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Info
HOE BESTELLEN?

AFHALEN OF VERZENDEN?

• PER POST: door het inzenden van bijgevoegde bestelbon,
met opgave van de gewenste leveringstermijn.
• PER TELEFOON: op nr. +32 9 377 00 22.
Gelieve indien mogelijk uw klantennummer en de artikelnummers
klaar te houden.
• WEBSITE: www.vlaamszaadhuis.com
www.debaerdemaeker.online

• AFHALEN:
- Afhalen van uw bestelling en/of aangenaam winkelen in onze ruime
winkel is mogelijk tijdens onze openingsuren
- Maandag: 13 u tot 18 u
- Dinsdag tot en met vrijdag: 9 u tot 12 u en van 13 u tot 18 u
- Zaterdag: doorlopend van 9 u tot 17 u
- Onze winkel en burelen zijn gesloten op maandagvoormiddag
& zon- en feestdagen
- Tip: stuur uw bestelling vooraf op, dit vereenvoudigt het klaarmaken
en verkort de wachttijd.
- Vermeld wel op welke datum uw bestelling afgehaald wordt.

Bij een minimum bestelling van € 25
ontvangt elke afhaler gratis een paar
handige tuinhandschoenen.

• VERZENDEN:
Alle bestellingen in België en Nederland worden afgeleverd via GLS.
Indien wij over uw emailadres beschikken ontvangt u van GLS een
mail betreffende uw zending (track & trace).

LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN
HOE BESTELLEN?
PER POST: door het inzenden van deze bestelbon, met opgave van de
gewenste leveringstermijn.
PER TELEFOON: kleinere bestellingen kunnen doorgegeven worden op
nr. 0032 9 377 00 22.
VIA WEBSITE: www.vlaamszaadhuis.com of www.debaerdemaeker.
online
AFHALEN OF VERZENDEN?
AFHALEN van uw bestelling op ons adres is mogelijk, alle werkdagen
van
9 tot 12u en van 13 tot 18u met uitzondering van maandagvoormiddag.
Zaterdag doorlopend van 9 tot 17u.
VERZENDEN VAN UW BESTELLING:
Alle bestellingen worden afgeleverd via GLS. Indien u overdag afwezig
bent, gelieve een adres op te geven waar uw bestelling kan afgeleverd
worden. Vergeet echter niet deze personen te verwittigen dat er eventueel een pakket op hun adres kan toegestuurd worden. Bij weigering door
deze personen, zullen bij een tweede aanbieding kosten aangerekend
worden ad. € 4,95.
(voor Nederland € 6,45). Mocht een artikel - tijdelijk - niet voorradig zijn,
dan dient u een nieuwe bestelling te plaatsen.
Bestellingen voor najaar en/of voorjaar worden automatisch
gesplitst en als 2 aparte bestellingen behandeld met de daarbij
horende verzendkosten.
Bestellingen van asperges, vaste planten en kruiden die
afzonderlijk moeten verstuurd worden in de voorziene periode’s
worden ook als een aparte bestelling beschouwd met de daarbij
horende verzendkosten.
Wij versturen geen nieuwe bestellingen naar onze klanten,
zolang de vorige niet betaald zijn.
“Wij raden u sterk aan uw bestelling van fruitbomen en/of –struiken zelf
te komen afhalen. Hierdoor vermijdt u niet alleen de verzendkosten maar
ook eventuele vertragingen veroorzaakt door het transport. Indien u toch
voor verzending kiest, berekenen wij voor het verpakken en verzenden
een bijdrage van € 15,95 per zending van 5 fruitbomen. De bomen
worden in een stevige, aangepaste doos verpakt om eventuele schade
bij transport te vermijden. Gelieve hiermee rekening te houden.”
Fruitbomen worden enkel verstuurd tussen 15 oktober en 15 maart.
VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Algemeen
Door het loutere feit van zijn bestelling bij het Vlaams Zaadhuis gaat
de klant akkoord met de algemene voorwaarden van de verkoper – de
BV Roger DE BAERDEMAEKER met maatschappelijke zetel te 9950
Lievegem (Waarschoot) aan de Guido Gezellelaan 30 en hebbende als
ondernemingsnummer 0415.949.163 – op de bestelbon en op de factuur
afgedrukt. De rechtsverhouding tussen de verkoper en de klant wordt
uitsluitend door de voorwaarden van de verkoper beheerst. Gebeurlijke
bestellingsvoorwaarden van de klant zijn niet tegenwerpelijk aan de verkoper, zelfs indien zij niet op uitdrukkelijke wijze werden geprotesteerd.
Afbeeldingen in de zaaigids van de verkoper kunnen qua kleur en uitzicht
soms licht afwijken van de realiteit.
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Voor alle bestellingen wordt een forfaitair bedrag van € 4,95 aangerekend als tegemoetkoming in port- en verpakkingskosten (voor Nederland
€ 6,45). Voor het verzenden van meer dan 3 kg pootaardappelen wordt
€ 9,95 aangerekend - voor fruitbomen en bessen € 15,95 per pakket van
1 tot 5 bomen.
2. Leveringstermijn
De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen (afhankelijk van de
afstand, binnen België ongeveer twee weken en buiten België ongeveer
drie weken zijn steeds benaderend, louter indicatief en verbinden de
verkoper in geen geval. Een leveringstermijn is slechts bindend wanneer
dit uitdrukkelijk aangegeven is.
Overschrijding van de benaderende leveringstermijn, om welke reden
ook, geeft de klant geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van eender welke verbintenis welke voor hem / haar uit de
overeenkomst voortvloeit, en vormt evenmin grond tot ontbinding van de
overeenkomst en / of de annulering van de bestelling.
3. Prijzen en betalingsmodaliteiten
3.1. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en onder voorbehoud van gebeurlijke
prijswijzigingen en / of drukfouten.
3.2. De klant dient de bestelde goederen binnen 14 dagen na het bericht
van bevestiging van de bestelling door de verkoper (met daarin nogmaals
de prijsopgave en het rekeningnummer waarop de betaling dient te
gebeuren, i.e. de factuur) te betalen:
- door overschrijving
op IBAN BE29 7030 3275 5564 – BIC AXABBE22
of IBAN BE54 7370 1074 3397 – BIC KREDBEBB
3.3. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag ervan heeft van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg:
1. dat alle overige openstaande vorderingen, met inbegrip van niet
vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar worden;
2. dat alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsmodaliteiten vervallen;
3. dat op alle verschuldigde betalingen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een conventionele moratoire interest verschuldigd
zal zijn van 10% per jaar;
4. dat alle verschuldigde bedragen van rechtswege verhoogd worden
met een bedrag gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen, met
een minimum van 250 EURO als forfaitair schadebeding;
5. dat de verkoper het recht heeft om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de bestaande
overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden ten laste van
de klant of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten.
3.4. De verkoper heeft het recht om bestellingen onder rembours te versturen. Rechtstreekse leveringen door de eigen diensten van de verkoper
dienen steeds contant te worden betaald.
4. Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd de overgang van het risico op de klant, blijven de door de
verkoper geleverde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper
tot op het ogenblik dat de klant al zijn verbintenissen voortspruitend uit
de overeenkomst, heeft uitgevoerd (in ontvangstname en betaling).
Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald en de eigendom
niet is overgegaan in overeenstemming met huidig artikel, mag de klant
geen enkel (zakelijk) recht toestaan op de goederen.

De klant verbindt zich ertoe om de verkoper onmiddellijk te verwittigen
bij enige beslaglegging op goederen die het voorwerp uitmaken van dit
eigendomsvoorbehoud.
Ingeval de klant de aan de verkoper toebehorende goederen toch zelf
verwerkt en/of wederverkoopt, dan draagt hij alle hieraan verbonden
schuldvorderingen aan de verkoper over.
5. Herroepingsrecht
Bij een verkoop op afstand heeft de klant-consument het recht om
binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen
na de dag waarop de klant-consument of een door de klant-consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, (het laatste goed van) de
bestelling fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant-consument
de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring per fax of per e-mail
(faxnummer en emailadres zoals vermeld op het bestelformulier en de
factuur van de verkoper) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing om
de overeenkomst te herroepen.
De verkoper mag wachten met terugbetaling tot de goederen terug in
haar bezit zijn of de klant-consument heeft aangetoond de goederen te
hebben verzonden.
De klant-consument dient de goederen uiterlijk binnen 14 dagen na de
dag waarop de klant-consument zijn/haar beslissing tot herroeping aan
de verkoper ter kennis heeft gebracht, terug te zenden of te overhandigen
in onbeschadigde originele verpakking. Indien de klant-consument
bewijst dat de terugzending van de goederen binnen voormelde periode is
geschied (bewijs verzending), dan is de herroeping van de overeenkomst
geldig. Bij overschrijding van de termijn zal de verkoper niet gehouden
zijn de goederen terug te betalen.
De kosten van terugzending van de goederen zijn steeds ten laste van
de klant-consument en dienen op controleerbare wijze te gebeuren (aangetekend, per GLS, of andere waarbij door de verkoper voor ontvangst
wordt getekend).
6. Privacy
Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor
intern gebruik conform de privacywetgeving die geldt in de hele Europese Unie(EU) van 25 mei 2016, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in werking treedt op 25 mei 2018. Voor verdere
inlichtingen kan u zich wenden tot de Commissie van de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer te B-1000 Brussel.
7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
In geval van betwisting zijn de Vrederechter van het kanton Eeklo, de
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent en de
Rechtbank van Koophandel afdeling Gent, of de corresponderende rechtbanken van de woonplaats van de klant, naar keuze van de verkoper,
exclusief bevoegd.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen
verkoper en de klant en op alle geschillen waarbij de verkoper betrokken
is, ongeacht de aard of de oorzaak van het geschil.
De uitgebreide verkoopsvoorwaarden zijn te vinden op
http://www.debaerdemaeker.online/algemene-voorwaarden
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zaden...
een moestuin vol prachtige, lekkere en gezonde groenten
E X C E L L E N T

Door onze teeltdeskundigen worden doorlopend de nieuwste ontwikkelingen
van de grote zaadselectiebedrijven op de voet gevolgd, met als doel ons eigen
rassenassortiment regelmatig aan te passen en te vernieuwen. Vooraf worden
de gunstig beoordeelde soorten aan uitvoerige vergelijkende praktijkproeven
onderworpen. Pas nadat ook deze proeven gunstig zijn beoordeeld, worden
deze rassen opgenomen in onze EXCELLENT-elitereeks. Dat is voor de echte
liefhebber een dubbele waarborg dat zijn teeltzorgen met de beste resultaten
worden beloond. Wij durven daarom aanbevelen zoveel mogelijk uw keuze te
maken uit deze uitzonderlijke reeks zaden. De zaden worden machinaal afgevuld
waardoor het aantal zaden of het gewicht per pakje lichtjes kan afwijken.

VERKLARING VAN DE TEKENS EN SOORTEN
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klimplanten
biologische zaden

2022 nieuw, voor het eerst in ons programma opgenomen
onze exclusieve reeks
E X C E L L E N T

•

1 EENJARIG: bloeit uitsluitend het jaar van zaaien en sterft aan het
einde van het seizoen af.

•

2 TWEEJARIG: bloeit pas het jaar na uitzaai en sterft dan jaar per jaar
geleidelijk af.

•

3 MEERJARIG (overblijvend): bloeit in de meeste gevallen vanaf het
jaar na uitzaai en komt elk jaar terug.

•

LICHTKIEMER: kiemt alleen onder invloed van het licht. Zaden zeer
oppervlakkig zaaien en licht aandrukken.

•

DONKERKIEMER: heeft donkerte nodig om te kiemen. Zaden afdekken
met een laagje potgrond of zand.

•

KOUDKIEMER: zaden een tijdje in een koude, vochtige omgeving leggen
(bv. in de koelkast bij ca. 5°C) om de kieming te bevorderen.

JAARLIJKS VERLOF
De zaak zal gesloten zijn vanaf
donderdag 21/07/2022 t.e.m. maandag 08/08/2022.
We zijn ook gesloten op 26/12/2022 en op 02/01/2023.

OPENDEURDAGEN 2022
U bent van harte welkom op onze jaarlijkse opendeurdagen van
zaterdag 12/02/2022 t.e.m. zondag 20/02/2022.
Tijdens de opendeurdagen is de winkel op weekdagen doorlopend
open van 9 u tot 18 u en op zaterdag & zondag van 9 u tot 17 u.

