB Heerenveen

        

NL-BIO-01 - 014218
EU/Non EU Agriculture

V94165A.indd 1

93150 Stamslabonen Maxi (20 gram)
Maxi is een goed smakende dubbele stamslaboon
met rond, ovale, middelgrove peulen in trossen. Zeer
productief en uitzonderlijk bestand tegen slechte
weersomstandigheden.
93228 Stamslabonen (wasboon) Hildora(15 gram)

€ 3,29

€ 3,29

€ 1,99

€ 2,59

93345 Doperwt Karina (20 gram)
93453 Peulen Norli (20 gram)

-NIEUW-

€ 3,29

Kwekersras met prachtige goud-oranje petalen.
De bloemen zijn stuifmeel (pollen) vrij!

€ 3,29

Ipomea purpurea (Klimmende winde)
94390 Gemengd (1 gram)

€ 2,59

Lathyrus odoratus (Reuk- of Siererwt)
94402 Old Spice (0,2 gram)

€ 2,59

Lathyrus odoratus (Reuk- of Siererwt)
94404 Painted Lady (2,5 gram)

€ 2,59

€ 2,59

€ 3,29

€ 1,99

Ammi visnaga (Tandenstoter) heeft fijn blad en mooie
decoratieve groenig-witte bloemschermen.

Calendula Officinalis (Goudsbloem)
94080 Ball’s Orange (1,5 gram)

Makkelijk te kweken en een goeie snijbloem.
De sterke geur verdrijft mieren.
		
-NIEUWCosmos bipinnatus
94225 Cosmea Sensation gemengd (1 gram)
Cosmea is geschikt voor hogere borders, bovendien
is het blad uitstekend te gebruiken als snijgroen
voor boeketten.

Delphinium consolida (Ridderspoor)
94252 Imperial (0,5 gram)

Riddersporen die ca. 100 cm hoog worden,
ook geschikt als snijbloem.

€ 3,29

Klimmende, éénjarige plant in allerlei fijne tinten en
met enkele bloemen. De planten klimmen langs een
steun tot 2 meter hoog en meer. De bloemen zijn zelfs
eetbaar.

94889 Bijen bloemen mengsel (2 gram)
Het mengsel is speciaal samengesteld om zoveel
mogelijk bijen aan te trekken. Verpakking bevat
voldoende zaad voor circa 2m2

€ 1,99

94910 Wildbloemen mengsel (2 gram)

€ 3,29

Geeft snel een bloementapijt op een open plek
in uw tuin. Dit mengsel bevat éénjarige planten.
Het effect is fantastisch.		

Kleurrijke, geurige, opvallende mix van verschillende
tinten paars, rood, donkerroze en lichtroze en wit.

Painted Lady is een zeer sterk geurende,
tweekleurige siererwt (roze en wit). Snelgroeiende
hoge klimplant die rijk bloeit en heerlijk geurt.

BLOEMEN
-NIEUW-

Tropaeolum majus (Oost-Indische kers)
94800 Enkelbloemig (2 gram)

Snelgroeiende hoge klimplant, ideaal om
schuttingen en muren mee te bedekken.

Speciaal geselecteerd, snelgroeiend spinazieras,
geschikt voor vroege en late uitzaai. Het malse
blad smaakt uitstekend.

94018 Ammi Visnaga (0,1 gram)

€ 2,59

€ 3,29

Record geeft ronde, vlezige bonen met een
voortreffelijke smaak

93558 Spinazie Securo (15 gram)

Helianthus Annuus (Zonnebloem)
94348 Compact spray (1 gram)

Helianthus Annuus (Zonnebloem)
94350 Zohar F1 (1 gram)

Zeer bekend, rijkdragend tuinbonenras. Het geeft
4 a 5 grote bruinkokende bonen per peul die lekker smaken.

93472 Peulen Record (20 gram)

€ 1,99

Een mooie lage zonnebloem (50-60 cm) behoeft
dus geen steun. Kleine, maar talrijke bloemen, eventueel
geschikt om een haagje te vormen.

93280 Tuinboon Witkiem (15 gram)

Kan eventueel zonder rijshout of gaas worden gekweekt.
Norli is een verbetering van het oude ras ‘de Grace’.

Helianthus Annuus (Zonnebloem)
94346 Sunspot (3 gram)

Zeer geschikt voor borderbeplanting en als snijbloem.

Deze stam droogboon is afkomstig van de Drentse
zandgronden. Prachtig van kleur en de smaak is
wat zachter en fijner dan die van bruine bonen.

Gekreuktzadig ras, zeer zoet van smaak.

€ 2,59

De zaden van uitgebloeide planten zijn heel goed
te gebruiken als wintervoer voor vogels.

Hildora is een rijkdragend, flink groeiend ras dat slanke,
goudgele peulen levert. Ook heerlijk in salades.

93276 Stamslabonen Kievit (15 gram)

Helianthus Annuus (Zonnebloem)
94342 Giganteus (3 gram)
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Lathyrus odoratus (Reuk- of Siererwt)
94415 Spencer (2,5 gram)

€ 3,29

Zeer geschikt voor grote potten of balkonbakken.
€ 3,29

€ 2,59

€ 1,99

Lavatera trimestris (Bekermalva rose/rood)
94431 Rose/rood (0,5 gram)

€ 1,99

Papaver Rhoeas (Klaproos)
94547 Rood (0,25 gram)

€ 1,99

De grote trechtervormige, glanzende bloemen
verschijnen lange tijd onafgebroken aan de plant.
Een juweel in de tuin en ook een prima snijbloem.

Vormt tamelijk grote, opvallende rode bloemen.
Papaver is uitermate geschikt voor verwildering.

Tagetes Iucida (Mexicaanse dragon)
94733 Oranje (0,2 gram)

€ 2,59

Een Afrikaantje met een heerlijke anijsgeur.
Hij is laatbloeiend en wordt ca.45 cm hoog.

Alle zaden op deze pagina zijn gecontroleerd door stichting Skal.
SKAL 014218
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POOTAARDAPPELEN / PLANTGOED

Het bestellen van pootaardappelen kunt u
gelijktijdig met de zaden op dezelfde bestel
lijst doen. Ze worden gelijktijdig met de zaden
meegeleverd, mits de weeromstandigheden het
toelaten. Levering zolang de voorraad strekt, want
OP=OP.
• Beschikbaarheid: medio december t/m half april.
• Bewaaradvies: koel, niet donker, vorstvrij.
• Voorkiemen: poters 4 weken van tevoren op kamer
temperatuur brengen.
• Teeltwisseling: maximaal 1x in de 4 jaar op de zelfde plaats
poten.
• Planttijd: half april, ca. 10cm diep, pootafstand 50x40cm.
• Oogst: als het loof van de bovenste bladeren begint af te
sterven.

ZEER VROEG
FRIESLANDER

Frieslander is een zeer vroege aardappel, welke in een korte
groeiperiode hoge opbrengsten kan geven. Een lekkere aardappel,
vastkokend, ook geschikt voor frites. Is vatbaar voor phytophtora
in het loof en matig in de knol.
Maat: 28/45.

881364 Frieslander (250 gram)
881360 Frieslander (1 kilogram)
881361 Frieslander (2,5 kilogram)
881363 Frieslander (25 kilogram)

€ 2,25
€ 7,50
€ 16,95
€ 92,95

FRIESLANDER BIO

Biologisch geteelde pootaardappel Frieslander is een zeer
vroege aardappel, welke in een korte groeiperiode hoge
opbrengsten kan geven. Een lekkere aardappel, vastkokend, ook
geschikt voor frites. Is vatbaar voor phytophtora in het loof en
matig in de knol.
Maat: 28/45.
€ 10,50
881463 Bio Frieslander (1 kilogram)

GLORIA

Gloria is een zeer vroege aardappel met een vrij goede
consumptie. Het is een vastkokende aardappel, welke ook
geschikt is voor bakken en frituren. Resistent tegen aardappel
moeheid en matig vatbaar voor aardappelziekte.
Maat: 28/45.

881365 Gloria (1 kilogram)
881366 Gloria (2,5 kilogram)
881368 Gloria (25 kilogram)

€ 6,95
€ 14,95
€ 87,50

DORÉ

Doré is een zeer vroege aardappel met een goede consumptie
kwaliteit bij vroeg gebruik. Het loof is vatbaar voor phytophthora.
Maat: 28/40.

881343 Doré (1 kilogram)
881346 Doré (25 kilogram)

Een vroege minder vastkokende gele aardappel, geeft een
hoge opbrengst consumptie aardappelen. Goed bestand tegen
aardappelmoeheid en phytophtora. Maat: 28/35.
881480 Obama (1 kilogram)
€ 6,25
881483 Obama (25 kilogram)
€ 76,95

MIDDENVROEG

VROEG
ANNABELLE

ROSEVAL

BERBER

881397 Roseval (1 kilogram)

De Annabelle is een zeer vroege, vastkokende aardappel met
een gele kleur en ovale vorm. Geschikt voor de bereiding van
salades. Maat: 28/32.
€ 6,50
881325 Annabelle (1 kilogram)

De Berber pootaardappel groeit uit tot een aardappelplant met
redelijk grote opbrengst. De Berber is tamelijk vastkokend en
wordt tijdens het koken enigzins kruimig aan de buitenkant. De
Berber is prima geschikt als gewone concumptieaardappel. Voor
friet is hij minder geschikt.Planten in April.
Maat 28/35.

881328 Berber (1 kilogram)

-NIEUW-

€ 6,95

Eersteling is een variëteit die het vroegst geoogst kan worden.
Een vroege vastkokende aardappel met een hoge opbrengst.
Is matig vatbaar voor phytophtora.
Maat: 28/40.

881352 Eersteling (1 kilogram)
881355 Eersteling (25 kilogram)

€ 7,50

SANTÉ

Santé is een halfvroeg ras met een goede opbrengst. Matig
vatbaar voor phytophthora in het loof, weinig in de knol. Zeer
goede resistentie tegen aardappelmoeheid.
Maat: 28/35.
€ 7,50
€ 98,00

PAREL

€ 6,95

Een kruimige aardappel met een specifieke eigen smaak. Voor
de echte aardappelliefhebber een topper. De parel is een echte
zandaardappel en is goed vergelijkbaar met de Eigenheimer.

€ 92,95

881450 Parel (1 kilogram)

€ 9,95

DITTA BIO

EIGENHEIMER

Eigenheimer pootaardappel is een vroege, zeer kruimige
aardappel. Is vatbaar voor phytophtora in de knol en het loof.
Maat: 28/40.

881359 Eigenheimer (1 kilogram)

Frans ras. Lichtroodschillige aardappel, vroeg tot middelvroeg
afrijpend. Ovaalrond met gladde schil. Een zeer vastkokende
aardappel met een zeer gewaardeerde smaak. Zeer goede
comsumptie kwaliteit. Opvallend geel vlezig. De opbrengst is niet
zeer groot. De smaak des te meer. Vatbaar voor phythophtora.
Maat 32/40.

881411 Santé (1 kilogram)
881414 Santé (25 kilogram)

EERSTELING

€ 4,95

LEKKERLANDER

Lekkerlander is een vrij vroege aardappel met een goede
consumptie kwaliteit. Het loof is vatbaar voor aardappelziekte.
Maat: 24/40.

De Dittaknollen zijn langovaal en geel van kleur. Een lekkere
vastkokende consumptie aardappel die net als de Carolus ook
goed uit de smaak test komt. De phytophthora resistentie in het
loof is vrij goed en matig in de knol.

881462 Ditta Bio (1 kilogram)

€ 10,50

AGRIA BIO

Biologisch geteelde pootaardappel Agria is een late
aardappelsoort die vastkokende aardappelen vormt. Deze zijn
ideaal om te koken of om frieten of chips van te maken. Agria
€ 5,75
881375 Lekkerlander (1 kilogram)		
aardappelen zijn langovaal met een gele vleeskleur. Redelijk
881378 Lekkerlander (25 kilogram)
€ 71,50
resistent tegen phytophtora in de knol en iets matig resistent
in het loof. Maat: 28/35

881467 Bio Agria (1 kilogram)

PREMIERE

Premiere is een vroege stevige tot kruimige aardappel met
gele gladde schil en lichtgeel vruchtvlees. Deze aardappel
is een smakelijke keukenaardappel en zeer geschikt voor
de bereiding van frieten. Deze aardappel heeft een zeer lage
blauwgevoeligheid en heeft een hoge opbrengst!Goed bestand
tegen aardappelmoeheid en phytophtora.Maat 28/35

881391 Premiere (1 kilogram)
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€ 4,95
€ 62,50

OBAMA

€ 6,95

CAROLUS BIO

€ 10,50

Deze biologische aardappel staat bekend om zijn Phytophthora
resistentie en komt als één van de besten uit de smaaktest.
Betreft een kruimige, geelschillige aardappel met mooie rode
ogen. Daarnaast is deze aardappel lang te bewaren.
881466 Bio Carolus (1 kilogram)
€ 10,50

POOTAARDAPPELEN / PLANTGOED
PLANTUIEN

Beschikbaar van medio december t/m april. 100 gram bevat ± 60
plantuitjes. Planten in maart - april. Plantafstand uien: 25x10cm.
Plantafstand sjalotten: 15x20cm. Uit de verpakking halen, koel
droog en donker bewaren. Oogsten in juli - augustus, op de tuin
goed laten drogen voordat u ze naar binnen haalt. Wij leveren
uitsluitend Naktuinbouw gekeurd materiaal.

Stuttgarter Riesen

Maat 14-21mm. Voor alle gronden geschikt. Stuttgarter Riesen
geeft grote, platronde uien, welke goed bewaarbaar zijn, mits
rijp geoogst.

MIDDENLAAT

LAAT

BINTJE

Bintje is een middellate, kruimige aardappel, ook wel muizen
genoemd in de volksmond. Bintje is een vlotte groeier die ook
in extreme omstandigheden geen krimp geeft. Bintjes hebben
een gladde, blanke tot gele schil. De vorm is zeer regelmatig en
langovaal en hij heeft vlakliggende ogen en lichtgeel vlees. Is
vatbaar voor phytopthora in zowel de knol als het loof. Maat 28/35.

881335 Bintje (1 kilogram)
881431 Bintje (25 kilogram)

€ 5,50
€ 67,95

DESIREE

Heerlijke tafelaardappel en uitstekend om patat van te maken.
Deze middellate pootaardappel is vastkokend tot kruimig
en geschikt voor vrijwel alle grondsoorten. De opbrengst is
hoog en daarnaast is deze aardappel goed resistent tegen de
gebruikelijke aardappelziektes.
€ 4,95

881434 Desiree (1 kilogram)

MICHELLE

De Michelle pootaardappelen zijn heerlijke midden tot late
tafelaardappelen, welke uitstekend te bewaren zijn. Ze
kenmerken zich door de goede bewaarheid en eenvoudige teelt.
De aardappelen zijn langovaal met een gele vleeskleur. De ogen
zijn niet diep, waardoor ze gemakkelijk te schillen zijn. Het is een
tamelijk vastkokende aardappel die niet verkleurd na het koken
Planten in april/mei. Maat: 28/40.