Voorwoord
Beste klanten,
Na de grote aanpassing die we allen moeten maken hebben in 2020 door de coronapandemie, bracht 2021 enige verbetering, maar toch vooral weer nieuwe problemen met
zich mee. Wij willen daarom eerst en vooral u allen danken voor uw geduld en begrip bij
de vaak onvoorspelbare leveringstermijnen, transportkosten en grondstofprijzen. Wij hopen
met ons allen dat 2022, naast een goede gezondheid, ook een stabielere markt met zich
meebrengt.
De voorbije twee jaar zaten we met ons allen vaker thuis. We genoten volop van de tuin en
dit was duidelijk te merken in de verkoop van fruitbomen en bloembollen. Fruitboomtelers
kwamen handen en bomen tekort en ook dit jaar is dit tekort nog niet ingehaald. Hierdoor
zullen, jammer genoeg, niet alle fruitbomen even makkelijk te leveren zijn.
Voor de liefhebbers van bloembollen is er gelukkig beter nieuws. Uw enthousiasme
spoorde ons aan het aanbod van zomerbloeiende bloembollen stevig uit te breiden. U hebt
nu de keuze uit ruim 100 verschillende bloembollen.
Uiteraard was ook in 2021 zorg voor de natuur en de planeet niet uit het nieuws weg
te slaan. Wij zijn dan ook verheugd dat wij hierbij ons steentje kunnen bijdragen door
een uitgebreider aanbod aan biologische zaden. Deze zaden worden in onze cataloog
aangeduid door het ofﬁciele EU-biologo.
Daarnaast hebben wij vanaf nu ook een mooi assortiment inheemse bloemen en voeren
we sinds kort onze wildakkersmengsels in vanuit Nederland met enkel inheemse soorten.
Door enkel inheemse bloemen en kruiden te zaaien beschermen we de biodiversiteit,
trekken we bijen en vlinders aan en creëren we een prachtig en authentiek uitzicht.
Daarnaast zijn er nog tal van nieuwe producten waarvan we dolenthousiast worden:
• Met enkele nieuwe pepers, van de milde shishito tot de absolute recordhouder Carolina
Reaper, is er voor elk wat wils.
• De Oviedo bloemkool biedt voor het eerst een professionele oplossing voor wie zich
wil wagen aan weeuwenteelt.
• Wortel Nativa belooft met zijn uniforme en gladde wortels een echte must-have voor de
moestuin te worden.
• De Sotalis-kropsla laat bladluizen geen enkele kans meer.
• Met onze nieuwe zaden voor boeketbloemen en siergrassen kan u zelf aan de slag om
de mooiste boeketten te maken.
• Doperwt Darlin vult in zijn eentje de leegte op na het wegvallen van Vada, Geneva,
Cash en Butana.
• Butternut Atlas is de referentie onder de professionele kweker.
Zoals elk jaar kunt u bij ons geënte tomatenplanten afhalen, vanaf donderdag 14 april 2022.
Onze opendeurdagen gaan door van 12 t/m 20 februari 2022.
Wij wensen jullie een gelukkig en gezond 2022, boordevol tuinplezier.
Vanwege
Carla en haar team

OPENINGSUREN WINKEL
Maandag: 13 u tot 18 u
Dinsdag tot en met vrijdag: 9 u tot 12 u en van 13 u tot 18 u
Zaterdag: doorlopend van 9 u tot 17 u
Gesloten op maandag voormiddag, zondag en feestdagen.
www.vlaamszaadhuis.com l www.debaerdemaeker.online

AFHALEN VAN GEËNTE TOMATEN
Vanaf donderdag 14 april 2022.
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Groenten
KNOLGEWASSEN
Groenten

Aardpeer of topinambour
Gemakkelijk en eenvoudig te telen knolgewas met meer dan bijzondere eigenschappen. Het is namelijk een groentegewas dat uitzonderlijk rijk is aan INULINE, het voor diabetici ongevaarlijke vruchtensuiker, die het SACHAROSE
en ZETMEEL vervangt dat in de meeste knolgewassen voorkomt. Aardperen vormen dus een zeldzame en welkome aanrader. Daarnaast bevatten aardperen opvallend veel vitamine A+C.
Rode Aardperen
Dit gewas groeit uit tot een
hoogte van 2,5 à 3 meter. De
stengels en bladeren vertonen veel
gelijkenissen met zonnebloemen.
De plantafstand bedraagt 45 cm
in de rij en 70 cm tussen de rijen.
Ze zijn volkomen winterhard en
worden alleen nog smakelijker na
een vorstperiode. Ze blijven bij
voorkeur in de grond voor bewaring.
De knollen zijn rond, knobbelig
en bezitten een typerende
notensmaak.

Art. 07/007291 5 knollen € 7,95

Helianti of zonnewortel

Gemberknol

Oca

Ipomoea batatas

Eetbare knol met als oorsprong Canada. Is
verwant met topinambour en zonnebloem.
Oogstbaar vanaf oktober - de knollen
bewaren het best in de grond. Je kan ze
rauw eten, geraspt met vinaigrette, of
bereiden zoals aardappelen.

Gember

OXALIS CRENATA

Zoete aardappel of Bataat

Planten in de serre vanaf februari en/of in
volle grond vanaf mei.
Plantafstand 15 cm - Plantdiepte 3 à 5 cm.
Oogsten van juni tot oktober.

Witroze knolletjes, fris en zoet van smaak.
Kunnen zowel rauw in salades, gekookt, in de
wok of gefrituurd klaargemaakt worden. Ook de
blaadjes kunnen in salades verwerkt worden.
Na half mei deﬁnitief buiten uitplanten. De
planten zo lang mogelijk op het veld laten staan,
eventueel afdekken en beschermen bij koude
nachten. De knollen vorstvrij laten overwinteren.

Eetbare knol rijk aan inuline en gezonder
voor diabetespatiënten dan aardappelen.
De knol dient eerst in een glas water
geplaatst te worden om scheuten te
vormen. Deze scheuten worden dan
gestekt in potjes en later in mei uitgeplant
in volle grond.

Art. 07/007295

Art. 09/225250

Art. 07/001505

Art. 07/007300

5 st.

€ 9,95

Crosne of Japanse
andoornknol

ca.50 g

€ 5,95

Chayote

Vormt kleine, grillige knolletjes met
nootachtige smaak. Zij kunnen zowel
rauw, gestoofd als gefrituurd gegeten
worden.
Hoogte 30 à 80 cm.
Knolletjes 3 à 5 cm.

Art. 07/007380

1 st.

€ 9,95

10 st.

€ 9,95

Capucine

1 st.

€ 9,95

Pindanoten

CHRISTOPHINE

CAPUCINE TUBEREUSE - KNOLCAPUCIEN

PINDANOTEN OF AARDNOTEN

Overblijvende eenhuizige klimplant van de
komkommerfamilie. De hangende vruchten zijn
peervormig en kunnen tot 1 kg zwaar worden. De vruchten
worden onrijp (geschild) bereid, gestoofd, gekookt of
gebakken. De smaak van het vruchtvlees is vergelijkbaar
met dat van een komkommer. De wortelknol is tevens
ook eetbaar en wordt bereid als aardappelen (zetmeelrijk).

Klimplant uit de familie tropaeolacea, verwant
aan Oost-Indische kers en van oorsprong uit
Peru (Andesgebergte). De knollen zijn als kleine
aardappelen met een opvallende rode, gele en witte
kleur en met een scherpe mosterdachtige smaak
(opgelet! niet rauw eten). De bladeren kunnen als
specerij gebruikt worden. Oogsten na 6 à 8 maanden.

Peulvrucht van de familie van de
vlinderbloemigen. De bloemen bevinden zich
bovengronds, na bevruchting zal de peul zich
in de grond boren en daar afrijpen.
Oogstperiode is september - oktober.

Art. 07/007320

Art. 07/007340

Art. 07/007360

1 st.
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€ 9,95

3 st.

€ 9,95

ca. 50 g

€ 8,95

www.debaerdemaeker.online l www.vlaamszaadhuis.com

AARDAPPELPOOTGOED
Leverbaar vanaf half januari 2022. Prijs per kg. Ons assortiment pootaardappelen blinkt uit door zijn zéér hoge vormvastheid en
resistentie tegen schurft. “Opgelet: Pootgoed kan niet gereserveerd worden voor leveren/afhalen na 01 maart.

Vroeg
PLANTADVIES
BIJ AARDAPPELTEELT

Groenten

1. Aanbevolen plantafstand - in de rijen ± 30 à 40 cm;
tussen de rijen 65 cm - plantdiepte 10 cm. Bij deze
plantafstand zijn ± 440 poters nodig per 100 m2
2. Zodra de planten voldoende ontwikkeld zijn (hoogte ±
20 cm) worden ze aangebermd.
3. Zodra de planten in de rijen elkaar raken, kan er
preventief behandeld worden tegen aardappelziekte
(Phytophthora infestans).
4. Bij optreden van coloradokever of bladluizen kan een
insecticidebehandeling nodig zijn. Kan ook BIO.
VERZENDEN
Voor het verpakken en verzenden van meer dan 3
kg aardappelpootgoed wordt een tussenkomst van
€ 9,95 aangerekend – anders gelden de normale
verzendkosten.

LADY CHRISTL - Klasse A 30/40
Zeer vroege aardappel van het vastkokend type. De
knollen zijn bijzonder mooi gevormd; langovaal en
lichtgeel. Bezit als keukenaardappel een uitgesproken
ﬁjne smaak, en is zowel geschikt als kook-, bak- en
saladeaardappel. Matige loofontwikkeling. De opbrengst
aan knollen ligt vrij hoog. Vatbaar voor Phytophthora in het
blad, weinig vatbaar in de knollen.

Art. 07/000955

€ 4,35

per kg

ADORA - Klasse A 28/35

ANNABELLE - Klasse A 28/32

Zéér vroeg aardappelras met goede opbrengst van
lichtgele rondovale knollen. Weinig gevoelig voor ziektes
in de knol. Zéér goede keukenkwaliteit. Groeiduur 70 - 80
dagen.

Zéér vroege aardappel van het vastkokend type. De
knollen zijn langwerpig en lichtgeel van kleur. Weinig
gevoelig voor ziektes in de knol. Groeiduur 70 - 80 dagen.

Art. 07/000925

Art. 07/000920

€ 3,95

per kg

COLOMBA - Klasse A 28/35
Vroeg ras van het vastkokend type. Lichtgele rondovale knol met geel
vleeskleur. De ogen zijn klein. Geeft een goede opbrengst. Heeft een
rijke smaak en een laag zetmeelgehalte! Goed voor gerechten, gekookt
en als frietaardappel. Groeiduur 75 - 90 dagen. Niet te vroeg planten!
Gewenste bodemtemperatuur van ca. 7°C bij aanplant. Voor een goede
opbrengst bemesten met magnesiumhoudende meststof.

VALERY - Klasse A 28/32

Art. 07/000958

Art. 07/000930

€ 3,95

per kg

€ 3,75

per kg

Vroeg ras. Langwerpige rode aardappel met een vrij
sterke gele vleeskleur. Een vastkokende keukenaardappel,
die zich tot alle soorten bereidingen leent. Geeft goede
opbrengst en is weinig ziektegevoelig. Groeiduur 70 - 80
dagen.

€ 3,45

per kg

Middelvroeg

ALEGRIA - Klasse A 28/35

ARTEMIS - Klasse A 28/35

DALIDA - Klasse A 28/35

CAROLUS - Klasse A 28/35

Middelvroeg ras met lange bewaring. Ook geschikt voor
frietbereiding. Kenmerken: ovaal, vlakogig, gele schil en gele
vleeskleur, middelgrove sortering en hoog drogestofgehalte.
Bezit hoge resistenties tegen aardappelziekte. Een ras met
een verzekerde hoge opbrengst. Groeiduur 90 - 110 dagen.

Halfvroege, vastkokende aardappel met
goede opbrengst van grote ovale knollen. Met
lichtgeel vruchtvlees een een goede smaak.
Veelzijdig te gebruiken zowel voor koken,
pureren of om frietjes van te maken. Topras en
waardige vervanger voor Alegria! Groeiduur
80 - 90 dagen.

Middelvroege rode aardappel. Grote
rondovale knollen met gele vleeskleur.
Lichtbloemige aardappel die zeer goed
van smaak is. Groeiduur tussen de 90 en
120 dagen.

Middelvroeg ras met mooie gele schil met roze ondiepe
ogen. Middelgrote rondovale knollen met geel vleeskleur.
Goed voor alle keukenbereidingen ook als frietaardappel.
Zéér ziekteresistent! Goede opbrengst en een echte
aanrader voor de Bio-teelt. Groeiduur 100 - 110 dagen.

Art. 07/000962

Art. 07/000961

Art. 07/000940

Art. 07/000945

per kg

€ 3,75

per kg
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€ 4,20

per kg

€ 3,75

per kg

€ 3,95
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Laat

Groenten
AGRIA - Klasse A 28/35

CHARLOTTE - Klasse A 25/32

MELODY - Klasse A 28/35

Middellaat ras. De knollen zijn groot, langovaal en vlakogig, geel
van schil en diepgeel van vruchtvlees. Koken vrij vast en hebben
een uitmuntende smaak. Voor bak- en frietbereiding meer dan
voortreffelijk. De opbrengst ligt zeer hoog. Resistent tegen
wratziekte en aardappelmoeheid. Groeiduur 130 - 150 dagen

Middellate aardappel van buitengewone keukenkwaliteit.
De knollen hebben een typische afgeplatte vorm. Hoog
zetmeelgehalte. Bij het koken worden de knollen niet melig.
Is een echt delicatesseras met zéér goede bakeigenschappen.
Levert goede opbrengsten. Groeiduur 70 - 90 dagen.

Het verbeterde bintje! Een zeer ziekteresistent ras met
mooie regelmatige ovale knollen met lichtgele schil
en tamelijk geel vruchtvlees. Een zeer smaakvolle, vrij
vastkokende aardappel, die geen verkleuring vertoont na
het koken. Lange bewaartijd. Groeiduur 130 - 150 dagen.

Art. 07/000953

Art. 07/000956

Art. 07/000935

per kg

€ 3,85

€ 2,95

per kg

per kg

€ 3,25

2022

SARPO MIRA - Klasse A 28/35

POMPADOUR - Klasse A 25/32

RATTE - Klasse A 25/32

Ideale aardappel voor BIO-teelt. Deze ziekteresistente
aardappel heeft een zeer goede smaak en is geschikt voor
alle bereidingen. Heeft een opvallend rose schil en wit
vruchtvlees. Dit ras geeft een zeer grote opbrengst als er
voldoende vocht en voeding wordt voorzien. Groeiduur ca.
100 dagen.

130 tot 150 dagen groeitijd. Late aardappel met lange
knollen en stevig vruchtvlees. Uitstekende culinaire
kwaliteit met een ﬁjne smaak. Zeer goede vervanger
voor Pink Fire Apple, die dit jaar niet leverbaar is.

Culinair reeds lang een vaste waarde als
delicatesseaardappel. Langwerpige, grillig gevormde
knollen met gele schil. Vastkokend en opmerkelijk
smaakvol. Wordt meestal in de schil gekookt. De
oogst valt middellaat met vrij goede opbrengst. Matig
ziektegevoelig in het blad, weinig in de knol. Groeiduur:
130 - 150 dagen

Art. 07/000946

Art. 07/000975

Art. 07/000967

per kg

€ 3,50

€ 4,25

per kg

per kg

€ 5,30

VIOLET SUN HOLLANDE Klasse A 28/35

BLUE STAR HOLLANDE Klasse A 28/35

PINK LOVE HOLLANDE - Klasse A 28/35

Heeft een mooie paarse kleur en is licht zoet, aard- en
nootachtig. Regelmatige ovaalronde knollen. Met hints
van rode biet. Mooi krokant als chips, friet of gebakken
aardappel. Bij garing blijft de de kleur behouden.

Heeft een mooie blauw-paarse marmering, iets gewolkt
knolvlees. Regelmatige ovaalronde knollen met een
donkere schil. De textuur is iets bloemig met een wilde
smaak richting nootmuskaat. Bereid deze aardappel in de
schil of voeg zuur toe voor een beter behoud van de kleur.
Zeer verﬁjnd in lauwwarme aardappelsalade. Groeiduur
75 - 100 dagen.

Orgineel ras vanwege de rose schil en vleeskleur van de
aardappel. Late variëteit die zich leent voor alle culinaire
bereidingen en kleur op uw bord brengt.

Art. 07/000968

Art. 07/000969

Art. 07/000970

per kg

€ 5,75
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per kg

€ 5,75

per kg

€ 8,30
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PLANTAJUIN, -SJALOTTEN EN -KNOFLOOK – ZOMERTEELT
Leverbaar vanaf begin januari tot eind maart 2022

Plantajuin

Knoﬂook

Groenten

2022

STURON

RED KARMEN

PTUJSKA RDECA

CLÉDOR

Deze gele plantajuin, is zéér productief
en geeft zeer mooie uniforme grote ronde
ajuinen. Bewaart zeer goed en lang, tot
het volgende seizoen.

Prachtige ajuin met rode schil die
uitstekend bewaard. Het witte vruchtvlees
is vast en rood geaderd. Staat bekend om
zijn zachte en zoete smaak.

Originele ui door zijn mooie en unieke
koperroze kleur. Vormt mooie ronde
ajuinen met witroze vruchtvlees. Heeft
een zeer pittige smaak.

Zeer productief ras. Produceert zeer mooie
lookbollen met een lichtroze toets.

Art. 07/003879
Art. 07/003880
Art. 07/003881

Art. 07/003894
Art. 07/003895

Art. 07/003820

ca. 250 g
ca. 500 g
ca. 1 kg

€ 2,25
€ 2,95
€ 4,95

€ 2,50
€ 3,95

ca. 250 g
ca. 500 g

ca. 250 g

€ 2,50

Art. 07/003920
Art. 07/003921

ca. 250 g
1 st. - XL knoﬂookbol

€ 4,50
€ 3,50

Plantsjalotten

LONGOR
Lange bruine sjalot – type Echalion uit
Frankrijk. Iets later aanplanten dan de
gewone sjalot. Sterk aanbevolen. Zowel
voor zomer- als winterteelt geschikt, IN
BEIDE PERIODEN VERKRIJGBAAR.

Art. 07/003883

ca. 500 g

€ 5,95

RED SUN

GOLDEN GOURMET

GAYANT ROSE

Een nieuwe verbeterde roodbruine sjalot
met een aanzienlijk betere huidkwaliteit.
De voornaamste voordelen zijn : - rozerode
kleur, mild van smaak - geschikt voor de
inmaak - hoge schiettolerantie - vroege
aanplant mogelijk - uniforme opbrengst en
een mooie gezonde oogst

Een nieuwe verbeterde gele plantsjalot
met een aanzienlijk betere huidkwaliteit.
Rijpt zeer gelijkmatig af. De voornaamste
voordelen zijn : - hoge schiettolerantie mooi geel gekleurd, rond van vorm - vroege
aanplant mogelijk - uniforme opbrengst en
een mooie gezonde oogst.

De beste roze bewaarlook. Heeft mooie
regelmatige knollen die zeer goed van
smaak zijn.

Art. 07/003887
Art. 07/003888

Art. 07/003885
Art. 07/003886

Art. 07/003930
Art. 07/003931

€ 3,25
€ 5,95

ca. 500 g
ca. 1 kg

ca. 500 g
ca. 1 kg

€ 3,75
€ 6,25

ca. 250 g
1 st. - XL knoﬂookbol

€ 4,50
€ 3,50

PLANTAJUIN, -SJALOTTEN EN -KNOFLOOK - WINTERTEELT
Leverbaar vanaf begin september tot eind november 2022

plantajuin (winter)

rode plantajuin
(winter)

Knoﬂook (winter)

MESSIDOROME
SENSHYU YELLOW
Plantuitjes worden in vollegrond
uitgeplant vanaf half augustus tot
eind november, op dezelfde wijze
als gewone plantajuin. De uien
zijn volkomen winterhard en zijn
voor de biologische teeltmethode
erg aangewezen wegens de
geringe kans op aantasting door
ajuinvlieg. De uien zijn oogstbaar
vanaf half mei.

Art. 07/003889
Art. 07/003890

ca. 250 g € 2,25
ca. 500 g € 3,25

BLOEDRODE
Een grote ui met goede
huidvastheid. Zeer vroeg
oogstbaar en geschikt voor
middellange bewaring. Is wat
schietgevoelig maar volkomen
winterhard. Aanbevolen voor
biologische teeltmethode wegens
geringe kans op aantasting door
uienvlieg.

Art. 07/003897
Art. 07/003898

De knoﬂookbollen worden als
teentjes uit elkaar genomen.
Plant de teentjes ± 6 à 7 cm
diep op een tussenafstand
van 15 à 20 cm. Rijenafstand
25 cm. Om zware knoﬂook te
kunnen oogsten kan reeds vanaf
september worden aangeplant.
Het planten kan doorgaan tot
in het voorjaar, maar de bollen
zullen minder groot uitgroeien.

ca. 250 g € 2,25

Art. 07/003915
Art. 07/003914

ca. 500 g € 3,25

knoﬂookbol
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ca. 250 g € 4,50
1 st. - XL

€ 3,50

GERMIDOUR
Knoﬂook voor herfstaanplant
(september tot eind november).
Iedere bol telt 12 à 15 teentjes.
Zeer gezond groeiend gewas –
niet te dicht bij elkaar planten.
Opgelet: vruchtwisseling
toepassen bij de teelt van
knoﬂook (3 à 5 jaar).

Art. 07/003916
Art. 07/003917
knoﬂookbol

ca. 250 g € 4,50

REUZENLOOK
Variëteit die groter is dan
gewone look, tussen look en prei.
De bol telt 4 à 5 grote tenen.
Verkrijgbaar in september.

1 st. - XL

€ 3,50

Art. 24/003910

3 st.

€ 9,95
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Groenten

AJUIN & SJALOTTEN

Inlegajuin of zilverajuin

Ajuinen en sjalotten zijn buitengewoon vitaminerijke bolgewassen met uitzonderlijk hoge gehalten
aan vitamines C, B1, B2 en provitamine A. De stengels bevatten het drievoudige hiervan en worden
hierdoor aanbevolen voor sla, soepen e.a. Bovendien worden veel heilzame eigenschappen aan de
ganse alliumfamilie toegeschreven. De keukenwaarde is groot en veelzijdig. Deze gewassen geven
de voorkeur aan een vruchtbare, warme en humusrijke grond. Te rijke stikstofbemesting werkt
ziektegevoeligheid in de hand en bevordert koprot, een te vrezen bewaarziekte. Het zaaien of planten
gebeurt vanaf het vroege voorjaar. Het gebruik van plantajuin maakt geen wezenlijk verschil uit, en
de bewaarbaarheid van de nieuwste rassen is even groot als die van zaaiajuin. Uitplanten op rijen
met tussenafstanden zoals bij zaaiajuin. De zaai- of plantdichtheid beïnvloedt de maatsortering.
Ajuin en sjalot worden belaagd door de ajuin- en preivlieg en de maden hiervan en moeten hiertegen
beschermd worden.

Inlegajuin maakt maar weinig verschil
in teelt met grote ajuin. De rijafstand
bedraagt echter 20 cm en in de rij
wordt uitgedund tot op ongeveer 3
cm. Een grotere afstand in de rij geeft
grovere ajuintjes, een kleinere afstand
geeft een ﬁjnere maat.

Winterzaaiajuin

Zaaiajuin (wit)
BARLETTA ST. JANS

Art. 01/000540

ca. 550 zaden

€ 1,70

ca. 4 g.

€ 1,85

E X C E L L E N T

RADAR

VAUGIRARD

GROTE RONDE WITTE (Tonda Musona)

Winterajuin, om te zaaien in augustus/
september. Een mooie, huidvaste,
bolvormige ajuin, oogstbaar vanaf het
voorjaar. Vorstresistent.

Dikke, platronde ajuinen. Breedwerpig
zaaien op kweekbed in de herfst. De jonge
planten op 7 cm planten in rijen op 15
cm afstand. Ideaal voor gebruik vers uit
de tuin.

Grote witte ui met een aangenaam milde
smaak. Bij voorkeur opkweken onder
insectengaas om aantasting door de
ajuinvlieg te vermijden.

Art. 04/000781

Art. 03/000073

Art. 02/880642

Barletta
ca. 1000 zaden

€ 2,75

ca. 3 g

€ 1,85

ca. 4 g

€ 1,99

Art. 03/000013

Zaaiajuin (geel)
Zaaien vanaf maart, rechtstreeks in volle grond - dun uitzaaien.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

HYPARK (BALSTORA)

SUMMIT F1

HYTECH F1

Type Rijnsburger. Deze vroege hoogproductieve
bewaarajuin bezit een zeer goede huidvastheid en is
uitmuntend voor lange bewaring. Valt op door zijn dunne
hals, kleur en mooie gladde vorm.

Op alle fronten een unieke ui met bijzondere
eigenschappen. Drie weken vroeger oogstbaar en hoge
opbrengsten. De uien zijn mooi bolrond, zeer vast met
sterke huid. Geschikt voor lange bewaring, met de
hoogste schiettolerantie.

Het meest productieve ras uit ons assortiment.
Rechtopstaand gezond en sterk loof, zeer huidvast, mooi
rond van vorm en prachtige gele kleur.

Art. 04/000756

Art. 04/000748

Art. 04/000743

€ 3,25

ca. 1000 zaden

€ 3,25

ca. 1000 zaden

€ 3,25

ca. 1000 zaden

2022

Ronde geelbruine bewaarui.

ca. 430 zaden

EXHIBITION

Uitstekende ronde geelbruine ui.
Middelvroeg en geschikt voor een lange
bewaarperiode. OP = OP.

Kan enorm zwaar uitgroeien. Hoogronde, mooi
gevormde ui met milde smaak. Ideaal voor rauwkost
en bij de boterham. De houdbaarheid is beperkt
tot 2 à 3 maanden. Kan ideaal onder glas geteeld
worden. Zaaien vanaf eind december in verwarmde
propagator.

Zeer grote zoete ui met milde smaak,
zowel voor vers gebruik, rauwkost en
soepen. Kan gezond geteeld, nog enkele
maanden bewaard worden. Door zijn
mooie vorm en uiterlijk is het een geliefd
object voor tentoonstellingen.

Art. 01/000552

Art. 01/000561

Art. 03/000033

STURON A

OPORTO

Art. 01/000550

AILSA CRAIG

€ 2,20

ca. 210 zaden
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€ 2,20

ca. 225 zaden

€ 2,20

ca. 1,5 g

€ 3,70
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Zaaiajuin (rood)

Zaaisjalot

Zaaien vanaf maart, rechtstreeks in volle grond - dun uitzaaien.

Bijzonder aan zaaisjalotten is
de gelijkmatige ronde vorm, een
betere huidvastheid en langere
bewaarbaarheid. Er wordt gezaaid aan
40 à 50 zaden per strekkende meter.
Zaaien vanaf half maart.

Groenten

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

LANGE RODE VAN FLORENCE

NOORDHOLLANDSE BLOEDRODE

RED BARON

Lange karmijnrode uien, voor vers
gebruik in koude schotels en salades,
erg gewaardeerd om zijn milde smaak.
Aanbevolen voor conﬁtuur en gebak. Niet
voor lange bewaring geschikt.

Pikant smakende rode ui, lang bewaarbaar.

Prachtige bloedrode ui die uitstekend
kan bewaard worden, vast en met goede
huidkwaliteit. Pittig van smaak en erg geprezen
voor garnering. Middelvroeg oogstbaar.

Art. 04/000746

ca. 3 g

€ 2,95

Biologische zaden

Art. 01/000566
€ 2,20

ca. 400 zaden

Art. 02/012890

€ 1,89

ca. 4 g

Art. 01/000557

ca. 1,5 g

€ 3,20

AMBITION

Bosui

Produceert ronde tot hoogronde
sjalotten, goede huidvastheid, smaakvol,
scherp en toch zoet. Lang bewaarbaar.

Ovale ajuin met donkergroen, rechtopstaand blad. Enkele weken houdbaar. Geschikt voor rauwkost. Zaaien : maart/april op
regels, regelafstand 25 cm. Zeer dun uitzaaien. Oogsten in de vroege zomer.

Art. 04/000762

ca. 250 zaden

€ 3,95

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

MATRIX

WHITE LISBON

Kruising tussen Allium cepa en Allium
ﬁstulosum. Winterharde stengelui met
kleine uivormige verdikking. Uiterst
groeikrachtig met donkere, stevige
schacht. Zeer uniform van opbrengst,
weinig schietgevoelig.

Voor vers gebruik bij rauwkost, sla’s en
rauwe groenten.

CONSERVOR F1

Geeft een kleine bolvormige verdikking mooie rode kleur.

Prachtige roodbruine zaaisjalot, mooi
gevormde, stevige iets langwerpige
knollen met weinig verlies en erg
gemakkelijk schoon te maken. Enorm
productief en geschikt voor lange
bewaring. Een echt topras.

Art. 04/000533

Art. 04/000761

APACHE

Art. 01/000535
€ 1,70

ca. 550 zaden

Biologische zaden

Art. 04/000733

ca. 1000 zaden

€ 2,95

Art. 02/092885

ca. 2 g

€ 2,59

ca. 1000 zaden

€ 2,45

ca. 250 zaden

€ 3,95

Stengelui
Een groente die, zowel wat uitzicht als smaak betreft, tussen ajuin en prei ligt. Het groene blad is pijpvormig en hol zoals bij ajuin, het ondereinde lijkt op de schacht
van prei. Aanbevolen als rauwkost, rijk aan vitaminen. Wordt ook gestoofd als prei gegeten. Jong oogsten. Uitzaaien op rijen van 30 cm, uitdunnen op 5 à 8 cm, bij
voorkeur aanaarden. Kan ook op wachtbed gezaaid worden en uitgeplant als prei.

E X C E L L E N T

ISHIKURA LONG WHITE
Lange schacht, breed pijpvormig loof.
Zaailint

Art. 02/080871
Art. 01/000530

ca. lengte 7,5 m
ca. 550 zaden

KATANA

PERFORMER

TOTEM F1

Ras met zware lange rechte schacht,
donkergroen met een groot deel wit.
Zéér gezonde groeier. Iets langer
houdbaar in de tuin.