881380 Michelle (1 kilogram)

-NIEUW-

€ 6,95

MOZART

Mozart is een middellaat ras met een goede opbrengst. Mozart
is een vrij vastkokende rode tafelaardappel met ovale, vrij grove
knollen in een regelmatige sortering. Goede opbrengst, goede
schurftresistentie, weinig blauwgevoelig, goede kookkwaliteit,
goede bewaarbaarheid. Weinig vatbaar voor phythophtora in
zowel loof als knol. Maat: 28/35.
881442 Mozart (1 kilogram)
€ 6,50

SEVILLA BIO

De Sevilla pootaardappel kan goed tegen warmte en doet het
goed op zowel klei- als zandgrond. Kan vroeg worden geoogst,
maar als je de aardappel wat beter laat rijpen wordt de smaak
steeds beter. De pootaardappelen zijn biologisch geteeld en
kunnen door hoge resistentie tegen bekende aardappelziektes
ook goed biologisch verder gekweekt worden. Maat: 28/35.
881464 Sevilla (1 kilogram)
-NIEUW- € 10,50

ALOUTTE BIO

881304 (100 gram)
881305 (250 gram)
881306 (500 gram)

Een biologisch middenlaat roodschillig ras, dat een hoge
opbrengst heeft. De aardappelen hebben een gelijkmatige vorm.
Het is een iets kruimige aardappel met een gele vleeskleur. De
aardappel is prima geschikt om te koken en te bakken. Kan
zowel op zandgrond als kleigrond worden geteeld. Het is een
goede aardappel voor de winteropslag. Phytophthora resistentie
in het loof is vrij goed en in de knol zeer goed. Voorzichtig
behandelen i.v.m. gevoeligheid voor stootblauw. Maat 28/40.
€ 10,50
881465 Bio Aloutte (1 kilogram)

AGRIA

Pootaardappel Agria is een late aardappelsoort die vastkokende
aardappelen vormt. Deze zijn ideaal om te koken of frieten
van te maken. Agria aardappelen zijn langovaal met een gele
vleeskleur. Deze aardappel is goed resistent tegen stootblauw.
Redelijk resistent tegen phytophtora in de knol en iets matig
resistent in het loof. Maat 28/35.
881459 Agria (1 kilogram)
€ 6,50

BILDTSTAR

Bildtstar is een middellate aardappel met een rode schil en een
goede consumptie kwaliteit. Goed te bewaren tot en met het
voorjaar. Vrijwel niet vatbaar voor aardappelziekte.Vrij vatbaar
voor phytophtora in zowel het loof als de knol. Maat: 28/35.

881331 Bildtstar (250 gram)
881332 Bildtstar (1 kilogram)
881333 Bildtstar (2,5 kilogram)
881460 Bildtstar (25 kilogram)

€ 1,80
€ 5,50
€ 12,50
€ 62,50

MELODY

Melody is geschikt om te koken en is vastkokend en van het
kruimige type. Het ras is minder geschikt om te frituren, wel
geschikt om te bakken en te grillen of te gebruiken als puree.
Melody is een late aardappel. De aardappel kan lang bewaard
worden zonder verlies van kwaliteit. Redelijk vatbaar voor
phytophtora in het loof, en redelijk resistent tegen phytophtora
in de knol, en stootblauw. Maat: 35/50.
881432 Melody (1 kilogram)
€ 5,95

De Nicola heeft een iets zoetige smaak en hoe langer je de
aardappel bewaart, hoe sterker de zoete smaak wordt. Het
is een late zeer vastkokende aardappel die op veel manieren
te verwerken is, gefrituurd, gepoft, of voor een heerlijke
aardappelschotel. Minder geschikt voor puree. In het loof
redelijk vatbaar voor phytophtora, de knol is resistenter tegen
phytopthora. Maat 28/35.

881381 Nicola (1 kilogram)
881383 Nicola (25 kilogram)

€ 4,95
€ 61,95

TEXLA

€ 1,50
€ 2,50

Rosanna

Maat 14-21mm. Groeit uit tot een dieprode ui met een vrij sterk
aroma. Deze plantuitjes niet voor april planten, i.v.m. schieters.
Tot het uitplanten bewaren in de koelkast.
881307 (250 gram)
€ 1,95

Red Baron

Maat 14-21mm. Groeit uit tot een dieprode ui met een vrij sterk
aroma. Deze plantuitjes niet voor april planten, i.v.m. schieters.
Tot het uitplanten bewaren in de koelkast.
€ 1,60
881309 (250 gram)

Snowball

Witte Snowball heeft met een voortreffelijke milde smaak.
Geschikt voor teelt onder glas en de vollegrond. Zeer uniform en
hoog productief ras. Goede huidvastheid waardoor deze goed
bewaarbaar is. Snowball is ronder dan de huidige gangbare
plantuien rassen. Goede schiet tolerantie. Geeft grote, ronde
uien. Goed bewaarbaar.
€ 1,75
881301 (250 gram)

Sturon

Zeer uniform en hoog productief ras. Zeer goede huidvastheid
waardoor goed bewaarbaar. Sturon is ronder dan huidige
gangbare plantui rassen. Goed schiet tolerantie
881314 (250 gram)
€ 1,60

Plantuien gemengd
Rood, wit en geel
881290 (250 gram)

NICOLA

€ 0,75

€ 1,95

PLANTSJALOTTEN
Golden Gourmet

Maat 7-14cm. Hoge opbrengst. Lang houdbaar, zonder
kwaliteitsverlies. Mooie gele sjalot welke niet meer weg te
denken is uit vele recepten. Kruidige en pikante smaak. Stevig
van structuur en een fijn aroma.

881315 (250 gram)
881316 (500 gram)

€ 1,80
€ 3,05

Red Sun (rode)

Roodschillige aardappel, laat afrijpend. Nagenoeg resistent
tegen aardappelziekte (phythophtora). Niet geschikt voor de
kleigrond en niet zwaar bemesten. Vastkokende aardappel die
het erg goed doet in salades en om te bakken maar ook gekookt
een lekkere aardappel. Maat: 28/40.

Maat 7-14cm. Een bruine sjalot met een sterk aroma. Geeft meer
opbrengst dan oudere selecties. De selectie is virus-resistent en
heeft een zeer sterke huid. Zeer lang houdbaar.
€ 1,80
881318 (250 gram)

881455 Texla (1 kilogram)
881458 Texla (25 kilogram)

KNOFLOOK

IRENE

€ 9,75
€ 117,95

Deze roodschillige pootaardappelen zijn zeer kruimig en
uitermate geschikt voor koken en pureren. Het is een goede
bewaaraardappel en redelijk vatbaar voor Phytophthora.
881374 Irene (1 kilogram)
€ 4,95

Planttijd in april (per teentje planten). Tot de planttijd
de knoflook zo koel mogelijk bewaren, het liefst in
de koelkast. Uitplanten op 15x15cm. Oogsten
juli-augustus. Alleen leverbaar in het voorjaar.

Blanke reuzen

Afzonderlijke ‘teentjes’ verkrijgt men door de
bollen te pellen. Laat de bolletjes niet te dik worden,
dit komt de bewaarbaarheid niet ten goede.
881324 (5 stuks)

€ 6,50
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BLOEMZADEN

EENJARIG
ADONIS AESTIVALIS (Kooltje Vuur)
665000 Rood

665052 Tom Thumb, gemengd

De planten worden vrij breed met veel bloeistengels.
Hoogte: 25 cm
€ 1,49

Zonminnende borderplant met varenachtig blad.
Hoogte: 40 cm

AGERATUM HOUSTONIANUM (Leverbalsem)
665002 Blue Mink

Bloeit de gehele zomer. Ook als kamerplant te gebruiken.
Hoogte: 35 cm
€ 1,49

Helderblauw, één van de langst bloeiende.
Hoogte: 30 cm

665004 Snijwonder

Blauw. Ideaal voor de snij. Geschikt voor gemengde
boeketten.
Hoogte: 60 cm

AGROSTEMMA (Bolderik)
665006 Githago ‘Milas’

€ 1,99

€ 1,49

665099 Fiesta Gitana
€ 1,49

€ 1,89

€ 1,89

€ 1,49

€ 1,89

De beste voor perken en de snij.
Hoogte: 50 cm
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€ 1,49

€ 1,49

Hoogte: 90 cm

665120 Black Ball

€ 1,89

Zeer apart, bijna zwart.
€ 1,99

Hoogte: 80 cm

CHRYSANTHEMUM CARINATUM (Ganzenbloem)
665137 Enkelbloemig gemengd
€ 1,49

€ 1,49

Geschikt als snijbloem.
Hoogte: 60 cm

€ 1,99

CLEOME PUNGENS (Kattensnor)
665165 Rose Queen

€ 1,49

665080 Rubens, gemengd

€ 1,89

€ 1,49

Veel gevraagde borderplant. Ook als solitair.
Hoogte: 90 cm

CONVOLVULUS TRICOLOR (Driekleurige Winde)
665169 Gemengd

€ 1,89

Grote bloemen. Kruipend.

665082 Reuzenkomeet, gemengd

€ 1,49

665083 Boeket, dubbelbloemig gemengd

€ 1,99

Vormt rechtopstaande struiken.
Hoogte: 60 cm

Grote planten, voor de snij.
Hoogte: 60 cm

665119 Blue Ball, dubbelbloemig

€ 1,49

665079 Pompon, dubbelbloemig

665085 Struisveder, gemengd

€ 1,49

Vertakte bloemstengels. Voor de snij.

Schitterend blauw bloeiend. Voor veldboeketten.

Hoogte: 40 cm

COSMOS BIPINNATUS (Cosmea)
665174 Sensation, gemengd

€ 1,49

Geschikt als snijbloem. Bloeit de gehele nazomer
€ 1,49

Ook bekend als Straalaster. Zonaanbidder.
Hoogte: 60 cm
€ 1,49

CENTAUREA CYANUS (Korenbloem)

Hoogte: 70 cm

Mengsel van vele kleuren.
Hoogte: 25 cm

665084 Unicum, gemengd

€ 1,49

Rijk vertakkend en grootbloemig.

665118 Dubbelbloemig gemengd
€ 1,49

Bloemen hebben stevige stengels. Ideaal voor de snij.
Hoogte: 75 cm
€ 1,49

665087 Super Prinses, gemengd
Hoogte: 75 cm

Fraaie kleuren.
Hoogte: 50 cm

Prima snijbloem.
Hoogte: 80 cm

665050 Nanum, half-hoge gemengd

€ 2,79

Bijzonder rijkbloeiend mengsel.
Hoogte: 50 cm

Voor randen, bloembakken en hanging baskets.
Hoogte: 20 cm

ANTIRRHINUM MAJUS (Leeuwenbekjes)
665049 Maximum, hoge gemengd

CALLISTEPHUS CHINENSIS (Asters)
665061 Enkelbloemig gemengd

665070 Kleurentapijt, dubbelbloemig

Lange, hangende bloemtrossen. Geschikt als droogbloem.
Hoogte: 100 cm

ANAGALLIS ARVENSIS (Guichelheil)
665036 Blauw

Formulemengsel, zeer compact.
Hoogte: 30 cm

Grote bloemen op stevige stengels voor de snij.
Hoogte: 70 cm

Dubbelbloemig. Fraaie tinten.
Hoogte: 140 cm

AMARANTHUS CAUDATUS (Kattenstaart)
665031 Rood

665098 Ball’s, oranje

€ 1,89

Hoogte: 75 cm

Dubbelbloemig. Zeer fraaie, grote bloemen.
Hoogte: 60 cm

Violet. Bloeit tot in de herfst. Ook voor potten.
Hoogte: 10 cm

ALCEA ROSEA (Stokroos)
665022 Summer Carnival

Uitbundig bloeiend tot in de herfst.
Hoogte: 60 cm

Met omgebogen bloemblaadjes. Cactusbloemig.
Hoogte: 60 cm

Wit. Voor randen en bakken. Geurende bloemen.
Hoogte: 10 cm

665012 Royal Carpet

CALENDULA OFFICINALIS (Goudsbloem)
665095 Gemengd

665086 Pioenbloemig, gemengd
Bloemen met een doorsnee van 10-12 cm.

ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR

665097 Oranje Radio

Trompetachtige, rose bloemen. Ook voor de snij.
Hoogte: 75 cm

ALYSSUM PROCUMBENS (Alyssum)
665011 Sneeuwkleed

BEGONIA SEMPERFLORENS (Begonia)
666387 Gemengd

€ 1,49

zeer uitbundig. Hoogte: 80 cm

665175 Sea Shells, gemengd
Bijzondere, kokervormige bloemen.
€ 1,49

Hoogte: 80 cm

€ 1,89

BLOEMZADEN

COSMOS SULPHUREUS (Cosmea)
665176 Sunset, oranje rood

665275 Giganteus
€ 1,89

Ideaal voor gemengde boeketten.
Aparte bloemvorm t.o.v. de andere Cosmea soorten.
Hoogte: 60 cm

DAHLIA VARABILIS (Dahlia)
665183 Mignon, gemengd

De mooiste perkdahlia, ook voor bakken. Zaai dahlia’s
al vroeg in het voorjaar. Binnenshuis zaaien bij minimaal 20ºC.
Hoogte: 35 cm

DIANTHUS BARBATUS (Duizendschoon)
665210 Wee Willie gemengd
Dit zaadmengsel bevat enkelbloemige soorten
welke geschikt zijn voor de bloembak.
Hoogte: 20 cm

DIMORPHOTECA SINUATA F1 (Satijnbloem)
665220 Apollo, gemengd

€ 1,89

€ 1,99

ECHIUM PLANTAGINEUM (Bijenvoer/ Slagenkruid)
665224 Blue Bedder, blauw
€ 1,89
Wordt veel door bijen en hommels bezocht.
Hoogte: 40 cm

ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA (Slaapmutsje)
€ 1,49
665229 Enkelbloemig, gemengd
Voor alle doeleinden. Lange bloeitijd.
Hoogte: 40 cm

€ 1,99

€ 1,89

Bruinrood.
Hoogte: 180 cm

Dubbele gele bloemen
Hoogte: 180 cm

€ 1,89

665278 Sonja, oranje

€ 1,99

665271 Pacino

€ 3,49

665279 Musicbox, gemengd

€ 1,89

Snijbloem. Meerdere bloemen per plant.
Hoogte: 100 cm

Prima geschikt als snijbloem. Vertakkend.
Hoogte: 75 cm

665280 Holiday, geel

€ 1,89

665281 Sunrich Orange F1

€ 4,99

Uitstekende snijbloem, sterk vertakkende planten.
Hoogte: 120 cm
Eénstelige snijzonnebloem. Stuifmeelvrij.
Hoogte: 100 cm

HELIANTHUS DEBILIS (Miniatuur zonnebloem)
665277 Gemengd

665273 Stella

665310 Angels Blush

€ 1,99

LAVATERA TRIMESTRIS (Bekermalva)
665314 Mont Blanc

€ 1,99

665315 Silver Cup

€ 1,99

Zeer laag groeiend, bloeit de gehele zomer door.
Zachtrose.
Hoogte: 30 cm

Smetteloos wit.
Hoogte: 80 cm

Intens roze. Uitstekende snijbloem.
Hoogte: 80 cm

LAVANDULA STOECHAS (Vlinder- of Kuiflavendel)
665300 Sancho Panza
€ 1,49
Lavendelblauw met roodpaarse ‘kuif’. Voor in de border,
maar ook heel leuk in een kuip op het terras. Net zoals zijn
zusjes heerlijk geurend als je ze aanraakt.
Hoogte: 40 cm

LOBELIA ERINUS COMPACTA (Lobelia)
665325 Crystal Palace

€ 1,89

665342 Kaiser Wilhelm

€ 1,99

665326 Parelsnoer

€ 1,99

LOBELIA ERINUS PENDULA (Hanglobelia)
665335 Saphir blauw

€ 1,99

MALOPE TRIFIDA (Trechtermalva)
665339 Grandiflora, gemengd

€ 1,49

Intens blauw. Ook voor rotstuinen.
Hoogte: 15 cm

Gentiaanblauw. Bloeit tot diep in de herfst.
Hoogte: 15 cm
Erg mooi mengsel. Ook voor randen en bakken.
Hoogte: 15 cm

€ 1,49

€ 1,89

IMPATIENS WALLERIANA (Vlijtig Liesje)
665296 Baby, gemengd

€ 1,89

665294 Safari F2, gemengd

€ 3,99

Voor rotstuinen, hanging baskets en balkonbakken.

Snijbloem met lange houdbaarheid.
Hoogte: 90 cm

Hoogte: 30 cm

€ 1,49

Witte bloemen voor in gemengde boeketten.
Hoogte: 50 cm

HELIANTHUS ANNUUS (Zonnebloem)
665274 Avondrood

665272 Sungold hoog

Geeft veel kleine, gele bloemen.
Hoogte: 140 cm

Voor border en bloembakken.
Hoogte: 40 cm

GYPSOPHILA ELEGANS (Gipskruid)
665265 Covent Garden

€ 1,89

Als achtergrond in een border
Hoogte: 140 cm

Bloemen openen zich, zodra de zon zich laat zien
Hoogte: 30 cm

GODETIA WHITNEYI (Zomerazalea)
665256 Lage, enkelbloemig, gemengd

665276 Sungold, geel

Potzonnebloem, geel. Voor op het balkon of terras
in grote bakken en potten.
Hoogte: 40 cm

Fraaie, Gerbera-achtige bloemen. Zonaanbidders.
Hoogte: 30 cm

GAZANIA SPLENDENS (Middaggoud)
665247 Gemengd

€ 16,95

Lage dubbele.
Hoogte: 50 cm

€ 1,99

€ 1,49

Reuzenzonnebloem.
Hoogte: 250 cm
881539 idem 250 gram (± 3500 zaden)

Rijk bloeiend mengsel voor bloembakken, perken en randen.
Zeer compacte groeier. Ook geschikt op schaduwrijke plaatsen.
Hoogte: 20-25 cm

LATHYRUS ODORATUS (Siererwt)
665305 Bijou, gemengd
€ 1,49

Laag, vroeg- en rijkbloeiend.
Hoogte: 50 cm

€ 1,89

DOROTHEANTHUS BELLIDIFORMIS (IJsbloem)
665344 Gemengd
€ 1,49
Vraagt veel zon. Voor een rijke bloei vroeg zaaien.
Hoogte: 15 cm

MIMULUS TIGRINUS (Maskerbloem)
665353 Queens Prize, gemengd

€ 1,89

Zeer geschikt voor bloembakken.
Hoogte: 35 cm
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NEMESIA STRUMOSA (Elfenspiegel)
665363 Carnival, gemengd

€ 1,49

Extra laag met vrolijke kleuren.
Hoogte: 20 cm

NEMOPHILA MENZIESII (Haagbloem)
665366 Hemelsblauw

€ 1,49

Voor onder hagen en struiken. Schaduwplant.
Hoogte: 20 cm

NICOTIANA (Siertabak)
665371 Tinkerbell, gemengd
Bloeit de hele zomer.
Hoogte: 30 cm

D.m.v. binnenshuis voorzaaien eenvoudig op te
kweken. Voor potten en bakken. ± 15 zaden.
Hoogte: 30 cm

€ 1,89

€ 1,89

€ 1,49

Pasteltinten.
Hoogte: 75 cm

665382 Shirley, enkelbloemig gemengd

Hoogte: 90 cm

665384 Danish Flag

€ 1,49

€ 1,49
€ 1,89

€ 1,99

Stevige grijsgroene planten met opvallende witte, in het hart lila,
bloemen. De zaden kunnen verwerkt worden in brood en gebak.
Hoogte: 85 cm

PELARGONIUM ZONALE (Geranium)
665389 F2 hybride, gemengd

€ 2,79

Geschikt voor bloembakken en potten. 30 zaden
Hoogte: 35 cm
ANDERE KLEUREN OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR
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665429 Pink Wave F1

€ 4,99

€ 4,99

Zie omschrijving van 65428.
Hoogte: 25 cm

€ 1,89

DELPHINIUM (Riderspoor)
665446 Hyacinthbloemig ajacis, gemengd

€ 1,49

665447 consolida, gemengd

€ 1,49

Decoratieve, snel groeiende, grote solitairplant.
Groen- en bruinbladig.
Hoogte: 250 cm

SALVIA SPLENDENS (Vuursalie)
665466 St. Jansvuur

Prachtige, azuurblauwe, lange bloemaren.
Hoogte: 45 cm

665479 Angel Wings, gemengd

€ 2,79

Prachtige veerachtige bladeren. Ook wel
vlinderbloem genoemd.
Hoogte: 40 cm

665483 Snowdrift

665489 Sunset Giants, gemengd

€ 2,79

TAGETES PATULA NANA
(Afrikaantje, laag & kleinbloemig)
665500 Bonita, gemengd

665505 Tangerine
Donkeroranje, compacte groeier.
Hoogte: 25 cm

665506 Gypsy Sunshine
€ 2,79

€ 1,89

Goudgeel. Compact groeiend.
Hoogte: 25 cm

Een veelkleurig mengsel.
Hoogte: 25 cm
€ 1,89

€ 1,89

Helder-oranje reuzenbloemen.
Hoogte: 70 cm

665491 Gouden Eeuw

€ 1,89

€ 1,49

Prima snijbloem.
Hoogte: 80 cm

665490 Hawaii

Intens vuurrood. De vroegste salvia.
Hoogte: 25 cm

SALVIA FARINACEA (Siersalie)
665468 Victoria, blauw

SCHIZANTHUS WISETONENSIS (Boerenorchidee)

Vanille kleurig. Een bijzondere aanwinst.
Hoogte: 35 cm

PORTULACA GRANDIFLORA (Portulak)
665440 Dubbelbloemig gemengd

RICINUS COMMUNIS (Wonderboom)
665442 Wonderboom

€ 1,89

Prima snijbloem die veel vlinders aantrekt.
Hoogte: 90 cm

TAGETES ERECTA (Afrikaantje, hoog & grootbloemig)
€ 1,49

Pracht mengsel voor rand en perk.
Hoogte: 40 cm

Bestand tegen extreme droogte.
Hoogte 15 cm

€ 1,89

SCABIOSA ATROPURPUREA (Duifkruid)
665477 Hoge, dubbelbloemig gemengd

Hangplant. Een sensationele en overvloedige
bloei gedurende de gehele zomer. Middelgrote bloemen.
Zeer geschikt voor uw hanging basket. Inhoud 12 pilzaden.
Hoogte: 25 cm

Geschikt als droogbloem.
Hoogte: 80 cm

Rood-wit. Zeer opvallende papaver.
Hoogte: 90 cm

665386 Blauwmaanzaad

€ 1,89

Geschikt als droogbloem.
Hoogte: 40 cm

Hoogte: 75 cm

PAPAVER SOMNIFERUM (Slaapbol)
665383 Dubbelbloemig gemengd

Bloeit in wit, rode, roze en lila tinten. Is
veelbloemig en geeft enkele bloemen.
Hoogte 40 cm

665437 Beauty, gemengd

De gewone klaproos. Voor verwildering.
Hoogte: 75 cm

665381 Shirley, dubbelbloemig gemengd

PETUNIA PENDULA (Hangpetunia)
665427 Gemengde kleuren

665472 Geel met donker hart
Bloeit ononderbroken de hele zomer.
Hoogte: 15 cm

PHLOX DRUMMONDII (Vlambloem)

Voor verwildering.
Hoogte: 60 cm

PAPAVER RHOEAS (Klaproos)
665385 Enkelbloemig, rood

SANVITALIA PROCUMBENS (Dwergzonneroos)
€ 1,49

Voor bloembakken.
Hoogte: 45 cm

665428 Purple Wave F1
€ 1,99

OSTEOSPERMUM ECKLONIS (Spaanse margriet)
665378 Passion, gemengd
€ 5,99

PAPAVER GLAUCUM (Tulppapaver)
665380 Rood met zwarte vlek

PETUNIA NANA COMPACTA (Petunia)
665402 Lage petunia, gemengd

Goudgeel. Zeer vroeg bloeiend.
Hoogte: 25 cm

€ 1,49

€ 1,49

€ 1,89

BLOEMZADEN

665507 Carmen

Bloemen zijn 5 cm, diepbruin met geel.
Hoogte: 25 cm

665508 Queen Sophia

Bruingeel, bloeit de hele zomer.
Hoogte: 35 cm

665518 Petite, oranje

De Petite is een uniform en rijkbloeiend afrikaantje.
Bloeid vroeg. Donkeroranje.
Hoogte: 25 cm

665519 Petite, yellow

De Petite is een uniform en rijkbloeiend afrikaantje.
Bloeit vroeg. Heldergeel.
Hoogte: 25 cm

665528 Naughty Marietta

€ 1,89

665592 Thumbelina, gemengd

€ 1,49

ZINNIA HAAGEANA (Zinnia)
665595 Persian Carpet

€ 1,99

Bloeit boven het blad.
Hoogte: 30 cm

€ 1,49

Lage, enkelbloemig gemengd.
Hoogte: 30 cm
€ 1,89

Donkerbladig, met scharlakenrode bloemen.
Hoogte: 30 cm

€ 1,49

Hoogte: 35 cm

€ 1,49

665587 Californische Reuzen, gemengd

€ 1,89

Grote bloemen in fraaie pasteltinten.
Hoogte: 75 cm

666215 Nigra

€ 1,89

€ 1,89

666282 Victoria, roze

€ 2,79

Compact.
Hoogte: 15 cm

Zwarte, enkelbloemige stokroos.
Hoogte: 200 cm

PAPAVER NUDICAULE (IJslandseklaproos)
666286 Excelsior, gemengd

CAMPANULA MEDIUM (Klokjesbloem/Mariëtteklokje)
666230 Dubbelbloemig gemengd
€ 1,89
€ 1,89

Hoogte: 80 cm

€ 1,89

Fraaie pasteltinten.
Hoogte: 35 cm

VIOLA CORNUTA (Hoornviooltje)
666294 Monarch, gemengd

€ 2,79

Fraai mengsel, voor potten en bloembakken.

CHEIRANTHUS CHEIRII (Muurbloem)
666270 Enkelbloemig gemengd

€ 1,49

666271 Tom Thumb, gemengd

€ 1,89

Hoogte: 15 cm

Hoogte: 50 cm

VIOLA TRICOLOR (Grootbloemige violen)

Lage, compacte groeier.
Hoogte: 25 cm

666301 Zwitserse Reuzen gemengd

€ 1,99

Hoogte: 20 cm

666307 Zwitserse Reuzen Alpenmeer

DIANTHUS BARBATUS (Duizendschoon)
666250 Enkelbloemig gemengd

€ 1,49

666251 Dubbelbloemig gemengd

€ 1,49

Hoogte: 50 cm

Fraai voor randen.
Hoogte: 25 cm

€ 1,89

Hoogte: 30 cm

Hoogte: 15 cm
€ 1,89

666252 Lage, dubbelbloemig gemengd

666280 Indigo, blauw

Compact.

ALCEA ROSEA (Stokroos)
666212 Chater’s, gemengd		

666231 Enkelbloemig gemengd

Hoogte: 150 cm

666281 Victoria, blauw

Hoogte: 50 cm

ZINNIA ELEGANS (Zinnia)
665588 Dahliabloemig, gemengd

Nog groter van bloem dan 65588.
Hoogte: 80 cm

€ 1,89

Hoogte: 80 cm

TROPAEOLUM MAJUS NANUM (Oost-Indische kers)
665555 Jewel dubbelbloemig gemengd
€ 1,89

€ 1,89

Voorjaarsbloeier.

MYOSOTIS ALPESTRIS (Vergeet-mij-nietjes)

Dubbelbloemig mengsel.
Hoogte: 200 cm

Hoogte: 35 cm

MATTHIOLA INCANA (Zomerviolieren)
665577 Enkel- en dubbelbloemig gemengd

€ 1,89

Lage Zinnia, leuke pasteltinten.
Hoogte: 15 cm

TWEEJARIG
€ 1,49

DIGITALIS PURPUREA (Vingerhoedskruid)
666256 Gemengd

€ 1,49

Plant vormt een massa kleine bloemetjes.
Hoogte: 35 cm

665558 Empress of India

€ 1,49

Ideaal voor gemengde boeketten.
Hoogte: 40 cm

TAGETES SIGNATA PUMILA (Kleinbloemige afrikaantje)
€ 2,79
665537 Tangerine

665557 Tom Thumb

Vele kleine bloemen. Voor de snij.
Hoogte: 55 cm

€ 1,89

Enkele afrikaan. Goudgeel met bruine vlek.
Hoogte: 20 cm

665538 Lemon

665591 Pompon gemengd

€ 1,99

Donkerblauw met vlek.
Hoogte: 20 cm

666309 Aalsmeerse Reuzen, gemengd

€ 1,99

Reuzenbloemen.
€ 1,89

Hoogte: 20 cm

666310 Hollandse Reuzen, gemengd

€ 1,99

Middelgrootbloemige Violen
Hoogte: 20 cm
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MEERJARIG

LATHYRUS LATIFOLIUS (Sier- of Reukerwt)
666087 Gemengd

ALYSSUM SAXATILE (Rotsschild)
665926 Compactum

Overblijvende Lathyrus. Sterke groeier langs hekwerk, e.d.
Hoogte: 180 cm

ACROCLINIUM ROSEUM (Zonnestrobloem)
665642 Dubbelbloemig, gemengd

LIATRIS SPICATA (Lampenpoetser)
666092 Purperrose

Bloemen oogsten voordat ze geopend zijn.
Hoogte: 50 cm

€ 1,89

Goudgeel. Rand- of rotsplant. Bodembedekker.
Hoogte: 20 cm

AQUILEGIA HYBRIDA (Akelei)
665944 Imperial, gemengd

€ 1,99

Langgespoord, grootbloemig. Schaduwplant.
Hoogte: 60 cm

AUBRIETIA (Blauwkussen)
665982 Gemengd

€ 1,89

Voor rotstuinen, lage muurtjes, bakken en randen.
Hoogte: 10 cm

CERASTIUM BIEBERSTEINII (Hoornbloem)
666004 Wit

CUCURBITA PEPO (Sierkalebas)
665720 Crown of Thorns, gemengd

LUPINUS POLYPHYLLUS (Lupine)
666101 Minarette, gemengd

Fraaie aanwinst binnen deze populaire productgroep.