Aanbevolen voor jaarrond teelt. Zéér
gezond groeiend gewas met intens
donkergroene bladkleur en lange
zware schachten. Bij zacht weer
overwinterend.

Zowel voor rauwkost als voor wok een
absolute aanrader! De stengel heeft een
ﬁjne structuur, is opvallend smaakvol en
erg geurig. Mooi en gezond gewas.

Art. 04/000734

Art. 04/000532

Art. 04/000741

€ 2,59
€ 1,70

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

ca. 1000 zaden

€ 2,45
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ca. 1000 zaden

€ 2,45

ca. 1000 zaden

€ 2,45
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ARTISJOK

AUGURKEN

Zeer decoratieve, doorlevende plant waarvan de bloemen, als ze nog goed
gesloten zijn, geoogst worden om als een delicatessegroente te dienen.
Hiervoor worden de bloembodem en het merg van de beschermblaadjes
gebruikt. Zaaien in februari/maart bij ± 24°C. Na opkomst verspenen
in potten van 8 cm, opkweken tot half mei in een warme omgeving en
uitplanten in volle grond als het gevaar voor nachtvorst geweken is. In de
winter afdekken met stro tegen de vorst. Plantafstand 100x75 cm.

Een eenvoudig te telen gewas. Zaaien in potten van Ø 8 cm,
één of twee zaden per pot. In volle grond uitplanten na 15 mei.
Voor het uitplanten op rijen een tussenafstand van ca. 50 cm
aanhouden, zowel langs gaas als op bedden. Regelmatig oogsten
volgens de gewenste grootte.

Groenten

E X C E L L E N T

IMPERIAL STAR F1

GREEN GLOBE

Violet De Provence

Decoratieve, doorlevende
plant. Bloemhoofden
zijn een delicatesse.
Artisjokken in de winter
afdekken met stro tegen
de vorst.

Meerjarige plant met
groene bloemen die, voor
ze openbloeien, worden
geoogst als groente. Een
echte delicatesse.

Paarse variëteit met
langwerpige vruchten die
zeer geliefd is voor zijn
exceptionele smaak.

Art. 03/000293

Art. 01/000585

Art. 02/012050

€ 5,00

ca. 20 zaden

ca. 23 zaden

€ 1,70

€ 1,89

ca. 1,5 g

DIAMANT F1 (ZIRCON F1)

CONDA F1

Klein Paris

Groeikrachtig ras met goede
resistentie tegen witziekte.
Licht stekelig, lekker knapperig
met hoge vruchtkwaliteit.
Verhouding lengte/dikte: 3/1.

Gewas met donkergroene
gelijke vruchten,
gemakkelijk te plukken.
Goede resistentie tegen
witziekte.

Talrijke korte vruchten met
stekelige huid. Vroeg te plukken voor inmaak (5 cm).

Art. 04/000053

Art. 03/001523

Art. 03/001513

ca. 25 zaden

€ 2,95

€ 3,70

ca. 10 zaden

€ 1,85

ca. 5 g

AUBERGINE OF EIERPLANT
Zaaien in februari/maart in een constant verwarmde omgeving bij 22 à 24°C. Na opkomst de plantjes verspenen in potten van 8 à 10
cm. In de serre uitplanten als geen nachtvorst meer te vrezen is. Plantafstand bedraagt 60 cm.

PATIO BABY F1
WHITE EGGS

Galine F1
BLACK BEAUTY

LISTADA DE GANDIA

Halﬂange, zéér donkere vruchten.

Prachtige lavendelgestreepte
vruchten van ca. 15 cm.

Art. 01/000595

Art. 01/000600
€ 1,70

ca. 135 zaden

€ 2,20

ca. 23 zaden

Vroege variëteit - donkerpaarse
vruchten met gladde, blinkende
huid en wit vlees. Weelderig
gewas dat veel warmte vraagt om
vruchten te dragen.

Geeft een overvloedige oogst
aan helderwitte ronde vruchtjes
van 25 à 30 gram. Bij voorkeur
opkweken in de serre, goed
verluchten en regelmatig
vloeibare meststof toedienen.

Art. 03/000403

Art. 02/012074

ca. 2 g

€ 3,70

ca. 0,2 g

€ 1,59

Deze mini soort (ca. 50 cm H)
doet het uitstekend in grote
potten. Geeft gezonde vruchten
van ca. 7,5 cm lang. Deze
baby-vruchten zijn zeer zacht van
smaak.

Art. 01/000601

ca. 10 z

€ 4,20

Aspergezaden

ASPERGEPLANTEN
Leverbaar einde maart 2022. Gelieve tijdig te reserveren!

Aspergeplanten wit

Aspergeplanten groen

GIJNLIM
GROLIM F1
Grolim F1 is een 100% mannelijke hybride. Het
ras is vroeg en heeft een bovengemiddelde
productie. Grolim gedijt het beste op
groeikrachtige gronden die goed ontwaterd
zijn. Zowel op zand- als kleigronden worden
goede resultaten behaald. Produceert zowel
qua kilo's als kwaliteit. De beste resultaten
worden behaald bij een plantafstand van 4,5 - 6
planten per strekkende meter. De aanbevolen
plantdiepte is 18 - 20 cm. Grolim is ook
bijzonder geschikt voor de biologische teelt.

Art. 07/000036

prijs per plant

€ 1,60

Cumulus is een 100% mannelijke zeer
witte hybride. De hybride is vroeg en heeft
een hoge opbrengst. De hybride produceert
uniforme dikke stengels van zeer mooie
kwaliteit met goed gesloten koppen.
Het gewas heeft een forse omvang en
een redelijk open structuur. Aanbevolen
plantdichtheid: 5 planten per meter

Gijnlim F1 is een 100% mannelijke hybride en
uitermate geschikt voor de teelt van zowel witte
als groene asperge in het gematigde klimaat.
Het ras is bijzonder vroeg en combineert dat
met een zeer hoge productie. Gijnlim gedijt
goed op zowel op zand- als kleigronden. De
plantdichtheid voor Gijnlim te telen als witte
asperge is 3 à 5 planten per strekkende meter,
voor teelt als groene asperge 5 planten per
strekkende meter of 10 planten per m². Gijnlim
heeft een zeer goede kopsluiting, is recht, glad
en nauwelijks gevoelig voor roest.

Art. 07/000037

Art. 07/000038

CUMULUS

prijs per plant

€ 1,60
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prijs per plant € 1,60

ARGENTEUIL

CONNOVER'S COLOSSAL

Een van de oudste
aspergerassen. De eerste oogst
mag verwacht worden na 3 jaar.
Aanbevolen plantdichtheid : 4
planten per meter.

Uitzonderlijk hoge opbrengst. Een
traditionele favoriet die grote,
sappige scheuten produceert met
een uitzonderlijke smaak.

Art. 02/827339
Art. 02/012060

ca. 3 g

€ 1,89

ca. 50 zaden

€ 3,95
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ANDIJVIE
Andijvie is een gewas dat van veel warmte en zon houdt. SALANCA, NUANCE en EMINENCE zijn rassen die reeds in het voorjaar
kunnen uitgezaaid worden, bij voorkeur in een zaaibakje in de serre bij een temperatuur van ± 20°C. Daalt de temperatuur te laag dan
kunnen de planten een groeistilstand oplopen, met gevolg dat bij de verdere teelt de planten doorschieten. Tijdig verspenen in persof turfpotjes van 5x5 cm of 6x6 cm is aan te raden. De winterandijvie DOREA, EROS en KALINKA zaait men beslist niet voor de langste
dag (21 juni). Zaaien we vroeger dan zal ook deze andijvie doorschieten. Uitplanten op onderlinge afstand van 30x30 cm. Andijvie
verlangt een voedzame, humusrijke en losse grond om volumineus uit te groeien.

Groenten

Zomerandijvie

SALANCA
Deze variëteit maakt prachtige, zeer volumineuze kroppen met een wit hart.
Koudebestendig en hittebestendig. Zeer makkelijk te kweken.

Art. 03/000888

€ 3,95

ca. 4 g

Krulandijvie GROSSE PANCALIERE A

Art. 02/092018

€ 2,59

ca. 1 g

Winterandijvie

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

GELE VOLHART A

DOREA

EROS

Mooie en sterke herfstkrulandijvie
van het Wallonne-type. De zeer
uniforme planten zijn zelfblekend, goed
bestand tegen slecht weer en hoge
luchtvochtigheid.

Gezonde en snelle groeier voor
laatzomer- en herfstteelt. Half
breedbladig gekroest type met mals
blad. Mooi opgerichte groeiwijze, is
hierdoor zelfblekend.

Robuuste andijviesoort met brede, gladde
bladeren. Kan goed tegen een vochtig
herfstweer.

Groeikrachtige zware andijvie met lang
lepelvormig blad dat mooi geel verkleurt
in het midden van de kroppen. Een echte
aanrader!

Art. 04/000029

Art. 04/000014

Art. 02/092017

Art. 04/000027

ca. 2 g

€ 1,95

ca. 1 g

€ 1,95

KALINKA

ca. 1 g

€ 2,59

ca. 50 pillen

€ 2,50

Snijandijvie

Jaarrondandijvie

NUANCE
EMINENCE
Vormt vrij snel grote, goed gevulde kroppen. Bestand
tegen schieten en geel verkleuren van de bladranden.
Zeer smakelijk met een mooi geel hart. Goed winterhard
en vrijwel het ganse jaar door te telen onder glas of in
vollegrond.

Art. 01/000015

ca. 350 zaden

€ 2,20

Vormt goed gevulde kroppen, bovendien goed bestand
tegen schieten en verkleuren van de bladranden. Erg
smakelijk met mooi geel hart. Niet alleen geschikt
voor vroege en late teelt onder glas, maar ook voor de
zomerteelt in volle grond.

Art. 02/012013

ca. 1 g

ENDIVETTE

€ 1,89

Biologische zaden

Art. 01/000017

ca. 250 zaden
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€ 2,20

Grote platte krop. Verdraagt droogte en warmte.
Krulandijvie verdraagt de koude niet. Zaaien in zaaibed
of in volle grond. Liefst bij warm weer uitzaaien om een
vlugge kieming te bekomen, zoniet zullen de planten later
te vroeg doorschieten. Uitplanten op onderlinge afstand
van 30 à 40 cm

Art. 03/000213

ca. 4 g

€ 1,85
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BIETEN OF KROTEN
Een zeer gezonde en smakelijke groente. Bieten hebben graag een compostrijke grond die tot op ongeveer 25 cm diepte goed los is
gemaakt. Het zaad bestaat uit zogenaamde “zaadklusters” d.w.z. dat meerdere zaden met elkaar vergroeid zijn. Na het opkomen zeer
zorgvuldig uitdunnen. Niet te vroeg zaaien om opschieten te voorkomen. Oppassen voor bladluis en bietenkever. Tijdig bestrijden!
Uitzaaien op rijen met 40 cm tussen de rijen en uitdunnen tot op 8 à 10 cm in de rij.

Gele bieten

Witte bieten

mengeling tuinbiet HULLA HOOP

BURPEE’S GOLDEN

ALBINA VEREDUNA WIT

Deze mengeling is samengesteld uit 4 soorten: Juwakugel,
Burpees Golden, Blankoma en Chioggia.

Zoete biet met geel vruchtvlees.

Witte biet. Geschikt om na het koken zowel warm als koud
te consumeren, maar ook rauw in bijv. salades.

Art. 03/004613

Art. 02/012095

Groenten

Mengeling bieten

€ 3,70

ca. 8 g

€ 1,89

ca. 2 g

Art. 02/012094

€ 1,89

ca. 3 g

Rode bieten

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

BOLIVAR

BORO

TAUNUS

Bevat het laagste nitraatgehalte. Uniform en
groeikrachtig gewas met dieprode, mooi ronde knollen
met zachte huid en stevig opstaande bladeren. Voor
oogst zowel tijdens de zomer als de herfst. Sterk
aanbevolen.

Gladde, mooi gevormde kwaliteitsbiet met sterk loof,
zowel voor verse consumptie, opleg als bewaring
geschikt. De knollen bezitten een ﬁjne structuur en een
dieprode inwendige kleur. Zaaien van april tot eind juni.

Door zijn cilindrische vorm uiterst productief en goed te
verwerken. Bovendien is dit ras bijzonder ﬁjn van smaak
en bezit het een zachte structuur.

Art. 04/000084

Art. 04/000085

Art. 04/000088

€ 2,25

ca. 5 g

DI CHIOGGIA

DETROIT 2 NERO

Voor de vroege teelt. Lichtrode biet
waarvan het vruchtvlees wit is met roze
ringen. Zeer zoet en lekker.

Kogelronde bieten met bloedrood
vruchtvlees.

Art. 01/000370
Art. 01/000355
Art. 03/000443

ca. 6 gr.
ca. 8 gr.

€ 2,20
€ 3,70

ca. 400 zaden/6 g

€ 1,95

ca. 5 g

EGYPTISCHE A

€ 2,20

ca. 500 zaden

BULL’S BLOOD
Donkerrode biet met donker purperrood
blad en de volle, ouderwets zoete smaak.

Platronde donkerrode biet

€ 2,20

Biologische zaden

Art. 02/092105

ca. 3 g
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€ 2,59

Art. 02/092100

ca. 1,5 g

€ 2,59

Art. 01/000380

ca. 300 zaden/4 g

€ 2,20

www.debaerdemaeker.online l www.vlaamszaadhuis.com

BONEN
Bonen behoren tot de groep vlinderbloemigen. Zij houden van een vruchtbare humusrijke bodem met veel organisch materiaal.
Vruchtafwisseling is evenwel belangrijk.