€ 1,89

Lage, witte margriet. Grootbloemig.
Hoogte: 40 cm

€ 1,89

LYCHNIS CHALCEDONICA (Brandende liefde)
666106 Rood

NEPETA MUSSINII (Kattenkruid)
666111 Lichtblauw

CAMPANULA CARPATICA (Karpatenklokje)
665995 Blauw

Zaaddozen zeer decoratief.
Hoogte: 90 cm

€ 1,89

Hoogte: 30 cm

€ 1,99

Grootbloemig mengsel.
Hoogte: 160 cm

€ 1,89

Lentebloeier. Voor randen. En als snijbloem.
Hoogte: 35 cm

ECHINOPS RITRO (Kogeldistel)
666055 Blue globe

€ 1,89

Voor de wildtuin- en droogboeketten.
Hoogte: 120 cm

GYPSOPHILA PANICULATA (Gipskruid)
666073 Wit, enkelbloemig
Voor boeketten en om te drogen.
Hoogte: 90 cm
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€ 1,89

PHYSALIS FRANCHETTI GIGANTEA
(Lampionplant)
666129 Oranje

€ 1,99

€ 1,89

€ 1,89

665725 Kleine sierkalebassen gemengd

€ 1,89

665726 Grote en kleine sierkalebassen

€ 1,49

In droge periode plukken en laten drogen.
€ 1,89

DROOGBLOEMEN MENGSEL
665755 Mengsel

€ 1,89

Een schitterend mengsel van diverse soorten en kleuren.
Hoogte: 50-100 cm
€ 1,49

HELICHRYSUM BRACTEATUM (Strobloem)
665660 Dubbelbloemig gemengd

€ 1,49

De beste droogbloem. Bloeit zeer rijk.
Hoogte: 80 cm
€ 1,89

MOLUCCELA LAEVIS (Klokken van Ierland)
665679 Klokken van Ierland

€ 1,89

Zeer decoratief.
Hoogte: 75 cm
€ 1,99

Ook bekend als Echinacea. Geschikt voor de border
op zonrijke plaats. Uitstekende snijbloem.
Hoogte: 75 cm

NIGELLA DAMASCENA (Juffertje-in-het-groen)
665688 Persian Jewels, gemengd

€ 1,89

Te drogen als zaaddoos. Of bloem voor de snij.
Hoogte: 45 cm

SAPONARIA OCYMOIDES (Zeepkruid)
666162 Roze

€ 1,89

VERONICA SPICATA (Ereprijs)
666203 Blauw

€ 1,89

Voor rotstuin en border.
Hoogte: 60 cm

€ 1,99

Apart. Grootvruchtig.

Erg mooie bodembedekker.
Hoogte: 25 cm

€ 1,89

665723 Nest Egg
665722 Turkse Muts

De oranje zaaddozen zijn zeer geschikt om te drogen.
Hoogte: 90 cm

RUBECKIA PURPUREA (Zonnehoed)
666160 Purper rood

€ 1,89

Worden zo groot als struisvogel eieren.

Voor brede randen.
Hoogte: 30 cm

PAPAVER ORIËNTALE (Oosterse klaproos)
666120 Gemengd

665721 Lagenaria, Giant Bottle

€ 1,89

Deze flesvormige vruchten maken de oogst wel
heel bijzonder.

Ook geschikt voor de snij.
Hoogte: 90 cm

Bloeit vroeg met sneeuwwitte bloemen.
Hoogte: 70 cm

DIANTHUS PLUMARIUS (Grasanjer)
666028 Halfdubbel, gemengd

€ 1,99

De bloei is erg rijk in diverse pasteltinten; laagblijvend.
Hoogte: 50 cm
Prima borderplant en geschikt voor verwildering.
Hoogte: 100 cm

CHRYSTANTHEMUM LEUCANTHEMUM (Margriet)
666009 Silver Princess
€ 1,89

DELPHINIUM CULTORUM (Ridderspoor)
666019 Pacific giants, gemengd

€ 1,89

DROOGBLOEMEN

Prima snijbloem!
Hoogte: 70 cm

666102 Russell’s hybrids, gemengd

Kruipend plantje. Bodembedekker. Zilverachtig blad.
Hoogte: 25 cm

666010 Meikoningin

€ 1,99

665689 Miss Jekyll
Fraaie, Dubbelbloemige blauwe bloemen.
Hoogte: 45 cm

€ 1,49

BLOEMZADEN

LIMONIUM SINUATUM (Lamsoor)
665736 Statice gemengd
Prachtige pasteltinten. Rijke bloei.
Hoogte: 90 cm

ZEA (Siermaïs)
665719 Aardbeien maïs
Rode mini siermaïs.
Hoogte: 150 cm

€ 1,49

€ 1,89

PASSIFLORA CAERULEA (Passiebloem)
666519 Witpaars
Ook als kamerplant te gebruiken.
Hoogte: 300 cm

BIJENMENGSEL
€ 1,99

TROPAEOLUM MAJUS (Oost-Indische kers)
665827 Enkelbloemig, gemengd

€ 1,49

665828 Dubbelbloemig, gemengd

€ 1,49

Snelle klimmer.
Tot 300 cm hoog.

KLIMPLANTEN & SIERBLAD

Bloeit lang, met allerlei tinten.
Tot 200 cm hoog.

COBAEA SCANDENS (Klokwinde)
665796 Violet

THUNBERGIA ALATA (Suzanne-met-de-mooie-ogen)
666564 Geel met oog
€ 1,99

Mooie klimplant, rijk bloeiend. Snelle groeier.
Hoogte: 350 cm

IPOMOEA PURPUREA (Klimmende winde)
665805 Gemengd
Trechtervormige bloemen.
Hoogte: 300 cm

665806 Heavenly Blue

€ 1,89

€ 1,49

€ 1,89

Blauwe bloemen.
Hoogte: 300 cm

665808 Dubbelbloemig Roze
Blauwe bloemen.
Hoogte: 300 cm

KLIMPLANTEN
665831 Klimplantenmengsel

Een schitterend mengsel van diverse soorten
en kleuren. Hoogte: 50 - 300 cm

LATHYRUS ODORATUS (siererwt)
665814 Spencer, gemengd
Hoogte: 200 cm

Royal Family Bloeit vroeger en langer.
665815 Gemengd
665817 Rood
665818 Wit
665819 Roze
665820 Blauw
665816 Colorama, gemengd

4 tot 6 reuzenbloemen op een lange steel.
Ook geschikt voor de kascultuur.
Hoogte: 200 cm

€ 1,89

€ 1,49

€ 1,89

€ 1,49

665867 Japans Bloemengazon

€ 1,49

€ 2,79

Dit mengsel is gemaakt voor de verwildering. Voor 10 m2.
Hoogte: 30-90 cm.

MENGSELS OP KLEUR
666670 Rood en roze

€ 1,99

666671 Wit

€ 1,99

666672 Blauw

€ 1,99

666673 Oranje

€ 2,79

WILDBLOEMENMIX ÉÉN- EN MEERJARIG
€ 3,49
665865 (5 m2 en doorzaai)
866610 (30-50 m2)		
€ 8,60
VELDBOEKET
Dit mengsel is gemaakt voor de verwildering.
Aangevuld met meerjarige soorten.
Hoogte: 30-90 cm.

666615 (5 m2)

WEIDEBLOEMEN

€ 1,99

666600 (5 m2)

€ 4,99

€ 1,89

866605 (25 m )

€ 11,50

€ 1,99

Dit pakket weidebloemenmengsels bestaat uit een
mengsel van meer dan 25 één- en meerjarige inheemse
bloemen en kruidensoorten.
Hoogte: 30-90 cm.

€ 1,99

€ 3,49

Met een unieke kleursamenstelling van 20 soorten is dit
formule-mengsel geschikt voor plaatsen, waar men niet
te veel aan onderhoud wil doen, en toch een fantastische
bloemenweide wil zien groeien en bloeien.
Hoogte: 70-100 cm.

Eénjarig, zorgvuldig voor u samengesteld voor een
zomer met veel bloemenpracht. Per soort voor 5 m2.
Hoogte: 50-60 cm.

€ 1,89

€ 1,99

€ 1,99

Snelgroeiende zomerbloemen. Dit mengsel heeft een
bijzondere aantrekkingskracht op veel soorten insecten.
Zorg wel voor een zonnige standplaats. Mengsel van één- en
meerjarige bloemen.

666665 (10 m2)

ÉÉNJARIGE BLOEMENMENGSELS
665866 Snijbloemen mengsel

WILDBLOEMENMENGSEL ÉÉNJARIG
666650 Wildbloemenmengsel

VLINDERWEIDE MENGSEL

VAN TUBERGEN MENGSEL

BLOEMENMENGSELS

Mengsel van laag blijvende bloemen.
Hoogte: 25 cm.

€ 2,79

Bloemenmengsel voor bijen. Dit bloemenmengsel bestaat uit
meer dan 25 soorten. Het mengsel is speciaal samengesteld om
zoveel mogelijk aan te trekken. Verpakking bevat voldoende
zaad voor circa 5 m2.
Hoogte ± 30 - 60 cm.

666660 (2,5 m2)

Hang- en kamerklimplant.
Hoogte: 60-200 cm.

Hoogte: 75 cm.

666658 (5 m2)

2

€ 1,99

Een speciaal mengsel geschikt voor het plukken
van de bloemen om deze thuis of op terras op tafel te zetten.
Hoogte: 30-90 cm.

WILDBLOEMEN LAAG TOT HALFHOOG
666655 (5 m2) Laag
Zorgvuldig voor u samengesteld voor een
zomer met éénjarige bloemenpracht.
Hoogte: 30-60 cm.

€ 1,99
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FRIENDLY FLOWERS
HELP DE NATUUR EEN HANDJE
Als beloning krijgt u een schitterend bloemenfestijn.

Buzzy Friendly Flower Mix bestaat uit verschillende bloemzaad mengsels met
één- en meerjarige bloemen. Iedere mix heeft een evenwichtige samenstelling
die o.a. vlinders, bijen en vogels aantrekken in uw tuin.

BIJEN

085072 Aantrekkelijk voor bijen (15m2)
085090 Aantrekkelijk voor bijen (50m2)
Dit mengsel bestaat uit meer dan 30 soorten bloemen en is speciaal
samengesteld om de bijen van nectar te voorzien. Bijen zijn uitermate nuttig
voor de bestuiving van bloemen en planten en natuurlijk ook voor de honing.
Hoogte is tussen de 20-35 cm.

€ 5,79
€ 14,95

LIEVEHEERSBEESTJES

€ 5,79
085074 Aantrekkelijk voor lieveheersbeestjes (15m2)
€ 14,95
085096 Aantrekkelijk voor lieveheersbeestjes (50m2)
Dit mengsel bestaat uit meer dan 20 soorten bloemen en is zorgvuldig samengesteld
om heel aantrekkelijk te zijn voor lieveheersbeestjes. Het zijn naast, voor kinderen,
grappige ook heel nuttige beestjes, die zich o.a. voeden met veel kleine insecten,
waaronder bladluizen.
Hoogte is tussen de 50-90 cm.

VLINDERS

€ 5,79
085076 Aantrekkelijk voor vlinders (15m2)
€ 14,95
085092 Aantrekkelijk voor vlinders (50m2)
Dit schitterende mengsel bestaat uit meer dan 30 soorten bloemen en is samen
gesteld om zo veel mogelijk insecten aan te trekken die voor bestuiving zorgen, zoals
vlinders. Voor kleine en grote mensen zijn vlinders, behalve nuttig, altijd aantrekkelijk
om te zien.
Hoogte is tussen de 40-90 cm.

VOGELS
€ 5,79
085078 Aantrekkelijk voor de vogels
Dit prachtige mengsel bestaat uit meer dan 20 soorten bloemen en is speciaal
samengesteld om zo veel mogelijk vogels naar uw tuin te lokken en ze ook van voedsel te voorzien. De bloemen produceren de zaden waar de vogels gek op zijn.
Hoogte is tussen de 40-100 cm.

GEURENDE BLOEMEN
085082 Geurende bloemen					
€ 5,79
Dit schitterende mengsel bestaat rond de 20 soorten bloemen
en is speciaal samengesteld om u van heerlijk geurende bloemen te voorzien in uw
tuin. De aroma verspreidende bloemen beginnen meestal sterker te geuren naarmate
de avond valt. Deze bloemen worden bestoven door insecten die met hun neus de
geurende bloemen opsporen.

BERMMENGSEL
€ 5,79
085084 Bermenmengsel						
Dit mengsel bestaat uit meer dan 20 soorten bloemen en zorgt voor kleurrijke bermen.
En kan op een groot aantal plaatsen worden toegepast. Dit bloemenmengsel heeft
weinig water nodig en vereist weinig onderhoud.
Hoogte 30-90 cm.

ZOMERBLOEMENMENGSEL

085086 Zomerbloemenmengsel (15m2)
085098 Zomerbloemenmengsel (50m2)		
		
Dit mengsel bestaat uit meer dan 20 soorten eenjarige bloemen
en is uitermate geschikt voor een maandenlange bloemenweelde in uw tuin.
Deze bloemen zijn ook zeer aantrekkelijk voor bijen en vlinders.
Hoogte 40-100 cm.

€ 5,79
€ 14,95

EETBARE BLOEMEN

085088 Eetbare bloemen				
		
€ 5,79
Dit mengsel bestaat uit 7 soorten eetbare bloemen welke ook
een kleurrijke aanvulling zijn in uw tuin. Fleur uw salades en gerechten op met deze
eetbare bloemen en laat uw verrassen met de diverse smaken van deze bloemen.
Hoogte 20-150 cm.