Struikbonen hebben een kortere groeitijd en een eenvoudigere teeltwijze dan stokslabonen. Bij gunstige weersomstandigheden kan er gezaaid worden vanaf half mei
tot half augustus. De meest oogstzekere zaaimethode is het zaaien op één rij, met een tussenafstand tussen de rijen van 70 à 80 cm. In de rijen worden om de 150 cm
paaltjes geslagen van 50 cm boven de grond. Zodra het gewas een hoogte bereikt van ± 20 cm wordt langs beide zijden van het gewas een draadje gespannen dat het
gewas zal ondersteunen. Naarmate de bonen doorgroeien, dit herhalen. Zo wordt de bonenrij 2 à 3 maal gesteund en blijft het gewas recht. Licht en lucht houden het
gewas droog en gezond. Er treedt een rijkelijke bloei in en er volgt een rijke en gezonde oogst aan mooie rechte boontjes.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

ANDANTE

CASTANDEL

CLARION

Fijne boon, vastvlezig en knapperig, met een fenomenale
opbrengst. De boontjes zijn 12 cm lang en ± 7 mm breed.
De smaak is bijzonder goed. Voor inmaak en diepvries
een echte aanrader.

Dé boon van de 21e eeuw. Productieve, rechtop
groeiende plant met massa’s lichtgroene lekkere
boontjes, over een vrij lange periode plukbaar. Zeer
gezond groeiend gewas, daarom ook sterk aanbevolen
voor de amateur-tuinder. Zwartzadig.

Hotelboontje. Vroege, zéér ﬁjne en gezond groeiende
donkergroene boon, lengte 11 à 12 cm, breedte 7/8 mm.
Zéér productief, uniform en extra lang oogstbaar. Een
echte aanrader voor vers gebruik én diepvries.

Art. 04/003416

Art. 04/003422

Art. 04/003472

ca. 100 g

€ 3,95

E X C E L L E N T

ca. 100 g

€ 3,95

E X C E L L E N T

ca. 100 g

€ 3,95

E X C E L L E N T

CROCKETT

KOALA

PONGO

Top struikboontje! Compacte plant met zeer hoge
productie, tot 5x oogsten. Mooie ﬁjne Franse
naaldboontjes, 13 à 14 cm lang zonder draad met
een mooie diepgroene kleur en witzadig. Zéér
ziekteresistent.

Hoog productieve middelﬁjne boon. Boonlengte 12 à 14
cm. Zowel de opbrengst als de kwaliteit van de boontjes
zijn opmerkelijk. Sterk aanbevolen voor diepvries en
inmaak. Vrij diepgroen van kleur, vastvlezig, kan lang
aan de struik blijven zonder kwaliteitsverlies. Volstrekt
draad- en vliesloos.

Mooi gevormde gekleurdzadige Franse naaldboon. Zeer
gezond en bladrijk gewas. Hoog productief. De bonen
zijn middelﬁjn, ongeveer 18 cm lang met diepgroene
kleur. Weerstaat erg goed aan minder gunstige
weersomstandigheden.

Art. 04/003428

Art. 04/003452

Art. 04/003400

ca. 150 zaden

€ 5,50

ca. 100 g

€ 3,95

ca. 200 zaden

€ 5,50

E X C E L L E N T

SERENGETI

XANTOS

PRELUDE

Zeer mooie variëteit. Produceert verrukkelijke groene
peulen die mooi recht en regelmatig zijn en een lengte van
15-16 cm hebben. Aanbevolen voor bewaring en diepvries.

Dit ﬁjne donkergroene struikboontje is een echt culinair
pareltje. De boontjes zijn 14 cm lang en Ø 6 mm.
Xantos is overweldigend productief met boontjes van
allerhoogste kwaliteit, zowel wat ﬁjnheid, uitzicht als
smaak betreft. Geschikt voor inmaak en diepvries.

Oud ras met middellange, ovale, grove peulen.

Art. 03/015063
Art. 03/091503

ca. 150 g
ca. 25 g

€ 6,25
€ 3,70

Art. 04/003418

ca. 100 g
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€ 4,50

Art. 01/003150
Art. 03/015023

ca. 90 g
ca. 180 g

€ 3,20
€ 5,00
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Groenten

Stam- of struikbonen

2022

Groenten

OXINEL

ARGUS

Zeer ﬁjn boontje met uitzonderlijke productie. De peulen zijn lang en zonder draad.
Uitstekende smaak. Resistent tegen vetvlekkenziekte en mozaïekvirus. De allervroegste
boon. Reeds oogstbaar na 60 dagen. Lengte 13 à 14 cm.

Zeer lange (± 18 cm), rechte peulen, diepgroen en zonder draden. Weelderig en gedrongen
gewas. Buitengewone opbrengst. Donkerbruin zaad.

Art. 03/000043
Art. 03/000071

€ 3,95
€ 6,55

ca. 30 g
ca. 110 g

Art. 03/015423

€ 6,25

ca. 150 g

BACCARA

KYLIAN

FERRARI

Chinees boontje, lengte 12 cm. Fijn en vlezig.

Fijne donkergroene boon, lengte 13 à 14 cm. Gemakkelijk
plukbaar.

Art. 03/014003

Art. 01/003126

ca. 65 gr.

€ 3,20

Art. 01/003105

€ 3,20

ca. 75 g

ca. 150 g

€ 6,25

Biologische zaden - Compass

Art. 02/093130

ca. 20 g

€ 3,29

Gekleurde stam-of struikbonen

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

AMETHYST

ORINOCO-WAX

Een van de allermooiste gekleurde bonen. Geeft 15 cm lange, dieppurperen peulen,
oogstbaar gedurende een uitzonderlijk lange periode. Een duidelijke verbetering
tegenover de oude rassen. Gekleurdzadig.

Fijne en erg smaakvolle boterboon. De peulen blijven opmerkelijk lang mals en vlezig.
Absoluut zonder draad. De boontjes zijn felgeel, ﬁjngevormd en rond. Peullengte 14 à
16 cm.

Art. 04/003456

Art. 04/003470

ca. 75 g

€ 4,95

ca. 100 g

€ 3,95

Stamsnijbonen of struiksnijbonen
Een heerlijke malse groente, die regelmatig geplukt moet worden. Zaaitijd en
zaaiafstanden zijn zoals bij de stamslabonen.

PURPLE QUEEN
Een van de alleroudste gekleurde soorten. De purper gekleurde peulen koken groen af.
Gemakkelijk plukbaar. Aanbevolen voor vers gebruik.

ARTEMIS
Vroege en hoge productie van 20 cm lange, rechte peulen.

Art. 02/013192

ca. 100 g
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€ 3,49

Art. 01/003165

ca. 100 g

€ 3,20
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Dit zijn bonensoorten die van nature langs stokken of staken klimmen. De planten vormen daartoe ranken. Denk erom dat een gewas
bonen langs staken erg veel wind vangt. De staken moeten dus zeer stevig in de grond staan. Bij het bepalen van de rijrichting moet
u rekening houden met de meest heersende windrichting. Staakbonen kunnen per vierkante meter een grotere oogst opbrengen
dan de lage soorten, maar zij hebben een langere groeiperiode nodig. Plaats de 2 tot 2,5 m lange stokken in twee rijen met een
tussenruimte van 80 cm tussen de rijen, schuin naar elkaar toe en stevig in de grond. In de rij komen de stokken 40 cm van elkaar
te staan. Bind de stokken ongeveer 30 cm onder de top aan elkaar, bind gelijktijdig in de lengterichting een nokstok mee. Maak de
grond rondom de stokken één dag voor het zaaien goed vochtig en leg rond iedere stok 5 tot 6 zaden. De klimranken zullen altijd
tegen de zon (links) om de stok klimmen, gelieve daar bij het eventueel opbinden rekening mee te houden. Ook de nieuwste methode,
namelijk het telen langs gaas, kent veel succes. Hiervoor gebruikt men FLORA-klimnetten met een hoogte van 200 cm.

Gekleurde stok- of
staakbonen

BLAUHILDE
Oude, maar nog steeds populaire
soort. Geeft massa’s rondovale
blauwe bonen tot 27 cm lengte,
Ø 13 mm. Bij het koken worden
de bonen groen. Zaadkleur beige.
Niet te vroeg zaaien.

E X C E L L E N T

Art. 02/003082

ca. 30 g

€ 2,49

MATILDA
Ongelooﬂijk productieve stokboon. In ﬁjnheid nauwelijks te
onderscheiden van stambonen. Groeit met grote trossen lange,
rechte boontjes van ca. 20 à 25 cm. Gemakkelijk plukbaar. Sterk
aanbevolen voor vers gebruik maar ook voor inmaak. Een echt topras.

Art. 04/003542
€ 7,95

ca. 100 g

COBRA

MECHELSE TROS

Geeft 20 cm lange, donkergroene
en vlezige bonen, hangend
in trossen van 4 à 5 stuks.
Zwartzadig. Zeer smaakvol.

Vroege platte ﬁjnsmakende boon.

Art. 01/003170

Art. 02/013090

ca. 55 g

€ 4,20

ca. 100 g € 3,49

NECKARGOLD
Lange vlezige gele boon met een
zachte zoete smaak. Peullengte
tot 25 cm. Wordt ook regelmatig
als snijboon geoogst.

Art. 02/013084

ca. 100 g € 4,49

Stoksnijbonen

E X C E L L E N T

HELDA

ALGARVE
Verbeterde “VEENSE”.
Rijkdragend met lange,
goedsmakende draadloze peulen.
Ook bij iets latere pluk zijn de
peulen nog mals. eén van de
allervroegste stoksnijbonen.

TAMARA

GOLDMARIE

NECKARKÖNIGIN

Deze stoksnijboon is groeikrachtig,
met lange en snelle productie
aan malse mooigevormde platte
peulen. Sterk aanbevolen!

De 25 cm lange peulen zijn zacht
en zoet van smaak. Goed bestand
tegen de meest ongunstige
weersomstandigheden.

Art. 02/660082

Art. 04/003624

Goldmarie is vroeg oogstbaar en zeer
goed bestand tegen ongunstig weer.
De ca. 20 cm lange, brede en vlezige
spekbonen zijn zoet en aromatisch
van smaak, maar bovendien ook echt
draadloos. Wel tijdig plukken!
Art. 01/003182 ca. 60 g
€ 4,20

ca. 100 g € 4,99

ca. 100 g

€ 5,25

Lichtgroene stoksnijboon, zeer
productief, geeft 25 cm lange en
23 mm brede peulen.

Art. 01/003195

ca. 85 g

Biologische zaden

Art. 02/093046
Art. 01/003181

ca. 60 g

€ 4,20

€ 3,20

ca. 15 g

€ 3,29

Pronksnijbonen
STREAMLINE

EMERGO

Spaanse pronkboon met
opvallende rode bloei.
Wordt vaak als klimmende
sierplant gebruikt. De 30
à 40 cm lange peulen zijn
goed eetbaar als snijboon
of in stukjes gesneden in
jong stadium.

Decoratieve witbloeiende
pronksnijboon. Peulen tot
30 cm.

KOUSENBAND
De bonen kunnen een lengte van 60-70 cm krijgen.
Geschikt om te koken en te roerbakken.

Art. 02/013006
ca. 100 g

€ 3,49

Art. 02/080428

ca. 10 g
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Art. 02/013000
€ 1,99

ca. 100 g

€ 3,49

Het Vlaams Zaadhuis l De zaaigids 2022 l 13

Groenten

Stokbonen of staakbonen

Tuinbonen of labbonen

Boerentenen

Droogbonen (struik- of stamboon)

BOERENTENEN

CANNELLINO

Vroegst te telen bonengewas. Tuinbonen kunnen gezaaid worden vanaf begin
maart tot eind april. De minimum kiemtemperatuur bedraagt ± 5°C. Zaaien
op regels met tussenafstand van 50 à 60 cm en 10 à 15 cm in de rijen. De
gewashoogte is 80 à 100 cm. Aantasting door zwarte bonenluis komt veelvuldig
voor en moet voor een goede opbrengst tijdig bestreden worden.

Groenten

AGUADULCE
Vroege, zeer grote peul, fel groen, tot 30
cm lang met 7 à 8 witte bonen. Om de
oogst te bespoedigen en aantasting van
zwarte luizen te voorkomen de koppen
uitnijpen op 6 à 8 trossen. De plant is
ongeveer 70 cm hoog maar heeft geen
steun nodig. Goed om in te vriezen.

WITKIEM VROMA
Gezond gewas voor een vroege oogst.
Bontbloeiend en bruin kokend.

Zéér grove dikke boon, hoofdzakelijk
gebruikt in tomatensoepen, maar in de
moderne keuken ook veel met lamsvlees
klaar gemaakt.

Italiaanse witte boon, heerlijk in
minestronesoep.

Art. 03/014983

Art. 01/003235

Art. 02/013004

Art. 01/003075

ca. 180 g

€ 6,25

NOORDHOLLANDSE BRUINE
Zéér oud ras. Wordt zowel vers als
gedroogd gebruikt. Tot einde voorraad!

Art. 02/013250

ca. 100 g

€ 2,99

ca. 70 gr.

€ 3,20

ca. 100 g

€ 3,49

ca. 100 g

€ 3,20

STAMKIEVITSBONEN

YING YANG

CANADIAN WONDER (KIDNEY)

Deze droogboon wordt meestal gebruikt
in soep. De mooie roze, rode en paarse
tekening vervaagt door het koken. De
gespikkelde tekening op de zaden vertoont
gelijkenis met een kievitsei.

Deze niet-klimmende bonenplanten geven een
ﬂinke oogst van smakelijke droogboontjes.
Tweekleurige zwart-wit boon in de vorm van het
yin-yang symbool. Opvallend is het zwarte oog
in het witte deel en het witte oog in het zwarte
deel van de boon, waardoor hij ook Orcaboon
wordt genoemd.

Rode droogboon, ook wel de Mexicaanse
kidneyboon genoemd. Voor divers gebruik
in gerechten. Wordt niet melig.

Art. 02/660169

Art. 02/003062

ca. 100 g

€ 3,99

ca. 15 g

€ 3,79

Art. 02/132535
Art. 03/000061

ca. 15 g
ca. 150 g

€ 1,89
€ 5,35

ERWTEN
Peulen
In tegenstelling tot de doperwten zijn peulen in hun geheel eetbaar. Jonge peulen zijn een delicatesse. De teelt is volkomen gelijk aan die van doperwten.

NORLI
DE GRACE

HERAUT

Peulen van De Grace zijn heerlijk zacht van smaak. Het
is een zeer rijkdragend gewas. Pluk de erwten als ze nog
sappig zijn.

Het allervroegste ras voor teelt langs gaas. Gewashoogte
± 130 cm. Enorm productief en mooie lange sluimen, ﬁjne
zoete smaak.

Art. 02/003450 ca. 20 g

Art. 02/013470 ca. 100 g

Lage peul met stevig gewas van ± 60 cm, de middelgroene
peultjes zijn volkomen vliesvrij en blijven lang oogstbaar,
ﬁjn van smaak en zoet.

Art. 02/013453 ca. 100 g

€ 3,49

Biologische zaden

€ 1,99
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€ 2,99

Art. 03/066073

ca. 50 g

€ 3,70
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Capucijners

Peulerwten kan men als “peultjes” consumeren, maar ook doppen als doperwten en uitsluitend de erwten
gebruiken. Men kan deze groente rauw in salades of kort gekookt eten. Bij het klaarmaken mag men niet vergeten
de draad er af te halen! Peulerwten hebben een opvallend dikke, vlezige peulwand. De smaak is op zijn best als de
peulerwt goed gevuld is met erwten. Men hoeft ze dus niet jong te plukken. Teeltwijze als bij doperwten.

Deze peulvruchten kunnen zowel jong als rijp
worden geoogst. Als het gewas volgroeid is, kleuren
de bloemen purper, terwijl de peulen paars worden
en de zaden bruingeel zijn. De teeltwijze is als bij
doperwten.

Groenten

PEULERWTEN (Vlezige peulen)

DELIKETT

OREGON SUGAR

Kreukzadig. Niet alleen de dikwandige peulen, maar ook
de zoete erwten zijn erg lekker. Hoogte 100 à 120 cm.

Prachtige, smaakvolle peulerwt met zeer hoge productie van mooi
gevormde grote peulen. Bezitten een opmerkelijke ﬁjne zoete
smaak en blijven mals, ook bij late pluk. Gewashoogte 120 cm.

DESIREE

Art. 01/003275 ca. 75 g

Art. 02/013482 ca. 100 g

Art. 01/003245

€ 3,20

€ 2,99

Zeer hoge productie, bijzonder lekker, 50 cm hoog.
ca. 60 g

€ 3,20

Doperwten
Doperwten hebben een harde vruchtwand zodat alleen de gedopte zaden eetbaar zijn, zowel vers als gedroogd. Doperwten vragen een goed doorwoelde, humusrijke
grond. Zeker niet bijbemesten met stikstofhoudende mest! Er bestaan lage erwtenrassen en klimmers. Voor de klimmers wordt gebruik gemaakt van stevige, in de
grond gestoken takken rijshout. Tegenwoordig wordt ook veel gaas gebruikt. De zaden zijn rond of gekreukt. De rondzadige soorten zaait men beter vroeg. De later
te zaaien, gekreukte erwten zijn over het algemeen zoeter van smaak. De zaaitijd is afhankelijk van het weer in het voorjaar, maar kan reeds begin maart vallen.
Stamerwten uitzaaien op 35 cm tussen de rijen en 3 à 4 cm in de rij. Rijserwten staan verder uit elkaar. Laat 1 m tot 1,2 m tussen de bedden, maar leg de zaden iets
dichter, nl. op 1 à 1,5 cm in de rij.

2022
E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

DARLIN

KARINA

Middelhoge, ﬁjne doperwt met een hoge opbrengst.
Produceert 9 tot 11 erwten per peul! Gewashoogte
70-75 cm. Hoge resistentie tegen verwelkingsziekte, ook
goed bestand tegen meeldauw. Echte aanrader!

Gekreukzadig. Is buitengewoon productief aan
donkergroene mooi gevormde peulen, 9 tot 10 erwten
per peul. Middelvroeg. Zeer zoet van smaak en zacht.
Hoogte 110 cm. Een echte aanrader.

Art. 04/003766

ca. 100 g

€ 2,95

Rondzadige groene rijserwt, laat, 140 cm.

Biologische zaden

Art. 04/003764

ca. 100 g

€ 2,95

Art. 02/093345

ca. 20 g

MECHELSE KROMBEK

€ 3,29
Art. 01/003255

ca. 85 g

€ 2,20

E X C E L L E N T

EMINENT (METEOR)
Lage doperwt met mooi gevormde, goed gevulde
peulen met elk 8 à 9 erwten. Zoet en goed van
smaak. Gewashoogte 60 cm. Bezit opmerkelijke
ziekteresistenties en weerstaat goed aan slecht weer,
dus geschikt voor vroege uitzaai.

Art. 04/003768

ca. 100 g

€ 2,95

CHARMETTE

KELVEDON WONDER

Laagblijvende doperwt, 50 à 60 cm, geeft massa’s zeer
ﬁjne en lekkere erwten. Niet te vroeg zaaien – vanaf begin
april tot half mei. Iets gevoeliger voor koude en nattigheid.

Gekreuktzadige groene stamerwt, zeer vroeg, 70 cm.

Art. 02/013405

Art. 01/003265

ca. 100 g
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€ 4,49

ca. 100 g

€ 2,20
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CHAMPIGNON
Zelf te kweken champignons geteeld op een laagje van kwalitatieve veengrond. Goed voor 3 oogsten, samen goed voor ± 500 g
champignons. Uitvoerige handleiding ingesloten.
Witte champignon

Groenten

Art. 07/009880

Bruine Champignon

€ 5,95

Art. 07/009881

€ 5,95

COURGETTE
Courgette kan vrij gemakkelijk op een warme, zonnige en enigszins beschutte plaats met succes geteeld worden. Zaaien in april
onder glas of binnenshuis in potten, uitplanten na 15 mei. Gebruik per pot 2 zaden en haal na opkomst de zwakste plant voorzichtig
weg. Zaai- of plantafstand 100x75 cm. De vruchten worden in een jong stadium geoogst en zijn een ware delicatesse. Courgette kan
zowel gestoofd als gebakken gegeten worden of dikwijls ook in soepen gebruikt. De bloemen van courgettes zijn eetbaar en worden
meer en meer in de keuken gebruikt.

Gele courgette

Witte courgette

E X C E L L E N T

GREY GRILLER F1
SOLEIL F1

GOLDEN GLORY F1

CAVALI F1

Cilindrische, goudgele vruchten met
crèmewit vruchtvlees. Goed resistent
tegen meeldauw. Regelmatig oogsten, dan
draagt de plant langer door. Niet rankend.

Is een zéér productieve en gezonde plant
met uiterst lekkere gele vruchten. Niet
rankend.

Gezond groeiend gewas. Geeft massa’s
cilindrische roomwitte vruchten. Zéér
uniform en lang houdbaar. Jong geoogst
een ware delicatesse.

Grey Griller F1 heeft een open plantgroei
zonder veel vertakkingen. Hierdoor zijn de
vruchten gemakkelijk te plukken. Prima
geschikt voor teelt op een grote pot. Grey
Griller F1 is echt perfect voor op de BBQ
door z’n mooie ovale vorm. De vruchten
altijd jong oogsten.

Art. 01/000626

Art. 03/002803

Art. 04/000107

Art. 01/000631

ca. 10 zaden

€ 2,20

ca. 10 zaden

€ 5,00

ca. 10 zaden

€ 2,45

ca. 8 zaden

€ 3,20

Ronde courgette

FLORIDOR F1

EIGHT BALL F1
Weinig rankende, ronde, donkergroene
courgette, bij voorkeur te oogsten bij een
Ø van 9 à 10 cm. Geeft 6 à 12 vruchten
per plant.

Art. 03/002823

ca. 7 zaden

€ 5,00

MENGELING EIGHT BALL EN ONE
BALL F1
Produceert fraaie bolronde courgettes met
een heerlijke smaak. Beide soorten zijn
apart verpakt.

Art. 01/000621

ca. 8 zaden

€ 4,20

Deze halfvroege, ronde, felgele courgette
heeft een zeer aangename smaak. Zaaien:
2 zaden per turfpotje, in verwarmde serre.
Na kieming bewaart men één plant per
potje. Uitplanten in volle grond op 60x80
cm of later 2 zaden per kuiltje op een
afstand van 60x80 cm planten. Slechts één
plant per kuiltje bewaren. Jong oogsten.

Art. 03/002843

ca. 10 zaden

Gestreepte courgette

€ 5,00

RONDE DE NICE
Deze halfvroege, ronde, donkergroene
courgette heeft een zeer aangename
smaak. De smakelijke vruchten worden
jong geoogst.

Art. 03/092063

ca. 3 g

€ 2,65

Courgette spaghetti

COTES ROMANESCO A
Compact groeiende plant
van italiaanse courgetten.
groen/grijs gekleurd.
Vruchten van ongeveer 3
kg met een notensmaak en
goede textuur.

COURGETTE SPAGHETTI

ITALIAANSE GROENE
GESTREEPTE
Mooi cilindrische vruchten, prachtig
groen gestreept. Bij voorkeur oogsten
bij een lengte van 16 à 18 cm.

De courgette met de spaghetti-achtige
structuur. Oogsten bij een gewicht van ca.
1,5 kg – na het koken valt het vruchtvlees
uiteen in een aantal witte vezels. Oogsten
voor de vorst invalt. De vruchten bewaren
meerdere maanden in een koele, vochtige
ruimte. Ideaal voor een caloriearm dieet.

Art. 24/001682
ca. 15 zaden

€ 4,95
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Art. 03/003013

ca. 2 g

€ 1,85

Art. 02/012971

ca. 2 g

€ 1,89
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Groene courgette

2022
E X C E L L E N T

Groenten

E X C E L L E N T

ASCONA F1

KIMBER F1

AMBASSADOR

Zeer productieve courgette. De vruchten zijn uniform qua
kleur en grootte. De grote ziekteresistentie zorgt voor
een langere oogst en bewaring. Grote aanrader.

Volledig vrouwelijk bloeiende courgette. Zeer mooie
donkergroene glanzende vruchten. Blijft erg productief,
ook onder minder goede weersomstandigheden, omdat
geen bevruchting door insecten is vereist. Kan ook als
alleenstaande plant in kleine tuinen succesvol zijn.

Vroege soort met goede resistentie tegen meeldauw.
Warmteminnend gewas.

Art. 04/000126

Art. 04/000128

Art. 01/000620

€ 4,95

ca. 20 zaden

€ 3,95

ca. 10 zaden

€ 2,20

ca. 10 zaden

Klimcourgette

DEFENDER F1

PATIO STAR F1

Variëteit die geselecteerd is omwille van
zijn snelle groei en verhoogde opbrengst
van mooie groenglanzende vruchten.
Meeldauwresistent.

Ideaal voor opkweek in potten op het
terras of balkon. Plant wordt ca. 45 cm
hoog en 60 cm breed.

Art. 03/003053

Art. 01/000619

ca. 10 zaden

€ 5,00

BLACK FOREST F1

BLACK BEAUTY

€ 3,20

ca. 10 zaden

Klimmende courgette. Voor teelt onder
glas en in volle grond. Een originele manier
om courgetten te kweken.

Art. 02/002960

ca. 5 g

€ 1,79

Art. 03/002773

ca. 7 zaden

€ 5,00

GROENLOF OF SUIKERBROOD
Groenlof is een zeer vitaminerijke en gemakkelijk te telen bladgroente, verwant aan andijvie en witloof. Zaaien vanaf 21 juni tot
eind juli. De nieuwere rassen mogen ook iets vroeger gezaaid worden. Zaai bij voorkeur in een zaaibakje en verspeen de plantjes in
perspotten, kweekplaten of gewoon in potjes; uitplanten op een onderlinge afstand van 40 cm in en tussen de rijen. Groenlof kan ook
ter plaatse uitgezaaid worden, eveneens op 40 cm tussen de rijen; zeer dun zaaien en uitdunnen op 40 cm onderlinge afstand. Deze
bladgroente kan zowel rauw als gestoofd worden gegeten. Groeit op alle grondsoorten mits voldoende vocht beschikbaar.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

ZUCKERHUT

URANUS F1

VIRTUS

Vormt 30 cm hoge vroege zelfsluitende kroppen.

Groenlof van de nieuwe generatie. Gezonde
groeikrachtige plant met zeer lange, goedsluitende en
vaste kroppen. Blijft merkbaar langer houdbaar.

Voor vroege zomer- en herfstteelt. Geeft grote vaste
kroppen van 40 à 45 cm, met frisgroene zachte bladeren.
Zéér uniforme groei en lange oogstperiode. Goed
bewaarbaar. Oogstbaar ca. 80 dagen na aanplant.

Art. 04/000109

Art. 04/000112

Art. 01/000035

ca. 800 zaden

€ 1,70

ca. 100 zaden
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€ 4,95

ca. 100 zaden

€ 3,95
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ROODLOOF
Roodlof bezit een aparte, maar erg gewaardeerde bittere smaak, onmisbaar voor decoratie van slaschotels en voorgerechten. Zaai
bij voorkeur in zaaibakjes; verspenen in perspotjes, turfpotjes of kweekplaten. Uitplanten op 25x25 cm. Geoogste kroppen kunnen in
folie gewikkeld, enkele weken in de koelkast bewaard worden. Kan op zowat alle gronden geteeld worden.

Groenten

E X C E L L E N T

LEONARDO F1
Het meest oogstzekere ras. De kroppen worden vrij
groot, vast met een mooie rood-wit verkleuring. Geschikt
voor de zomer- en herfstteelt. Wordt met succes
uitgezaaid vanaf half tot eind juli. Zowel productief als
kwalitatief een voltreffer.

Art. 04/000113

ca. 50 pillen

€ 4,95

DI CHIOGGIA

RADICCHIO DI CASTEL FRANCO

Bladchicorei, enigszins bitter van smaak. Goed gesloten
krop met gladde bladeren. De kleur van het blad is feller
rood bij buitenteelt.

Radicchio, een wat latere slasoort met een open krop,
crèmekleurig met rode randen. Één van de lekkerste
slasoorten. Goed bestand tegen wat kouder weer.

Art. 03/004963

Art. 02/880633

€ 1,85

ca. 3 g

€ 1,99

ca. 8 g

KAPPERTJES

KARDOEN

Capparis spinosa

KARDOEN

De kappertjesplant is vooral bekend om zijn eetbare bloemknoppen (kappertjes). Het
is een meerjarige plant, tot 1,5 m hoog. Zaaien: het jaar door in serre of binnenshuis,
koudkiemer. Bij voorkeur opkweken in een grote pot; tijdens het late voorjaar en zomer
op een zonnige, warme standplaats zetten. De knoppen oogsten nog voor ze opengaan.
Tijdens de winter, vorstvrij bewaren, maar eerst de langste takken wegsnijden. De plant
bloeit het volgend jaar op de nieuwe takken.