INHEEMS BLOEMENMENGSEL

€ 14,95
085094 Inheems bloemenmengsel (50m2)		
		
Dit mengsel bestaat uit meer dan 15 soorten eenjarige inheemse bloemen die van
oorsprong voorkomen in Nederland. Deze bloemen zijn aantrekkelijk voor bijen en
vlinders en is uitermate geschikt voor een maandenlange bloemenweelde in uw tuin.
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FRIENDLY FLOWERS

FRIENDLY flowers XL

Bring your garden to life
Extra Large - voor 50m2 bloemenpracht.
2 in 1 - Inclusief organische bodemverbeteraar.
Speciaal ontwikkeld voor het verhogen van de
bodemvruchtbaarheid en het verbeteren van
fysische toestand.
l Keuze uit 5 bloemenmengsels:
- Bijen
- Lieveheersbeestjes
- Vlinder
- Zomerbloemen
- Inheems
l
l
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BLOEMZADEN GROOTVERPAKKING

GROOTVERPAKKING BLOEMENMENGSELS
881539 Helianthus anuus giganteus (250g)
Dit zijn echte gele reuzenzonnebloemen. Steeds een ernorme bloem
bovenaan een stevige steel. De groeihoogte kan wel 3 meter zijn.
Vogels zijn dol op het overvloedig gevormd zaad, ideaal om in de
winter de vogels bij te voeren.
881540 Wildbloemen een- en meerjarig (250g)
Dit wildbloemen zadenmengsel geeft snel een bloementapijt op een
open plek in uw tuin. Dit mengsel bevat een- en meerjarige planten.
Het effect is fantastisch. En niet alleen dit jaar maar ook volgend jaar,
want de planten zaaien zichzelf uit of lopen opnieuw uit. Laat alle
bloemen volledig uitbloeien zodat ze rustig zaad kunnen vormen.
881541 Weidebloemen mengsel (250g)						
Dit zadenmengsel weidebloemen bestaat uit inheemse veldbloemen
en kruidensoorten. Hierbij is zoveel mogelijk een keuze gemaakt uit
nectarplanten voor vlinders en andere insecten.
881542 Vlinder bloemenmengsel (250g)
Dit schitterende mengsel zaden is om zo veel mogelijk insecten aan
te trekken die voor bestuiving zorgen, zoals vlinders. Voor kleine en
grotemensen zijn vlinders, behalve nuttig, altijd aantrekkelijk om te
zien. Het mengsel is ook aantrekkelijk voor diverse andere nuttige
insecten.
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€ 16,95

€ 27,95

€ 17,95

€ 39,95

881546 Bijen bloemenmengsel (250g)
Dit schitterende zadenmengsel is speciaal samengesteld om zoveel
mogelijk bijen en insecten aan te trekken die komen voor de nectar
en voor bestuiving zorgen.

€ 41,95

881547 Zomerbloemenmengsel (250g)
Dit zaden mengsel is uit vele verschillende soorten bloemzaden
samengesteld, daardoor krijgt u een prachtig kleurrijk bloemenveld.
Dit mengsel is ook ideaal voor de bloemenpluktuin.

€ 32,95

GROENBEMESTERS

LANDBOUW EN
GROENBEMESTERS

Een ideale manier om je bodem op een natuurlijke manier te
bemesten. Door het onderspitten van de gewassen voeg je
organisch materiaal aan de bodem toe en dat levert dan weer
licht en lucht in de bodem op kortom een gezondere bodem!

VOEDERBIETEN

LUPINEN

WITTE KLAVER

Bittere Blauwe

Een vaste plant uit de vlinderbloemen familie. Het is een
bekend soort die voorkomt in graslanden, op gazons en
in bermen. Goede stikstofproductie en geschikt voor alle
gronden. Zaaien maart t/m juli.

Snelgroeiend eenjarig vlinderbloemig gewas. Veel gebruikt
om het stikstof gehalte in de grond te verhogen. Bitterstofvrij,
daarom ook geschikt als veevoer. Hoogte ongeveer 80 cm. Vriest
‘s winters dood. Zaaien april t/m augustus.

881517 (100 gram) 20 m2
881519 (1 kilo) 200 m2

€ 3,79
€ 14,95

Brigadier

WINTERROGGE

Ovaal, cilindrisch, oranje type. Plantafstand 50 x 15 cm. Zaaien
eind maart - half april. Oogst oktober - november.

Rogge kan als groenbemester, voedergewas en/of voor
bodembedekking worden geteeld. Winterrogge kan laat worden
gezaaid en is niet vorstgevoelig. Zaaien oktober.

881503 (250 gram) 160 m2
881504 (1 kilo) 660 m2

€ 9,95
€ 27,95

Een kegelvormige groenkraag. Sterk tegen schieten.
Plantafstand 50 x 15 cm. Zaaien eind maart - half april. Oogst
oktober - november.
€ 9,95
€ 27,95

Samson

Halflange, heelbladige stoppelknol. Blauwe kop. Breedwerpig
zaaien. Zaaien juli - augustus.
€ 19,95

BOEKWEIT
Boekweit is een uitstekende bijenplant. Plantafstand 35
cm tussen de regels. Zaaien april t/m juni. Oogst augustus september.

881522 (250 gram) 50 m2

RODE KLAVER
Een vlinderbloemige en geschikt voor alle grondsoorten.
Bodembedekking is goed met redelijk met kort tot middellang
loof. Wortelt diep waardoor bodemstructuur goed kan
herstellen. Matig vorstgevoelig. Zaaien maart t/m juli.

881544 (150 gram) 60 m2

€ 6,99

TAGETES
Wordt veel gebruikt ter bestrijding van aaltjes (nematoden) en
stikstof productie. Zaaien april t/m juni.

Gemengd
Behoud van bodemvruchtbaarheid en ter voorkoming van
verslemping en verstuiving van de grond.
Zaaien maart - oktober.

881529 (1 kilo) 100 m2

€ 5,79

881545 (50 gram) 50 m2

€ 5,79

€ 7,95

GELE MOSTERD

STOPPELKNOL

881511 (250 gram) 1000 m2

€ 4,95

BLADROGGE / RAAIGRAS

Zentaur Poly/Corona

881506 (250 gram) 160 m2
881507 (1 kilo) 660 m2

881524 (1 kilo) 60 m

2

881543 (100 gram) 100 m2

€ 5,45

LUCERNE KLAVER
Brengt op een natuurlijke wijze een verbetering van de
bodemstructuur, en behoud van bodemvruchtbaarheid. Zaaien
april t/m juli.
€ 7,95
881512 (250 gram) 50 m2

Het gewas groeit snel en bedekt zeer snel de bodem. Onder
gunstige groei omstandigheden kan het gewas in zeer korte
tijd veel organische stof produceren. Zaaien half augustus t/m
september.

881502 (140 gram) 100 m2

€ 3,79

PHACELIA TANACETIFOLIA
Geschikt voor alle grondsoorten. Zeer goed als
bodembedekking met middellang loof. Geeft veel organische
stof dat wordt omgezet in voedingrijke humus. Phacelia is niet
winterhard. Zaaien april t/m augustus.

881525 (100 gram) 100 m2
881527 (1 kilo) 1000 m2

€ 4,79
€ 26,95

WIKKEN
Geschikt voor klei- en leemgronden. Bodembedekking is goed
met middellang loof. Planten zijn vorstgevoelig. Zaaien juli t/m
augustus.

881530 (150 gram) 15 m2

€ 4,79
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ZAADMAT | ZAADPAD | ZAADLINT

ZAADMAT

ZAADLINT

ZAADPAD
4 Pads diameter 8 cm

1 zaadlint van 7,5 meter

Super eenvoudig zaaien! De zaden zijn reeds voor
gezaaid tussen 2 laagjes oplosbaar papier. Leg de matjes
/ lint/ pads in de tuin of in een bloempot op losgemaakte
grond en bedek het met 5mm aarde. Vervolgens flink
begieten met water om de zaden te ontkiemen en het
papier te laten oplossen.

De handige ronde zaadpads legt u in een bloempot
en zo heeft u altijd verse keukenkruiden.

De zaden zijn voor gezaaid in zaadband. Lengte van het
zaadlint is 7,5 meter en kan op iedere gewenste lengte
af worden geknipt.

080878 Seedpads Basilicum

€ 2,59

085571 Zaadmat Vegetables
Zaden van populaire groenten. Andijvie,
Rode Biet, Courgette, Kropsla.

€ 3,29

080879 Seedpads Dille

€ 2,59

080870 Pluksla gemengd
Gemengde Pluksla zaden. Er kan naar behoefte
geplukt worden zonder de hele krop te hoeven
oogsten.

080880 Seedpads Munt

€ 2,59

080882 Seedpads Peterselie

€ 2,59

080871 Bosui White Lisbon
Een Witte bosui die vroeg en groen wordt
geoogst en pikant is smaak. Ook later te
oogsten als kleine witte ui voor vers gebruik.

€ 2,59

085572 Zaadmat Fresh Salad
Zaden van frisse sla soorten. Rucola,
Tomaat, Salademengsel, Bosui.

€ 3,29

085574 Zaadmat Kitchen Herbs
Zaden van heerlijke keukenkruiden.
Peterselie, Bieslook, Basilicum, Bladkoriander.

€ 3,29

080883 Seedpads Bieslook

€ 2,59

4 matjes van 20 x 20 cm

085575 Zaadmat Healthy Snack
€ 3,29
Zaden van smakelijke groente soorten.
Wortel, Radijs, Frans Salademengsel, Bosaardbei.
085576 Zaadmat Fruit Vegetables
Zaden van lekkere groente soorten.
Paprika, Meloen, Tomaat, Spaanse Peper.

€ 3,29

€ 3,29
085578 Zaadmat Edible Flowers
Zaden van eetbare bloemen. Oost-Indische Kers,
Korenbloem, Hoornviooltje, Randjes Afrikaan.

EASY

Eenvoudig & snel!

Een zaadmatje is een eenvoudige manier om te
zaaien. De zaden zijn voorgezaaid tussen twee laagjes
oplosbaar papier en gelijkmatig verdeeld. De matjes
zijn 20 x 20 cm. Geschikt voor m2 tuin, plantenbakken
en direct in de vollegrond. De Buzzy zaadmatjes zijn
vernieuwd in uiterlijk en nu in zes verschillende thema’s
verkrijgbaar. Ieder zaadmatje bevat vier verschillende
soorten zaden.
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€ 2,59

€ 2,59
080873 Peterselie Bravour
Vormt laagblijvende planten met fijn, donkergroen
gekruld blad. De smaak van het blad is sterk
aromatisch en past bij allerlei gerechten.

080874 Radijsjes gemengd
Dit zaadlint bevat een zaadmengsel van diverse
soorten ronde radijs. U oogst allerlei vrolijke
variaties in rood, wit, rood-wit en geel.

€ 2,59

080875 Radijsjes helderrood Bel Image
De radijs is zacht van smaak en heel gezond,
het mineralen, voedingszouten en vitamine C.

€ 2,59

080876 Zomerwortelen Nantes 2
Zomerwortelen Nantes 2 geeft tamelijk
grote, lange, slanke zomerwortelen met een
mooie kleur en vorm. Ze zijn heel gelijk van
vorm en heerlijk zoet.

€ 2,59

080877 Wortel Rainbow F1
Met Rainbow heeft u eens wat anders in de
tuin. Een zoete wortel, ook als snack geschikt.

€ 2,59

PILLENZAAD

PILLENZAAD
Pillenzaad is een zaadje voorzien van een laagje klei om het zaai gemak te
vergroten. (Is dus niet per definitie egaal rond). Het gebruik van pillenzaad is
ook voor de hobbytuinder interessant, omdat men op een makkelijke wijze kan
zaaien, en niet meer behoeft te dunnen of te verspenen. Voor een goed resultaat
met pillenzaad moet men enkele regels in acht nemen:
l zaai niet dieper dan 1cm
l zorg voor een rulle, vochtige grond
l pas op voor het dichtslaan van de grond
l bewaar het pillenzaad koel en droog
l pillen zijn eenvoudig te zaaien d.m.v. een handzaaidoosje.

KROPSLA
09178 Milan (100 pillen)

€ 3,79

09190 Zomerdiamant (500 pillen)

€ 3,29

Volledig resistent tegen de wit fysio’s NL 1 t/m 7 en 10 t/m 16 en
tolerant voor het slamozaïekvirus. Trage schietneiging.
Milan geeft malse kroppen.
Uitstekende voorjaars- en zomersla.
Zware kroppen en traag doorschietend.

ZOMERWORTEL
09184 Laguna F1 Hybride (400 pillen)

€ 3,79

09185 Nantes 2 (500 pillen)

€ 2,59

Type Amsterdamse Bak.Voor alle kas- en
vollegrondsteelten. Geschikt als bospeen.

Iets forser dan Amsterdamse Bak. Maar behoudt
beter zijn smaak. Voor zomer- en vroege herfstteelt.

WINTERWORTEL
09186 Flakkeese stomppunt 2 (400 pillen)

De bewaareigenschappen zijn prima en de opbrengst is
groot. De wortels worden enorm zwaar en zijn van
binnen prachtig oranje. De planten vormen
een fors gewas. De smaak is zoet.

€ 2,59

PETERSELIE
09193 Donkergroene Gekrulde (5 gram)

€ 1,99

Fijn gekruld, voor garnering. Compacte groeier.

PREI
09194 Farinto (blauwgroene winter) (200 pillen)

€ 3,79

Voor de late herfst- en winterteelt.

RADIJS
09198 Saxa 2 (5 gram)

€ 1,99

Een prima ronde, rode vollegronds radijs.
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MICROGREENS

Microgreens

Biologische zaden van kiemgroenten. De kiemgroente
zit boordevol vitamines en mineralen.

080305 Citroenbasilicum

€ 1,79

080308 Borage

€ 2,59

080311 Mosterd Red Frills

€ 1,79

080314 Bloedzuring

€ 2,59

080320 Boerenkool

€ 1,79

080323 Radijs (rood)

€ 1,99

Groene microgreen met een zoete citrus smaak. Oogstbaar na ongeveer 2
weken. Geliefd door chefs om te serveren bij zoete desserts of als perfecte
smaakverrassing in cocktails.

De komkommersmaak is goed te combineren met visgerechten en
sandwiches. De micro leaves zijn oogstbaar na ongeveer 2 weken.

Een van de meest opvallende microleafs, vanwega haar lichtgroen blad
met bloedrode bladnerf. De lichtzure smaak laat zich goed combineren
met ei-, kaas en vis-gerechten. Oogstbaar na 3 weken.

Een van de meest opvallende microleafs, vanwega haar lichtgroen blad
met bloedrode bladnerf. De lichtzure smaak laat zich goed combineren
met ei-, kaas en vis-gerechten. Oogstbaar na 3 weken.

De razendsnelle microgreen kan al na een week geoogst worden. Het
botermals blad van de babyleaf is ideaal voor in een smoothie.

Deze micro leaves met fris-pittige smaak zijn na ca. een week oogstbaar.
Opvallend mooi gekleurde microgreens, goed te combineren in salades of
bij warme oosterse gerechten.

080326 Sla gemengd

Populaire babyleaf selectie van verschillende bladkeuren en vormen. Snijd
de balderen bij het oogsten boven het groeipunt af, hierdoor kunt u vaak
nog ee tweede keer oogsten. Heerlijk in salades enbij winterse gerechten.

080329 Snijbiet gemengd

€ 1,99

080334 Tuinkers

€ 1,39

080337 Tasoi

€ 1,39

Dit kleurrijke mengsel is oogstbaar na ongeveer 4 weken als babyleaf.
Snijd de balderen bij het oogsten boven het groeipunt af, hierdoor kunt
u vaak nog ee tweede keer oogsten. Heerlijk in salades enbij winterse
gerechten.

De meest bekende en snelt groeiende van de micro leaves en al oogstbaar
na 5 dagen! Tuinkers past uitstekend bij een broodje met kaas, maar
probeer het ook vooral eens in de soep of een frisse smoothie.

BABY
LEAVES

READY IN

1-2

WEEKS

microgreens thema kleur.indd 2
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BUZZY
BUZZY

QUALITY
QUALITY

SEEDS
SEEDS

YEAR
ROUND
ROUND

YEAR
ROUND
ROUND

Tatsoi is een gemakkelijk te kweken microgreen, zijn milde smaak past
goed bij een breed scala aan gerechten. De micro leaves kunt u na
ongeveer 1 week oogsten. De fraai gevormde lepelvorige bladeren kunnen
na ongeveer 4 weken als baby leaf worden geoogst.
JS
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GROW
YEAR

GROW
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Beta vulgaris

080323

INDOOR

INDOOR

GROW
YEAR

Regenboog Mengsel
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SNIJBIET
POIRÉE
SWISS CHARD
MANGOLD
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Snijbiet - Regenboog Mengsel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Bloedzuring
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Radijs - Rode Daikon
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Poirée mélange Arc-en-ciel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Oseille Sanguine
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Radis - Daikon Red
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Swiss Chard Rainbow mixture
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Sorrel Red-Veined
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Radish - Daikon Red
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.

Mangold Regenbogen Mischung
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
BLOEDZURING
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturientOSEILLE
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SANGUINE
pellentesque eu, pretium quis, sem.
SORREL RED-VEINED
Eénjarig - Annuelle - Annual - Einjährig

Blut-Ampfer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
RodedisDaikon
ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
RADIJS
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
RADIS
pellentesque eu, pretium quis, sem.
RADISH
Eénjarig - Annuelle - Annual - Einjährig

Radies - Daikon Red
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem.
Eénjarig - Annuelle - Annual - Einjährig

BLUT-AMPFER

Rumex sanguineus
2
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RADIES

Raphanus sativus
2
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€ 1,79

080340 Mizuna

€ 1,39

Snelgroeiende Aziatische micro leaves, zijn na ca. 7 dagen oogstbaar.
De babyleafs, met fraai gekartelde bladrand, kunt u na ongeveer 3 weken
oogsten. Mizuna heeft een milde mosterdsmaak, perfect in combinatie
met salades en koude kaasgerechten.

080343 Peashoot

2 m2

Een leuke en smakelijke babyleaf (doperwt) die vaak al na 7 dagen geoogst
kan worden. Deze zoete scheuten laten zich zeer goed combineren op
www.buzzy.nl
sandwiches,
in salades of soepen.

Voldoende zaad voor | Assez de graines pour | Enough seeds to sow | Samen ausreichend für

Tuinplus bv - P.O. Box 95 - Heerenveen - Holland
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€ 1,79

SPRUITGROENTE ZADEN
ORGANIC SPROUTING

GLASS-BOWL

Biologische zaden van kiemgroenten. De kiemgroente zit
boordevol vitamines en mineralen.

Glazen bowl om Bio spruitgroente op te kweken. Strooi
het zaad in een dun laagje op het zaairooster en spoel dit
voorzichtig onder de kraan. Hoogte 6 cm diameter 14 cm.

084040 Alfalfa (30 gram)
084044 Basilicumkers (30 gram)
084048 Broccolikers (30 gram)
084050 Mosterdkers (30 gram)
084052 Linzen (30 gram)
084054 Daikonkers (30 gram)
084056 Koolrabi (30 gram)
084058 Rucolakers (30 gram)
084060 Taugé (30 gram)
084062 Tuinkers (30 gram)
084066 Salade Mengsel (30 gram)
084070 Salade Mengsel Pikant (30 gram)

Buzzy® Bio Duo Spruitgroente potten met schaal

085388 Duo Glazen kweekpot

€ 14,95

€ 2,59
€ 2,59

085387 Glazen Zaai-Bowl

€ 2,59

Met een gratis proefzakje Rucolakers.

€ 8,49

€ 2,59
€ 2,59
€ 2,59
€ 3,79
€ 2,59
€ 2,59
€ 2,59
€ 2,59
€ 2,59

KITCHEN SPROUTS
Met deze pot kunt u nog makkelijker het water verversen.
Wanneer u de hiernaast omschreven stappen doorneemt heeft
u binnen een week uw eigen verse spruitgroente op tafel.
De kiemspruiten kunnen, zonder hun gezonde eigenschappen
te verliezen, ongeveer een week in de koelkast bewaard
blijven.

085381 Pikante Salade
085382 Salademix
085384 Taugé
085386 Daikon

DUO KITCHEN SPROUTS

€ 4,99
€ 4,99
€ 4,99
€ 4,99

SPROUTING TOWER
Eenvoudig in gebruik en makkelijk schoon te maken. De kweekset
is lichtdoorlatend, heeft een goede luchtcirculatie en daardoor het
perfecte kweekklimaat.

085388 Sprouting toren met 3 lagen voor kiemspruiten

€ 17,95

3 kweeklagen, 3,5cm per laag.
3 zakjes Sproutingzaden (Koolrabi, Salade mix, Salade mix pikant)
1 deksel
1 waterreservoir
1x instructie

ER &
LEKK
LIJK
KKE
MA

Alle zaden op deze pagina zijn gecontroleerd door stichting Skal.
SKAL 014218
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Kerstomaat - Black Cherry
Vanaf eind februari in ‘n zaaibakje bij 20°C of later buiten onder glas. Na verspenen, in een kasje of in potten uitplanten.
Tomate à cerise - Black Cherry
Fin février en terrine à 20°C, ou plus tard, en dehors sous châssis. Après le
repiquage, transplanter en pots mis en serre.
Cherry tomato - Black Cherry
Early spring in protected seedbed at 20°C or later outdoors in frames; prick out
once and plant out in pots under glass.
Kirschtomate - Black Cherry
Ab Februar ins Frühbeet bei 20°C oder später draußen unter Glas; einmal pikieren und in Gewächshaus oder Töpfe auspflanzen.

KERSTOMAAT
TOMATE À CERISE
CHERRY TOMATO
KIRSCHTOMATE

Black Cherry
Solanum lycopersicum

VLEESTOMAAT
TOMATE CHARNUE
BEEF TOMATO
Eénjarig - Annuelle - Annual - Einjährig
FLEISCHTOMATE

BASILICO

POMODORI

Diverse soorten basilicum.

Mooie soorten tomaten.

080908 Limone

Deze basilicum is heerlijk in salades, maar door de
limoensmaak ook uitstekend toe te passen in curry- en
visschotels.

080909 Canella

€ 1,99

Tuinplus bv - P.O. Box 95 - Heerenveen - Holland

€ 1,99

De sterke smaak geeft uw gerechten al snel een Italiaans
tintje. Voeg de fijne basilicum blaadjes pas op het laatst aan
uw gerecht toe.

080911 Bascuro

€ 1,99

Donkergroene, heel fijnbladige basilicum, ideaal voor op de
vensterbank in de keuken of als decoratieve plant op het
balkon.

080912 Violetto

€ 1,99

Zeer decorative paarse basilicum-plant met een zachtere
smaak dan de bekende, klassieke, italiaanse variëteiten.

080913 A foglia di lattuga

€ 1,99

080914 A foglia di lattuga Violetta

€ 2,59

Deze paarse basilicum is aromatischer dan de groene
variëteiten. Uitstekend te combineren met kalfsvlees of in een
rode pestosaus.

080915 Greek Basil Bush Ball

€ 1,99

Bush Ball is een compact blijvende basilicum die zeer geschikt
is voor in potten. De kleine blaadjes hebben de klassieke
kruidige smaak en zijn bruikbaar in tal van gerechten.

080916 Siam of Thai

€ 2,59

De Thaise basilicum heeft smalle blaadjes met rode stengels.
De smaak is subtiel drop- / anijsachtig met een vleugje peper.

080917 Italiano classic

€ 1,99

De klassieke basilicum. Wordt gezien als de beste basilicum
voor tomatenschotels, pesto, aardappelgerechten en pizza’s

080918 Blue Spice

€ 3,29

080919 Purple ruffles

€ 1,99

In Zuid-Azië maakt men thee van de bladeren. Deze worden
veel gebruikt in o.a. de Thaïse keuken voor bijv. Phad kaphrao.

III-X

I-XII

I-XII

Cresson alénois - à large feuille
Toute l’année en endroit clair à 20ºC. En pleine terre de mars jusqu’à
mi-octobre. Semer tous les quinze jours pour obtenir du cresson frais, très
riche en vitamine C. Délicieux dans les sandwiches, les salades.

Cresson
Toute l’a
mi-octob
riche en

Cress - Broad-leaved
Can be grown indoors all year round in a bright spot at 20ºC. Sow outdoors
from March till October. Sow frequently for a regular supply. Cress contains a
lot of vitamine C. Delicious in sandwiches and salads.

Cress - Broad-leaved
Can be grown indoors all year round in a bright spot at 20ºC. Sow outdoors
from March till October. Sow frequently for a regular supply. Cress contains a
lot of vitamine C. Delicious in sandwiches and salads.

Cress - B
Can be g
from Ma
lot of vita

Gartenkresse - Großblättrige
Im Hause kann Kresse jederzeit ausgesät werden bei 20ºC und draußen ab
März bis Oktober. Nach 2 Wochen wieder aussäen um damit frische Blätter
ernten zu können, reich an Vitamine C.

Gartenkresse - Großblättrige
Im Hause kann Kresse jederzeit ausgesät werden bei 20ºC und draußen ab
März bis Oktober. Nach 2 Wochen wieder aussäen um damit frische Blätter
ernten zu können, reich an Vitamine C.

Gartenk
Im Haus
März bis
ernten zu

Sweet Dumpling
WINTERSQUASH
PATISON
Eénjarig - Annuelle -WINTERSQUASH
Annual - Einjährig
Cucurbita pepo
KURBIS
Voldoende zaad voor | Assez de graines pour | Enough seeds to sow | Samen ausreichend für 2 m2
Tuinplus bv - P.O. Box 95 - Heerenveen - Holland

www.buzzy.nl
EASY

Cucurbita moschata
2
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Waltham Butternut

WINTERSQUASH
PATISON
WINTERSQUASH
Eénjarig - Annuelle - Annual - Einjährig
KURBIS

BUZZY
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Decoratieve en smakelijke pompoenen en kalebassen.

028330 Bistecca F1

024772 Large Hubbard Blue

€ 1,79

024773 Golden Hubbard

€ 1,79

024774 Baby Boo

€ 1,79

024775 Sweet mama F1

€ 4,79

Zeer opvallend, prachtig geel en heerlijk smakend
mini pruimtomaatje! Per tros te oogsten en is resistent tegen
kernrot (fusarium) en aaltjes

029605 Baby Bear

€ 1,99

028455 Ciliegia Gialla

029695 Musquée de Provence

€ 1,99

029745 Patisson Colormix

€ 1,79

029805 Sweet Dumpling

€ 1,79

029831 Waltham Butternut - flespompoen

€ 1,79

029852 Speckled Swan

€ 1,79

029860 Birdhouse bottle

€ 1,79

029863 Cucuzi (Italian Snake)

€ 1,79

€ 1,99

Grote pompoen met een prachtige blauwe kleur. Geschikt
voor bereiding in de keuken.
€ 4,79

Produceert trossen vol met San Marzano achtige,
vlezige vruchten.

Middelgrote ronde oranje pompoen met een wat gerimpelde
huid. Prima geschikt om te koken, in te maken en op te vullen.

€ 1,99

028435 Oranjeappel

Volle oranje-gele tomaat met een opmerkelijke
zoete smaak.

Kleine roomwitte eetbare pompoentjes. Geschikt
voor bereiding of als decoratie.

028445 Pink Thai Egg

€ 1,99

Laagblijvend gewas dat witte, op eieren lijkende,
vruchten geeft. Kleurt later via roze naar lichtrood.

Donkergroene pompoen met een zoete smaak en lichtgeel
vruchtvlees. Kan tot 2kg zwaar worden.

028530 Dolly F1

€ 5,79

Vruchtvlees, ideaal voor maken van pompoentaart.
De bijna huidloze pitten kun je heel goed roosteren.

€ 1,99

Gele kerstomaat, lekker zoet, ideaal als gezonde ‘snack’.

Veel gebruikt in de Italiaanse keuken; in pasta’s, op rijst- en
tomaatgerechten. Het heeft een sterke smaak en is zeer
aromatisch.

I-XII

Cresson alénois - à large feuille
Toute l’année en endroit clair à 20ºC. En pleine terre de mars jusqu’à
mi-octobre. Semer tous les quinze jours pour obtenir du cresson frais, très
riche en vitamine C. Délicieux dans les sandwiches, les salades.

13-12-18 10:22

028425 Ravello F1
€ 1,99

0,5x0,5
cm

I-XII

Tuinkers
Het hele
van 20ºC
voor een
salade.

        

028530.indd 1

2

029805

Tuinkers - Grootbladige
Het hele jaar binnenshuis te zaaien bij voldoende licht en een temperatuur
van 20ºC. Maart-half oktober in de vollegrond zaaien. Zaai iedere twee weken
voor een verse oogst. Tuinkers bevat veel vitamine C en is ook lekker in een
salade.

BUZZY
BUZZY
QUALITY
QUALITY
SEEDS
SEEDS
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3m

III-X

029805

Tuinkers - Grootbladige
Het hele jaar binnenshuis te zaaien bij voldoende licht en een temperatuur
van 20ºC. Maart-half oktober in de vollegrond zaaien. Zaai iedere twee weken
voor een verse oogst. Tuinkers bevat veel vitamine C en is ook lekker in een
salade.