Gewaardeerd om de prachtige bloemhoofden, maar ook als groente. De bladeren worden
in dit geval samengebonden en met stro afgedekt om te bleken. De stelen zijn eetbaar.
Zaaien: maart/april onder glas of eind april/mei in vollegrond. Uitplanten na 15 mei op
80x80 cm. Hoogte 1 m.

Art. 02/012168

€ 1,59

ca. 2 g

Biologische zaden

Art. 02/880704

€ 2,59

ca. 1 g

Art. 01/000591

ca. 20 zaden

A

€ 2,20

KOOLRAPEN
Knolgewas met grote knollen die deels onder de grond groeien. Dun zaaien in rijen vanaf eind mei tot eind juni, 45 cm tussen de rijen.
Na opkomst uitdunnen tot 40 cm in de rij. Oogsten in november; de koolrapen kunnen in een donkere, droge ruimte lange tijd bewaard
worden.
ENGELSE GELE ROODKOP

WILHELMSBURGER TYPE

Ronde gladde knol.

Friese, ovaalronde knol.

Art. 02/012410
18 l Het Vlaams Zaadhuis l De zaaigids 2022

ca. 5 g

€ 1,29

Art. 02/012412

ca. 5 g

€ 1,29
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KNOLVENKEL

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

Groenten

Een exclusieve groente, waarvoor de belangstelling nog steeds toeneemt. Zaaien onder glas, vanaf eind maart. Verspenen in potjes
en na een opkweekperiode van ca. 4 weken, uitplanten op afstand 30x30 cm. De totale groeiperiode bedraagt ongeveer 90 dagen,
waarbij telkens de best ontwikkelde knollen worden geoogst. Oogstbare knollen wegen 200 à 400 gram. Het groene gedeelte is
eveneens bruikbaar in sauzen, o.a. bij visgerechten.

E X C E L L E N T

ANTARES F1

FINALE

SOLARIS F1

Nieuwe hybride voor de zomer- en herfstteelt.
Produceert een hoogronde knol, goed bestand tegen
zomerschot. Zaaien vanaf begin maart voor uitplant
vanaf begin april tot eind juli. Oogsten vanaf half juni
(ca. 70 groeidagen na uitplanten).

Geeft hoge opbrengsten aan zware vaste knollen, goed
bestand tegen schieten en gezond groeiend. Kan direct
ter plaatse gezaaid worden tijdens de maanden juni/juli
voor oogst vanaf eind september.

Speciaal voor de halﬂate tot late teelt om uit te zaaien
vanaf half juli. Oogstbaar ongeveer 75 groeidagen na
uitplanten. Produceert gladde, ronde tot platronde
knollen. Zeer productief en weinig gevoelig voor
doorschieten en barsten.

Art. 04/000322

Art. 04/000321

Art. 04/000326

€ 3,95

ca. 200 zaden

€ 2,95

ca. 1 g

€ 3,95

ca. 200 zaden

KOOLRABI
Een smakelijke groente die bovengronds een sterk ontwikkelde knol vormt waarop de bladeren groeien. Deze groente smaakt een
beetje als bloemkool. De teelt van koolrabi vraagt een lichte, luchtige, maar vooral voedzame bodem, dus rijkelijk bemesten en verder
verzorgen als koolgewas. Zaaien vanaf maart/ april liefst onder glas of april/mei op plantenbed in vollegrond. Uitplanten als de plant ±
10 cm groot is op een afstand van 25x25 cm. Oogst bij voorkeur in jong stadium.

BLARO A

LANRO A

Iets later oogstbaar dan de witte koolrabi, maar nog
smaakvoller. Biologische zaden.

Vroeger oogstbaar dan de blauwe koolrabi. De smaak is
iets minder intens. Biologische zaden.

Knollen tot 1 kg.

Art. 01/000396

Art. 01/000401

Art. 02/012402

€ 2,20

ca. 200 zaden

SUPERSCHMELZ

€ 2,20

ca. 200 zaden

€ 1,89

ca. 1 g

BOERENKOOL
Groeit op elke grondsoort. Zaaien in juni en uitplanten tot half augustus. Plantafstand 65x60 cm.

WINTERBOR F1

HALFHOGE GROEN GEKRULDE

Geschikt voor herfst- en winterteelt. Mooi
gekruld, fors, donkergroen gewas, goed
bestand tegen sleet en vorst. Niet te vroeg
planten en matig bemesten.

Halfhoog gewas met groen ﬁjngekruld
blad. Verdraagt lichte vorst.

Art. 02/012244

Art. 01/000275

ca. 50 zaden

€ 3,49

ca. 500 zaden
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€ 1,70

WESTLANDSE WINTER A

Palmboerenkool NERO DI TOSCANO

A

Lekker in soep en wokgerechten, maar ook
schitterend in de siertuin. Boerenkool met
lang, tongvormig, donker blauwgroen blad.

Art. 02/092249

ca. 0,4 g

€ 2,59

Art. 01/000286

ca. 150 zaden

€ 2,20
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KOLEN
De teelt van kolen vraagt een voedzame, humusrijke grond met een vrij hoge bemesting. Wij raden het gebruik van FLORANID
PERMANENT aan omwille van zijn lange werking. Wegens gevaar voor aantasting door knolvoet is een regelmatige vruchtwisseling
zeer belangrijk. Een goede maatregel is het aanbrengen van een soeplepel zeewierkalk in het plantgat; hierdoor worden de sporen
van de knolvoetzwam sterk afgeremd. Bij de teelt van koolgewassen komt ook het probleem van de koolvlieg kijken. Het gebruik van
insectengaas biedt hier een goede oplossing.

Bloemkolen - winterteelt

Groenten

Bloemkolen groeien op alle gronden, als ze maar goed bewerkt zijn en voldoende humus en organisch materiaal bevatten. Zoals alle koolgewassen vragen bloemkolen
een rijke bemesting. Gebruik bij voorkeur een langwerkende meststof zoals Floranid Permanent. Voor alle koolsoorten is een goede vruchtafwisseling erg belangrijk
om zoveel mogelijk het optreden van knolvoet te voorkomen. Steeds uitzaaien in goede steriele potgrond en na opkomst in deze potgrond verspenen om een vroege
besmetting door knolvoet te vermijden.

2022
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E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

OVIEDO

CORELLA F1

CHESTER F1

De vroegste bloemkool geschikt
voor zeer vroege weeuwenteelt.
Zeer opgericht, gezond gewas.
Kan vanwege vlotte groei iets
later gezaaid worden.

De echte revelatie bij
winterbloemkool. Bezit
verhoogde vorstresistentie en
is nog beter zelfdekkend. Vormt
grote, zeer vaste en hagelwitte
kolen van uitmuntende smaak.
Oogstbaar in maart.

Sterk groeiende winterbloemkool,
minstens 14 dagen later dan
CORELLA, met een uitmuntende,
vaste en zeer witte kool. Bezit
een hoge winterhardheid door
zijn zelfdekkend vermogen en zijn
gezond gewas.

Art. 04/000152

Art. 04/000153

Art. 04/000154

€ 4,50

ca. 50 zaden

ca. 50 zaden

€ 4,95

ca. 50 zaden

€ 4,95

CLOVIS F1

WALCHEREN WINTER 5

Deze variëteit vormt mooie
witte ronde en gelijkvormige
bloemkolen. Door de goede
kouderesistentie is deze uiterst
geschikt voor winteroogst en
weeuwenteelt.

Winterbloemkool - oud ras.

Art. 03/000863

Art. 02/012225

ca. 0,5 g

€ 6,55

ca. 0,5 g

€ 1,89

Bloemkolen - voorjaar-, zomer-, en herfstteelt

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

BELOT F1

AVISO F1 (TOLEDO F1)

Uitzonderlijk bladrijk type, daardoor goede zelfdekbaarheid en een goede bescherming
tegen slechte weersomstandigheden. Uitzaai mei/ juni, produceert zware kolen vanaf
oktober tot eind december. Stevige vaste bloemkolen van 10 kg of meer zijn geen
uitzondering.

Sterk stressbestendige bloemkool met grote weerstand tegen droogte, hoge
zomertemperaturen en extreme weersinvloeden. Zuiverwitte, zeer vaste zware kool.
Wordt sterk aanbevolen voor de diepvries. Zaaien van maart tot eind juni, oogsten van
juni tot eind oktober. Sterk zelfdekkend met goed bladvolume.

Art. 04/000157

Art. 04/000151

€ 4,95

ca. 50 zaden

€ 6,50

ca. 50 zaden

MULTI-HEAD F1

ALPHA 6 FORTADOS

SPACESTAR F1

Voor vroeg, een stevige, witte bloemkool met grove korrel.
Ook geschikt voor weeuwenteelt.

Bloemkool voor alle seizoenen. Vroeg, zeer regelmatig ras
dat geteeld wordt voor oogst zowel in de lente als in de
herfst.

Deze bloemkool is echt uniek in z’n soort en zal u blij
verrassen. Elke plant geeft een aantal zijscheuten met
mooie bloemkoolroosjes. Des te sneller u de centrale
bloemkoolroos oogst, des te sneller kan u oogsten van
de zijscheuten. Prima smaak, gemakkelijk in oogst voor
kleinere gerechten en gewoon een uniek product! Jaarlijks
op een andere plaats telen en plant beschermen met
insectengaas. Totale oogst tot ca. 2,5 kg.

Art. 01/000240

Art. 03/001653

Art. 01/000244

ca. 140 zaden

€ 1,70
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ca. 0,5 g

€ 3,70

ca. 15 zaden

€ 4,20
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Gekleurde bloemkool

Torentjesbloemkool

ROMANESCO

BLOEMKOOL VERDE DI MACERATA A

BLOEMKOOL SICILIA VIOLETTO

Groenten

E X C E L L E N T

VERONICA F1

Krachtige plant met brede, groengrijze
bladeren en een opvallende paarse,
compacte, middelgrote kop. Wordt groen
met koken en heeft een uitstekende
smaak, zowel rauw als gekookt . Een zeer
aantrekkelijke plant met een milde zoete
smaak.

Late variëteit, ontwikkeld mooie
lichtgroene/gele koppen van ongeveer 800
g tot 1 kg. Geliefd om zijn ﬁjnkorreligheid,
delicatesse van smaak en gouden kleur.
Oogsten einde van de herfst tot begin van
de winter.

Romanesco-type voor de zomer- en
herfstteelt. Zeer aantrekkelijke, mooi
gevormde, groene kool met uniforme
opbrengsten. Oogstbaar 80 à 100
groeidagen na het planten.

Zeer decoratieve, goudgele kool,
opgebouwd uit dicht opeenstaande, kleine
torentjes. Pittige, lekkere smaak. Kiemt
na 14 dagen. Uitplanten rond eind juli op
75x60 cm afstand in goed doorlaatbare
grond. Bij vorst tot aan het hart
beschermen met stro. Zaaien: april-meijuni. Oogsten: september-december

Art. 02/880616

Art. 24/002090

Art. 04/000169

Art. 03/000181

ca. 5 g

€ 1,99

€ 4,95

ca. 80 zaden

ca. 50 zaden

€ 4,50

€ 5,00

ca. 2 g

Broccoli
Deze ﬁjne en zachte groente is aan bloemkool verwant, smaakvol en erg lekker. Ons rassenassortiment laat een succesvolle teelt toe van voorjaar tot late herfst.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

MARCUS F1 (AQUILES F1)

LUCKY F1

NAXOS F1

Snelgroeiend ras geschikt voor de allervroegste teelt.
Planten in maart, oogst tweede helft mei/eerste helft
juni of voor aanplant juli/half augustus voor oogst
september/oktober. Zéér compact groeiend, ﬁjnkorrelig
met blauwgroene schermen van 400 à 600 g.

Middelvroeg, aanbevolen voor de zomer- en herfstteelt.
Kan echter ook reeds vroeger worden geteeld. Bijzonder
productieve, prachtige bloemschermen met een zeer
ﬁjne korrelstructuur. Bezit een sterke tolerantie tegen
schimmelziekten en harteloosheid.

Middelvroeg met uitzonderlijk grote, ronde schermen. Vast en
ﬁjn, zeer uniforme opbrengst. Oogstzeker en lang houdbaar op
het veld. Het beste ras bij hoge temperaturen. Donkergroene,
mooi gevormde hoogronde schermen met een gewicht tot 600g.
Fijnkorrelig.

Art. 04/000173

Art. 04/000171

Art. 04/000170

€ 3,50

ca. 100 zaden

ca. 150 zaden

€ 3,50

€ 3,50

ca. 100 zaden

2022

Een vrij snelgroeiend ras met lange
oogstbaarheid. Van juni tot oktober.
Oogstbaar 55 dagen na uitplanten.

ca. 85 zaden

SUMMER PURPLE

Een oud ras uit de 19e eeuw. Middellaat.
Oogstbaar 60 dagen na uitplanten.

Dit is een soort van bloeiende broccoli. Eén
van de meest bekende groenten in Italië. Snel
groeiende, goede en zoete smaak. Traditioneel
gebruikt in Napels op pizza met olijven en
chili op pastagerechten, of gewoon gekookt of
gebakken en geserveerd als bijgerecht.

Summer Purple is de eerste echte paarse
zomerbroccoli en oogstbaar vanaf juni
tot oktober.

Art. 02/092235

Art. 02/880615

Art. 02/012237

GROENE CALABRESE A

ATLANTIS F1

Art. 01/000261

SPROUTING BROCCOLI

€ 3,20

ca. 1 g
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€ 1,99

ca. 4 g

€ 2,59

ca. 0,25 g

€ 2,39
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Chinese kool
Een snel groeiende groente. Wordt rauw en op diverse manieren gestoofd bereid. Uitzaaien in zaaibakjes en in jong stadium verspenen in 6x6 cm potjes. Uitplanten op
40x40 cm. Schenk vooral veel aandacht aan knolvoetpreventie en koolvlieg. Bij voorkeur aanplanten op een vochthoudende, humusrijke en vruchtbare grond.

E X C E L L E N T

Groenten
GRANAAT

YUKI F1

PE-TSAI

Vormt lange, slanke kroppen van wel 50 cm.