Een forse tomaat waar je flinke plakken van kunt snijden.

Deze basilicum heeft een duidelijke kaneelsmaak en wordt
gebruikt in de Arabische keuken, met name in gebak en
desserts.

080910 A Piccole Foglie

Solanum lycopersicum
2

Voldoende zaad voor | Assez de graines pour | Enough seeds to sow | Samen ausreichend für
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028350

028460 Cuor di Bue

Een oud Frans ras dat lang bewaard kan blijven.
Zeer geschikt voor het maken van pompoensoep.
€ 1,79

Een grove vleestomaat, die lang een groene kraag
laat zien.

Een mengsel van gele, oranje, groene en witte Patisson.
Geschikt voor bereiding in de keuken.

028465 Minisculo

€ 3,29

Mini kerstomaatje van hooguit 25-30 cm hoog, ook
leuk voor op de vensterbank.

Een kleine lichtgekleurde pompoen met donkere
groene strepen en zacht zoetig vlees.

€ 1,99

028475 Grappa Gialla

Een gele vleestomaat van forse afmeting.

028495 Tigerella

Een zoete kalebas, zeer geschikt om te bakken.
Geschikt voor bereiding in de keuken.

€ 1,99

Een rode tomaat met groene strepen, verwijzend
naar de gestreepte huid van een tijger.

028350 Black Cherry

Decoratieve gourd, donkergroen met lichtgroene
vlekken, die aan de vorm van een zwaan doet denken.
Niet eetbaar.

€ 2,59

Een zeer donkere en zoete cherrytomaat welke een overvloed
aan kleine, ronde, donkerpaarse tot bruine tomaatjes
produceert.

028535 Super Roma VF

Lichtgroene gourd met ronde nek en bolle onderkant,
gedroogd, zeer geschikt is voor het maken van vogelhuisjes.
Niet eetbaar.

€ 1,79

Forse Roma tomaat. Prima geschikt voor in de
soep omdat er relatief weinig vocht in zit en veel vlees. In
Italië wordt dit ras gebruikt voor het maken van de ‘sugo’
voor de pasta.

Cucuzi is een lang lichtgroen gourd-type. Vruchten van
meer dan 1 meter zijn geen uitzondering! Niet eetbaar.

Donkerbruinrode bladkleur, geeft naast een typisch
basilicum-aroma ook een prachtig kleurcontrast in de tuin en
fraaie garnering in gerechten.

0,5x0,5
cm

VLEESTOMAAT
TOMATE CHARNUE
BEEF TOMATO
FLEISCHTOMATE
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Supersteak F1
Solanum lycopersicum
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Tuinkers - Grootbladige
Het hele jaar binnenshuis te zaaien bij voldoende licht en een temperatuur
van 20ºC. Maart-half oktober in de vollegrond zaaien. Zaai iedere twee weken
voor een verse oogst. Tuinkers bevat veel vitamine C en is ook lekker in een
salade.

Tuinkers - Grootbladige
Het hele jaar binnenshuis te zaaien bij voldoende licht en een temperatuur
van 20ºC. Maart-half oktober in de vollegrond zaaien. Zaai iedere twee weken
voor een verse oogst. Tuinkers bevat veel vitamine C en is ook lekker in een
salade.

Tuinkers - Grootbladige
Het hele jaar binnenshuis te zaaien bij voldoende licht en een temperatuur
van 20ºC. Maart-half oktober in de vollegrond zaaien. Zaai iedere twee weken
voor een verse oogst. Tuinkers bevat veel vitamine C en is ook lekker in een
salade.

Tuinkers
Het hele
van 20ºC
voor een
salade.

Cresson alénois - à large feuille
Toute l’année en endroit clair à 20ºC. En pleine terre de mars jusqu’à
mi-octobre. Semer tous les quinze jours pour obtenir du cresson frais, très
riche en vitamine C. Délicieux dans les sandwiches, les salades.

Cresson alénois - à large feuille
Toute l’année en endroit clair à 20ºC. En pleine terre de mars jusqu’à
mi-octobre. Semer tous les quinze jours pour obtenir du cresson frais, très
riche en vitamine C. Délicieux dans les sandwiches, les salades.

Cresson alénois - à large feuille
Toute l’année en endroit clair à 20ºC. En pleine terre de mars jusqu’à
mi-octobre. Semer tous les quinze jours pour obtenir du cresson frais, très
riche en vitamine C. Délicieux dans les sandwiches, les salades.

Cresson
Toute l’an
mi-octob
riche en

Cress - Broad-leaved
Can be grown indoors all year round in a bright spot at 20ºC. Sow outdoors
from March till October. Sow frequently for a regular supply. Cress contains a
lot of vitamine C. Delicious in sandwiches and salads.

Cress - Broad-leaved
Can be grown indoors all year round in a bright spot at 20ºC. Sow outdoors
from March till October. Sow frequently for a regular supply. Cress contains a
lot of vitamine C. Delicious in sandwiches and salads.

Cress - Broad-leaved
Can be grown indoors all year round in a bright spot at 20ºC. Sow outdoors
from March till October. Sow frequently for a regular supply. Cress contains a
lot of vitamine C. Delicious in sandwiches and salads.

Cress - B
Can be g
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Gartenkresse - Großblättrige
Im Hause kann Kresse jederzeit ausgesät werden bei 20ºC und draußen ab
März bis Oktober. Nach 2 Wochen wieder aussäen um damit frische Blätter
ernten zu können, reich an Vitamine C.

Gartenkresse - Großblättrige
Im Hause kann Kresse jederzeit ausgesät werden bei 20ºC und draußen ab
März bis Oktober. Nach 2 Wochen wieder aussäen um damit frische Blätter
ernten zu können, reich an Vitamine C.

Gartenkresse - Großblättrige
Im Hause kann Kresse jederzeit ausgesät werden bei 20ºC und draußen ab
März bis Oktober. Nach 2 Wochen wieder aussäen um damit frische Blätter
ernten zu können, reich an Vitamine C.

Gartenk
Im Hause
März bis
ernten zu

KERSTOMAAT
TOMATE À CERISE
CHERRY TOMATO
Eénjarig - Annuelle - Annual - Einjährig
KIRSCHTOMATE

Dolly F1

Solanum lycopersicum
2

Voldoende zaad voor | Assez de graines pour | Enough seeds to sow | Samen ausreichend für
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POMPOEN
POTIRON
PUMPKIN
Eénjarig - Annuelle - Annual - Einjährig
KÜRBIS

Voldoende zaad voor | Assez de graines pour | Enough seeds to sow | Samen ausreichend für

2 m2

Baby Boo
Cucurbita pepo

Tuinplus bv - P.O. Box 95 - Heerenveen - Holland
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Musquee de Provence
POMPOEN
POTIRON-COURGE
PUMPKIN
Eénjarig - Annuelle - Annual - Einjährig
Cucurbita moschata
KÜRBIS
Voldoende zaad voor | Assez de graines pour | Enough seeds to sow | Samen ausreichend für 2 m2
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080440 Okra Clemson Spineless

080403 Rode Amsoi (Mosterdkool)

€ 1,99

Amsoi Rood is een losse bladkool met een pittige smaak.
Wordt gebruikt in salades en om te roerbakken.

080405 Groene Amsoi (Mosterdkool)

€ 2,59

080408 Bayam of Klaroen

€ 1,79

080410 Chinese Bieslook

€ 1,99

Kan als dunsel worden gegeten; als men niet te diep snijdt,
kan men meerdere malen oogsten.

Bayam kan worden gesmoord, gekookt of geroerbakt.
De smaak lijkt wat op spinazie maar is wat zachter.
Behalve de bladeren zijn ook de jonge stengels eetbaar.

Chinese Bieslook heeft een zachte knoflook smaak
en wordt gebruikt in salades, soepen, bij vis en omelet.

080412 Kankong of Dagoeblad

Kankong kan worden gesmoord of geroerbakt en
heeft een pittige smaak. Behalve de bladeren zijn ook
de jonge stengels eetbaar.

080420 Kiwano of Hoornmeloen

€ 1,99

€ 4,79

€ 1,99

Een snelgroeiende losse bladkool, met een frisse
mosterdsmaak en rijk aan calcium.

080424 Komkommer Lemon Apple

€ 1,99

€ 1,79

Vooral in de Oosterse en Zuid-Amerikaanse
keuken wordt gretig gebruik gemaakt van het Korianderblad,
met name voor stoofschotels, salades, kipgerechten en sauzen.

080428 Katjang Pandjang of Kousenband

€ 1,99

De bonen kunnen een lengte van wel 60 - 70 cm krijgen.
Kousenband is zeer geschikt om te koken en te roerbakken
en wordt in aan aantal populaire (surinaamse) gerechten
gebruikt.

080434 Mizuna of Xiu Cai

Paksoi kan men roerbakken, heel kort in kokend
water blancheren of stoven. Kan als wokgroente met zeer veel
ingrediënten worden bereid; gestoofd blad wordt gebruikt als
vulling voor loempia’s en de kern van de paksoi als rauwkost.

€ 1,99

Lange, getande bladeren, die pikant van smaak zijn. Voor in de
salade, als garnering van vleesschotels en ook om te roerbakken.

Gartenk
Im Hause
März bis
ernten zu

Ring of Fire

Helianthus annuus
2
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SUNNY FLOWERS
Bijzondere soorten zonnebloemen.

080801 Evening Sun

€ 1,39

Avondzon, grote bruinrode bloemen. Hoogte ca. 200 cm.

080803 Giant

€ 1,39

De hoge gele zonnebloem. De uitgebloeide bloemen
zijn gedroogd zeer decoratief. Hoogte ca. 250 cm.

€ 2,59

080805 King Kong

080462 Peper Jalapeño

€ 1,99

080808 Moonwalker

Veel gebruikt in pikante Mexicaanse gerechten.
Denk aan Taco’s maar ook aan gevulde pepers.
Kan tevens worden gebruikt als decoratieve potplant voor op
het balkon of terras.

Zonnebloem Moonwalker is een schitterende zonnebloem
met zachtgele bloemen met een donker hart. Vormt talrijke
vertakkingen met bloemen. Hoogte ca. 250cm.

080465 Peper Habanero mix

€ 1,99

Uitstekend geschikt als snijbloem. Hoogte ca. 65 cm.

De ideale pepertjes voor het maken van een
groene Thaise curry pasta; voor een wat mildere
curry moet u de zaadjes uit de pepertjes verwijderen.

080466 Pepino of Meloenpeer

080470 Salade Oriental (Baby Leaf) mix

080816 Esther

€ 1,99

Door een zorgvuldige keuze van diverse variëteiten
krijgt u een heerlijke salade met een rijk scala aan
smaken. Van boterzacht, pikant tot nootachtig.

€ 2,59

€ 1,99

Zeer geschikt voor borderbeplanting en
hagen. Mooie snijbloem voor bijvoorbeeld drijfschalen.
Hoogte ca. 120 cm.
€ 1,79

Gemengde tinten. Door ‘toppen’ bevordert men
de lengte van de zijstengels. Mooi als eenjarige haag.
Hoogte ca. 140 cm.
€ 1,99

De sopropo uithollen, goed wassen en vullen met
vlees of vis. Bereiden in de oven of smoren in een
saus. Klein gesneden geschikt voor de wok. Van de
bladeren trekt men thee.

080818 Sungold

€ 1,39

Zeer geschikt voor borderbeplanting. Mooie
snijbloem voor boeketten en drijfschalen. Hoogte ca. 60 cm.

080823 Moulin Rouge
€ 1,99

Zeer geschikt om te wokken. Smakelijke groente
en wordt bijv. gecombineerd gegeten met
pannenkoekjes of Turkse pasta.

De vruchten zijn sappig en zoetzuur en rijk aan
vitaminen. Je kunt ze rauw eten, een chutney van
maken of voor een saus gebruiken (salsa verde).

€ 1,99

Bij uitstek geschikt voor potten en bloembakken,
maar ook zeer mooi in de border. Hoogte ca. 40 cm.

080814 Ring of Fire

080478 Tomatillo of Mexicaanse Aardkers

€ 1,99

080810 Music Box

Deze vrucht heeft een zachte smaak en wordt,
behalve als fruit, in sla gebruikt of meegekookt
in een ragout. Kan als sier- of bladplant binnen worden
gebruikt.

080475 Turkse Spinazie

€ 1,39

Sterk vertakkend en daardoor zeer geschikt
voor hagen. Tevens een lang houdbare snijbloem.
Hoogte ca. 300 cm.

080812 Pacino Gold
€ 3,79

Voldoende
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080460 Peper Groene Curry (Cabai)

080472 Sopropo of Balsampeer

De Lemon Apple komkommer krijgt, als zij rijp is, de vorm van
een gele appel. De smaak is enigszins zoet en mild en zeer
geschikt voor rauwkost salades.

080425 Koriander

€ 1,99

Afkomstig uit Suriname. De pepers zijn zeer
heet maar hebben ook een speciaal aroma.

De kiwano heeft een friszoete smaak en lijkt op een
combinatie van citroen en banaan. Het vruchtvlees
wordt gebruikt in fruitsalades en nagerechten.

080423 Komatsuna of Mosterdspinazie

080455 Paksoi Kanton

Cress - B
Can be g
from Ma
lot of vita

Gartenkresse - Großblättrige
Im Hause kann Kresse jederzeit ausgesät werden bei 20ºC und draußen ab
März bis Oktober. Nach 2 Wochen wieder aussäen um damit frische Blätter
ernten zu können, reich an Vitamine C.

€ 1,99

Zonnebloem met grote donkerrode, bijna zwarte,
imposante bloemen, een echte eyecatcher in uw tuin.
Hoogte: 150cm

080826 Irish Eyes
€ 1,99

€ 2,59

Bijzonder laagblijvende zonnebloem die zich ook nog
eens flink vertakt. Een bijzonder goede soort voor de opkweek
in een pot.
Hoogte 55cm

080828 Lemon Queen

€ 1,99

Een overblijvende zonnebloem met lichtgele
bloemen. Zeer geschikt als snijbloem
Hoogte 180cm

1

080801

ZONNEBLOEM
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Avondzon
Helianthus annuus
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€ 2,59

De bladeren van Citroengras wordt veelal gebruikt in de
Aziatische keuken. Ze hebben een zure, frisse, citroenachtige
smaak.

Cresson
Toute l’an
mi-octob
riche en

Cress - Broad-leaved
Can be grown indoors all year round in a bright spot at 20ºC. Sow outdoors
from March till October. Sow frequently for a regular supply. Cress contains a
lot of vitamine C. Delicious in sandwiches and salads.
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080402 Citroengras

De okra is een wat minder bekende groente. Okra’s zien eruit als
een kruising tussen een groene peper en een courgette. Wordt
vooral gebruikt in de Marokkaanse, Indiase en Creoolse keuken.

Cresson alénois - à large feuille
Toute l’année en endroit clair à 20ºC. En pleine terre de mars jusqu’à
mi-octobre. Semer tous les quinze jours pour obtenir du cresson frais, très
riche en vitamine C. Délicieux dans les sandwiches, les salades.

QUALITY

✄

Zaden van exotische groenten.

€ 1,79

I-XII

Tuinkers
Het hele
van 20ºC
voor een
salade.
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XOTICA

I-XII

Tuinkers - Grootbladige
Het hele jaar binnenshuis te zaaien bij voldoende licht en een temperatuur
van 20ºC. Maart-half oktober in de vollegrond zaaien. Zaai iedere twee weken
voor een verse oogst. Tuinkers bevat veel vitamine C en is ook lekker in een
salade.

ZONNEBLOEM
TOURNESOL
SUNFLOWER
Eénjarig
- Annuelle - Annual - Einjährig
SONNENBLUME

Helianthus annuus
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Tuinkers - Grootbladige
Het hele jaar binnenshuis te zaaien bij voldoende licht en een temperatuur
van 20ºC. Maart-half oktober in de vollegrond zaaien. Zaai iedere twee weken
voor een verse oogst. Tuinkers bevat veel vitamine C en is ook lekker in een
salade.

Tuinkers
Het hele
van 20ºC
voor een
salade.

Cresson alénois - à large feuille
Toute l’année en endroit clair à 20ºC. En pleine terre de mars jusqu’à
mi-octobre. Semer tous les quinze jours pour obtenir du cresson frais, très
riche en vitamine C. Délicieux dans les sandwiches, les salades.

Cresson
Toute l’an
mi-octob
riche en

Cress - Broad-leaved
Can be grown indoors all year round in a bright spot at 20ºC. Sow outdoors
from March till October. Sow frequently for a regular supply. Cress contains a
lot of vitamine C. Delicious in sandwiches and salads.

Cress - B
Can be g
from Mar
lot of vita

Gartenkresse - Großblättrige
Im Hause kann Kresse jederzeit ausgesät werden bei 20ºC und draußen ab
März bis Oktober. Nach 2 Wochen wieder aussäen um damit frische Blätter
ernten zu können, reich an Vitamine C.

Gartenk
Im Hause
März bis
ernten zu

ZONNEBLOEM
TOURNESOL
SUNFLOWER
Eénjarig
- Annuelle - Annual - Einjährig
SONNENBLUME

Music box

Helianthus annuus
2
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SUZANNE-MET-DE-MOOIE-OGEN
SUZANNE AUX YEUX NOIRS
BLACK-EYED SUSAN VINE
SCHWARZAUGIGE SUSANNE

0,5x0,5
cm

I-XII

I-XII

I-XII

Alflafa à Germes - Luzerne
Les Graines à germer peuvent être facilement cultivées avec de l’eau*. Ils ont un goût très doux,
faciles à utiliser pour garnir les viandes, les poissons et les crudités. Ils contiennent un haut
pourcentage de protéines et de carotène, ainsi que des vitamines C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alflafa à Germes - Luzerne
Les Graines à germer peuvent être facilement cultivées avec de l’eau*. Ils ont un goût très doux,
faciles à utiliser pour garnir les viandes, les poissons et les crudités. Ils contiennent un haut
pourcentage de protéines et de carotène, ainsi que des vitamines C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alfalfa sprouts - Lucerne
Sprouting seeds can be easily grown with water* . The sprouts have a delicious fresh flavour and
are often used to garnish meat and fish and as an addition to salads and sandwiches. In addition
to high values of proteins and carotene, Alfalfa also contains essential vitamins including
vitamins C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alfalfa sprouts - Lucerne
Sprouting seeds can be easily grown with water* . The sprouts have a delicious fresh flavour and
are often used to garnish meat and fish and as an addition to salads and sandwiches. In addition
to high values of proteins and carotene, Alfalfa also contains essential vitamins including
vitamins C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alfalfa sprossen - Luzerne
Keimsprossen kan man einfach mit wasser ziehen* . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu sem.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alfalfa sprossen - Luzerne
Keimsprossen kan man einfach mit wasser ziehen* . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu sem.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alba

KLOKWINDE
COBEE GRIMPANTE
CUP AND SAUCES VINE
GLOCKNREBE

Eénjarig - Annuelle - Annual - Einjährig

Cobaea scandens
2
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Alfalfa kiemen - Luzerne
Spruitgroente kan eenvoudig met water worden opgekweekt*. De spruiten zijn heerlijk fris van
smaak en worden vaak gebruikt als garnering bij vlees of vis en als toevoeging bij salades en op
sandwiches. Alfalfa is rijk aan proteïne, carotine en vitaminen C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Mixed
Thunbergia alata

III-X

Alfalfa kiemen - Luzerne
Spruitgroente kan eenvoudig met water worden opgekweekt*. De spruiten zijn heerlijk fris van
smaak en worden vaak gebruikt als garnering bij vlees of vis en als toevoeging bij salades en op
sandwiches. Alfalfa is rijk aan proteïne, carotine en vitaminen C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.
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POPPIES OF THE WORLD

Prachtige klimplanten.

080851 Klaproos Gemengd

€ 3,29

Asarina, ook wel het Leeuwenmuiltje genoemd,
dankt deze naam aan de opvallende vorm van de bloemen.

Prachtige klaproos mengsel in zachte kleur nuances.
De bloemen afsnijden als ze nog in knop zittem

080924 Cobaea Alba wit

08053 Klaproos Rhoeas Rood

€ 2,59

Ook wel ‘Klokwinde’ genoemd. De plant heeft
mooie witte klokvormige bloemen.

080930 Ipomoea dubbelbloemig rose

080854 Papaver Blauwmaanzaad

080934 Lathyrus Unwin’s Striped
Een klimplant met prachtige rode en roze-gestreepte
bloemen die bovendien zeer aangenaam geuren.

080936 Tropaeolum Jewel of Africa

€ 1,99

080858 Ijslandse papaver

080859 Orientaalse papaver
Papaver oriëntale komt in het wild voor langs kusten
van de Middellandse zee tot in Perzië. De bladeren
zijn diep ingesneden en getand. Zowel bladeren en
stengels zijn ruw behaard en voelen stekelig aan.

€ 3,79

Ook wel Chinees purperklokje genoemd. Doet het
ook erg goed in hanging baskets.

080944 Wisteria zacht-blauw

€ 2,59

Bekend onder de naam Blauwe Regen. De talrijke
bloemen zorgen voor een kleurrijke begroeiing tegen
bijv. een pergola.

080950 Passiflora caerulea

€ 1,99

Passiflora is een een geliefde klimplant met prachtige
paars-witte passiebloemen.
€ 1,79

080952 Thunbergia Gemengd
Suzanne-met-de-mooie-ogen is een fraaie eenjarige
klimmer met unieke oranje, witte en gele bloemen.

€ 1,99

080954 Dolichos lablab

Ook wel hyacinthboon genoemd, bloeit prachtig lilaroze in
lange bloemtrossen met purpergroen tot roodpurper blad.

080956 Asaria Red Dragon

€ 3,79

Een lage klimmer met bordeauxrode trompetvormige
bloemen, doet het ook heel mooi in hanging baskets.
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Alfalfa kiemen - Luzerne
Spruitgroente kan eenvoudig met water worden opgekweekt*. De spruiten zijn heerlijk fris van
smaak en worden vaak gebruikt als garnering bij vlees of vis en als toevoeging bij salades en op
sandwiches. Alfalfa is rijk aan proteïne, carotine en vitaminen C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alfalfa kiemen - Luzerne
Spruitgroente kan eenvoudig met water worden opgekweekt*. De spruiten zijn heerlijk fris van
smaak en worden vaak gebruikt als garnering bij vlees of vis en als toevoeging bij salades en op
sandwiches. Alfalfa is rijk aan proteïne, carotine en vitaminen C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alflafa à Germes - Luzerne
Les Graines à germer peuvent être facilement cultivées avec de l’eau*. Ils ont un goût très doux,
faciles à utiliser pour garnir les viandes, les poissons et les crudités. Ils contiennent un haut
pourcentage de protéines et de carotène, ainsi que des vitamines C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alflafa à Germes - Luzerne
Les Graines à germer peuvent être facilement cultivées avec de l’eau*. Ils ont un goût très doux,
faciles à utiliser pour garnir les viandes, les poissons et les crudités. Ils contiennent un haut
pourcentage de protéines et de carotène, ainsi que des vitamines C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alfalfa sprouts - Lucerne
Sprouting seeds can be easily grown with water* . The sprouts have a delicious fresh flavour and
are often used to garnish meat and fish and as an addition to salads and sandwiches. In addition
to high values of proteins and carotene, Alfalfa also contains essential vitamins including
vitamins C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alfalfa sprouts - Lucerne
Sprouting seeds can be easily grown with water* . The sprouts have a delicious fresh flavour and
are often used to garnish meat and fish and as an addition to salads and sandwiches. In addition
to high values of proteins and carotene, Alfalfa also contains essential vitamins including
vitamins C, D, K, E, B12.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alfalfa sprossen - Luzerne
Keimsprossen kan man einfach mit wasser ziehen* . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu sem.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

Alfalfa sprossen - Luzerne
Keimsprossen kan man einfach mit wasser ziehen* . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu sem.
* Ga voor zaai instructie naar onze website of scan de qr-code naast de barcode.

KLIMENDE WINDE
VOLUBILIS
COMMON MORNING-GLORRY
PRUNKWINDE

Eénjarig - Annuelle - Annual - Einjährig

Dubbelbloemig
Ipomea imperialis
2
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€ 1,39

€ 1,99

Mooie, volle, dubbelbloemige slaapmutsje met
aantrekkelijke gegolfde bloemblaadjes in felgekleurde
tinten.
€ 1,39

Heeft prachtige, dik gevulde donkerpaarse bloemen
welke zeer decoratief zijn in droogboeketten.

080864 Californische Slaapmutsjes

€ 1,39

Op een zonnige plekje gezaaid zijn ze prachtig
rijkbloeiend. Als de zon onder is gaan ze slapen.
€ 1,39

Komt van nature voor in Noord-Europa, inclusief
Ijsland en ook in Noord-America. De grote bloemen
bloeien aan het eind van de gebogen stengels.

€ 1,79

080940 Rhodochiton Purple Bells

€ 1,39

€ 1,39

Papaver somniferum is de papaver die gebruikt
wordt om opium van te winnen. In Nederland
heet hij daarom ook wel ‘Slaapbol’.

080863 Papaver Black Paeony

Een zeer opvallende verschijning in de tuin. Tevens een
mooie snijbloem, echter dan wel in het knop stadium
afsnijden.

Deze Oost-Indische kers is een exotische klimplant
die in de zomer en het najaar prachtig bloeit in verschillende
tinten oranje, crème en geel. De bladeren en bloemen zijn
eetbaar.

III-X

€ 1,39

€ 1,79

080856 Papaver Deense Vlag

080862 Papaver slaapbol

080861 Thai Silk

Het zaad van de papaver Blauwmaandzaad wordt
gebruikt om, voor het bakken, op brood te strooien.

Deze sterke klimmer krijgt vele dubbele roze bloemen.
Kan ook uitstekend binnen in een pot worden gehouden.

Passiflora caerulea

€ 1,39

€ 1,79

Deze klimmende winde heeft zeer bijzondere
donkerpaarse bloemen met een sterk contrasterend hart.

I-XII

€ 1,39

Papaver rhoeas is een plant uit de papaverfamilie
(Papaver aceae). Deze plant kan tot circa 80 cm hoog
worden. De bloemen zijn goot en scharlakenrood.

080928 Ipomoea Knowlians black

300 cm

Zaaddozen zijn zeer decoratief in droogboeketten.
De bloemen afsnijden als ze nog in knop zijn.

Bijzondere soorten papavers.

080922 Asarina Paarsblauw

PASSIEBLOEM
PASSIFLORA
PASSION FLOWER
PASSIONBLUME

080860 Pioenbloemige papaver

080865 Slaapmutsjes Dubbelbloemig
Op een zonnige plekje gezaaid zijn ze prachtig
rijkbloeiend. Als de zon onder is gaan ze slapen.
€ 1,39

€ 1,79

THEMASERIES

House Plants

Een serie unieke kamerplanten aan die je zelf kunt zaaien. Ze zien er allemaal
prachtig uit en van sommige kun je zelfs oogsten. Kamerplanten zaaien en
opkweken is absoluut niet moeilijk, dus probeer het vooral zelf eens uit!

084004 Aloe gemengde soorten

€ 3,29

084006 Asparagus, Sierasperge

€ 3,29

084010 Chamaedorea, minipalm		

€ 2,59

084011 Coffea Arabica, koffieplant

€ 2,59

084012 Coleus Rainbow mix, Siernetel		

€ 1,99

084013 Eucalypthus Lemon Bush

€ 4,79

084014 Cuphea, Luciferplantje

€ 2,59

084015 Californische palm

€ 2,59

084017 Kruidje-roer-me-niet

€ 1,79

084026 Philodendron selluom

€ 3,29

084034 Solanum, Oranjeboompje

€ 1,99

084038 Cactus Mengsel

€ 2,59

Een trendy plant welke makkelijk te verzorgen is.

Met zijn geveerde blaadjes een mooie decoratieve plant,
Welke gemakkelijk en sterk is.

Mexicaanse dwergpalm, bergpalm.
Regelmatig maar niet te veel water geven

Bloeit met witte bloemclusters, hierna verschijnen
bessen aan deze plant.

Vooral bekend als kamerplant, maar in de zomer ook
zeer geschikt voor het terrasin bloembakken of potten.

De bladeren ruiken bij aanrijding heerlijk naar
citronella en houden de muggen op afstand.

De plant vormt buisvormige, rode bloemetjes
en doet het ook prima buiten in bloempotten.

Een robuuste palm welke in de zomer naar buiten kan.

Wanneer men de blaadjes aanraakt vouwen
deze zich samen en gaan hangen. Na enige tijd
ontvouwen ze zich weer.

Een gemakkelijke kamerplant waarvan de bladeren
wel tot 90 centimeter in doorsnee kunnen worden.

Tussen de donkergroene golvende blaadjes groeien eerst
witte stervormige bloemen. Als die bestoven zijn, worden
het groene bessen die steeds feller oranje kleuren en aan
de plant blijven zitten. De bessen zijn giftig.

Dit zaadmengsel bevat een aantal soorten cactussen die
zeer de moeite waard en niet moeilijk te kweken zijn.
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Druk-, zetfouten en prijswijzigingen
voorbehouden. Met deze prijslijst
vervallen alle voorgaande prijslijsten.
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