Eén van de allerbeste soorten voor aanplant juli/
augustus. Vrij donkergroen blad met een mooie, gele
bladstructuur binnenin. Geschikt voor bewaring. Sterk
bestand tegen knolvoet en rand. Gewicht 1,5 à 2 kg.
Oogstbaar 60 à 70 dagen na uitplant.

Rijk aan vitamine C. Chinese kool wordt rauw gegeten als
salade of gekookt/gestoofd geserveerd bij vlees. Vorming
van mooie kroppen na minder dan 3 maanden.

Art. 04/000197

Art. 03/002443

Art. 02/012260

€ 1,29

ca. 3 g

€ 2,95

ca. 100 zaden

€ 1,85

ca. 5 g

Paksoi
Zaaien en verspenen als koolgewas en uitplanten op 25x25 cm. Na 4 à 6 weken reeds oogstbaar. Een uitstekende stoofgroente.

E X C E L L E N T

BOPAK F1

GREEN FORTUNE F1

RODE TATSOI

Een uniek nieuw
ras dat een hoge
resistentie bezit
tegen enkele
fysio’s van
knolvoetschimmel.
Dit maakt telen
op gronden, waar
tot voor kort
knolvoetproblemen
waren, opnieuw
mogelijk. Snelle
groeier met
donkergroen, breed
blad en gladde witte
stelen.

Donkergroen blad met
witte ribben.

Tatsoi is een variant
van de bekende
paksoi. Paarsrood blad
met een heerlijke,
sterke, scherpe, bijna
knoﬂookachtige,
mosterdsmaak.

Art. 04/001002
ca. 100 zaden € 3,50

Art. 01/000225
ca. 100 zaden
€ 2,20

Art. 02/080416
ca. 1 g
€ 1,99

Rodekool
Als late herfst- en wintergroente erg gewaardeerd om de lange houdbaarheid en als smaakvolle afwisseling in het koolassortiment.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

LODERO F1

BANDOLERO F1

Veel groot blad en vaste, donkerrode kool.

Mooie ronde kool voor vers gebruik en/
of bewaring. Bezit zeer hoge resistentie
tegen knolvoet. Zaaien vanaf eind
maart, voor oogst vanaf eind september.
Koolgewicht 1,5 à 3 kg.

Zéér productieve rodekool voor de
late herfst en winter. Hoogronde kool
met dieprode kleur. Mooie inwendige
structuur. Sterk bestand tegen rand en
rot. Geschikt voor middellange bewaring.

Art. 01/000295

Art. 04/000203

Art. 04/000208

LANGEDIJKER BEWAAR 2

ca. 275 zaden

€ 1,10

ca. 50 zaden
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€ 3,95

ca. 100 zaden

€ 4,25

ROODKOP, RED DRUMHEAD
Vroege, vrij donkerrode, middelgrote kool.

Art. 02/012275

ca. 2 g

€ 1,29
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Savooikool of groene kool
Deze zeer voedzame en vitaminerijke groente, geniet een grote waardering als herfst- en wintergroente. Humusrijke grond en stevige bemesting zijn aan te bevelen.

Groenten

E X C E L L E N T

WIROSA F1
Mooi ronde, frisgroene wintersavooikool
met ﬁjne structuur. De goede
houdbaarheid en hoge weerstand tegen
guur herfst- en winterweer maken van
WIROSA F1 een top wintergroente.

Art. 04/000239

ca. 100 zaden

€ 3,45

BLOEMENDAALSE GELE A

DONKERGROENE PUTJES

WINTERKONING 2

Een malse gele kool met zéér zachte
smaak, puntig van vorm. Niet te lang laten
koken. Een van de oudste rassen

Zeer oud ras. De donkerste groene kool,
met de echte koolsmaak van vroeger.
Koolgewicht 800 g à 1 kg. Goed bestand
tegen guur winterweer.

Wintervaste groene kool, afgeplat rond,
oud ras.

Art. 01/000304

Art. 02/012305

Art. 01/000310

€ 3,20

ca. 65 zaden

€ 3,49

ca. 0.5 g

ca. 320 zaden

€ 1,70

Spruitkool
Van deze populaire groente zijn de laatste jaren steeds betere en meer oogstzekere rassen op de voorgrond getreden met als opvallendste voordelen een veel mindere
kookgeur, een verﬁjnde smaak en een hogere productie aan vaste kogelronde spruitjes.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

MARTE F1

THOR F1

IGOR F1

Vroeg ras voor uitplant in mei. Oogst na ca. 145 dagen,
vanaf begin oktober tot half november. Zeer productief,
de planten zijn tot in de top gevuld met mooie, vaste
spruiten. Goed ziektebestand.

De meest winterharde spruitkool. Zaaien vanaf half mei tot eind juni,
oogstbaar vanaf half december tot eind maart en soms later. Bijzonder
stevige lange plant met een dichte bezetting aan gladde, zeer vaste spruitjes
met kleine plukvoet. Sterk bestand tegen schimmelziekten en roest.

Winterharde, gezond groeiende spruitkool, oogstbaar van
november tot eind januari/begin februari. Geeft massa’s
donkergroene vaste spruitjes – gemakkelijk plukbaar – en van
onder tot boven aan de stronk even groot. Hoogte ca. 80 cm.

Art. 04/000263

Art. 04/000265

Art. 01/000316

€ 6,75

ca. 50 zaden

€ 4,95

ca. 50 zaden

€ 3,20

ca. 30 zaden

IGOR F1
CRISPUS F1
Spruitkool met goede résistentie tegen
knolvoet.

Art. 02/012354

ca. 30 zaden

€ 5,49

Vanaf begin april tot half mei in de
vollegrond op een zaaibed en circa 5/6
weken later uitplanten. Geschikt voor alle
gronden. Spruitjes smaken lekkerder als ze
bevroren zijn geweest.

KALETTES - FLOWERSPROUT

Art. 02/012355

Art. 01/000301

ca. 0,6 g

€ 3,49

Een echte Superfood. Kruising van de smaak van spruitkool met een milde boerenkool.
Bevat dubbel zoveel vitamine B6 en C dan spruitkool. Bij matige winters zeer lang
oogstbaar.

€ 4,20

ca. 18 zaden

Spitskool

E X C E L L E N T

FILDERKRAUT

EERSTELING
Een vroege groenwitte kool, met een spits
model.

Art. 01/000340

ca. 180 zaden

€ 1,10

Van oorsprong een Duitse spitskool
met zware zeer spitse en vaste kroppen
met een erg ﬁjne structuur. De kolen
kunnen een gewicht bereiken van 5 kg.
Opvallend ﬁjne smaak; geschikt voor
zowel zuurkoolbereiding als voor gewone
bereidingen.

Art. 01/000335

ca. 110 zaden
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€ 1,70

CAPE HORN F1
Deze bijzonder lekkere spitskool is
oogstbaar vanaf het voorjaar tot laat in
de herfst, na ongeveer 60 groeidagen.
In smaak onvergelijkbaar tegenover de
klassieke spitskolen. Een echte aanrader.

KALIBOS

Art. 04/000274

Art. 02/012274

ca. 100 zaden

€ 3,95

Vanaf februari-half maart onder glas
zaaien, verspenen, en in maart-april buiten
uitplanten. Of vanaf april-mei direct in de
vollegrond zaaien.
ca. 1 g

€ 2,39
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Wittekool
In de groep wittekool bestaan zomerkool, herfstkool, winterkool en kool voor de zuurkoolbereiding, evenals de snelgroeiende en voor extra vroege teelt geschikte
spitskool. Zoals alle koolsoorten, vragen ook deze om een diep losgewerkte grond, een goede bemesting en een hoge vochtigheid. Nogmaals: nooit twee keer
achtereen koolteelt of koolplantenbed op dezelfde plaats. Ook geen kool op de plaats waar eerst radijs of rammenas gestaan heeft. Oude stalmest of compost zijn de
aangewezen bemestingen voor het koolbed. Het loshouden van de grond tussen de planten werkt ook oogstverbeterend.

Groenten

E X C E L L E N T

IMPALA F1

LANGEDIJKER BEWAAR

Zéér gezond, vrij sterk groeiend gewas met grote vaste kolen. Sterk aanbevolen voor de
late teelt. Ideaal voor lange bewaring.

Eironde kool, goed bewaarbaar.

Art. 04/000311

Art. 02/660427

€ 3,25

ca. 100 zaden

€ 1,89

ca. 2 g

E X C E L L E N T

MEGATON F1

BRUNSWIJKER

ROEM VAN ENKHUIZEN

Zeer bladrijke soort voor oogst in de vroege herfst. Bijzonder
geschikt voor zuurkoolbereiding. Mooie vaste kool met ﬁjne
structuur en zeer korte pit. Groeit gemakkelijk uit tot 10 kg en meer.

Vroege gelijkvormige ronde kolen die niet vlug barsten. Dikke blauwgroene
buitenbladeren. Onder glas of op kweekbed zaaien. De plantjes ter plaatse
planten op 50 cm afstand. Gedijt goed in warm klimaat.

Witte kool Roem van Enkhuizen 3 is vooral geschikt voor de productie van
zuurkool. Het is een vrij snelgroeiend gewas dat ﬂinke zware kolen vormt, is wel
licht barstgevoelig, maar zit weer boordevol mineralen en vitamine B en C.

Art. 04/000314

Art. 03/001923

Art. 01/000347

€ 3,25

ca. 100 zaden

€ 2,65

ca. 5 g

€ 3,20

ca. 100 zaden

KOMKOMMER
In de serre uitplanten als de temperatuur boven 15°C uitstijgt. Een losse humusrijke en vruchtbare bodem is belangrijk voor hoge
opbrengsten. De planten worden langs koorden geleid zonder de hoofdrank in te toppen, okselscheuten insnijden na 1 bloem en een
blad. De hoofdrank onbeperkt laten doorgroeien houdt de plant jong en groeikrachtig.

Minikomkommer

E X C E L L E N T

PATIO SNACKER

HOPELINE F1 - Mini-mini komkommer

IZNIK F1
Volledige vrouwelijk bloeiende
minikomkommer. Reeds na 2 maanden
volop productie. Geeft massa’s smaakvolle
vruchten van 12 à 14 cm lengte.

Art. 04/000135

ca. 10 zaden

€ 4,95

Tuinderskwaliteit. Een geweldige
Aziatische snackkomkommer met
vruchten van maar 8-10 cm lang. Lekker
knapperig en zeer smaakvol door het
speciale vruchtvlees. Zeer resistant tegen
meeldauw. Ook uitermate geschikt voor
teelt in hanging basket of grote pot. Met
recht een Mini-Mini komkommer.

Art. 01/000661

ca. 8 zaden
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€ 4,20

Patio Snacker F1 is een compacte,
partenocarpe plant, d.w.z. geen
bevruchting nodig via insecten. Hierdoor
duidelijk meer vruchten per plant. Door de
compacte groei is dit soort ideaal om te
telen in grote potten of bijv. de vierkante
meter moestuintjes. Begeleid de plant
met een eenvoudig hekwerkje. Geeft een
overvloed aan heerlijk knapperige, nietbittere vruchten van ca. 15 cm lang. Tijdig
plukken voor nieuwe aangroei.

Art. 01/000644

ca. 12 zaden

€ 4,20

Piccolino F1
Originele krokante variëteit door de
afmeting van ca. 15 cm en de zoete
smaak. Zaaien onder glas, bij voorkeur in
potten. Komkommers vragen warmte, dus
uitplanten in de serre op 50x50 cm. Op een
beschutte plaats kan u ze ook in potten
of in volle grond telen. Voorzie verticaal
gespannen draden waar de plant zich kan
aan hechten.

Art. 03/001593

ca. 5 zaden

€ 5,00
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Glaskomkommer
BELLA F1

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

LOUISA F1
Volledig vrouwelijk bloeiende F1-hybride. Geeft vroege en grote opbrengsten van
uniforme, donkergroene vruchten. Lengte ± 35 cm, gewicht ± 500 g. Stoot bij warm
weer de vruchten niet af. Goed ziektebestand. Het ideale ras voor de hobby-tuinder.

Art. 04/000144

ca. 10 zaden

€ 3,95

Art. 04/000136

€ 3,95

ca. 6 zaden

PALLADIUM F1
Mooi gevormde
vruchten met zuivere,
frisse smaak. De
vruchten zijn lang
en zeer glad van
vorm met frisse
groene kleur.
Witziekteresistent
ras waardoor de plant
lang in productie
blijft. Speciaal
voor koudglasteelt
aanbevolen. Lengte
35-40 cm.

E X C E L L E N T

MARKETMORE A
Half april-mei onder glas zaaien, verspenen in potjes
en eind mei buiten planten. Of vanaf mei direct in de
vollegrond in regels zaaien. Sta tijdens de groei niet op
de ranken, om bittere vruchten te voorkomen. Produceert
donkergroene en rechte vruchten, Resistent tegen ziekten.

Art. 02/092176

ca. 1 g

Art. 04/000143
€ 6,95
ca. 10 zaden

€ 2,59

CETRIOLO WHITE WONDER
Oud ras – vroege, productieve komkommer. Geeft korte,
licht gestekelde, crèmekleurige vruchten. Ook voor
buitenteelt.

Art. 02/880624

€ 1,99

ca. 5 g

Veldkomkommer

E X C E L L E N T

SONJA F1

LA HEEB F1

Veldkomkommer sterk aanbevolen voor
de amateur-tuinder. Volledig bittervrij.
Regelmatig oogsten, op die manier
krijgt u een overvloedige opbrengst
van lekkere donkergroene vruchten, 30
à 35 cm lang.

Veldkomkommer voor buitenteelt onder
minder gunstige omstandigheden
van temperatuur en licht. Bloeit
volledig vrouwelijk. De vruchten zijn
mooi glanzend en diepdonkergroen.
Zeer aangenaam van smaak en
erg maagvriendelijk. De planten bij
voorkeur laten klimmen zoals bij
glasteelt.

Art. 04/000147

ca. 2 g

E X C E L L E N T

Art. 04/000145

€ 2,45

ca. 10 zaden

€ 3,45

TANJA

LEMON CHRISTAL APPLE

Voor binnen- en buitenteelt. Bij gunstige weersomstandigheden reeds productie na 9
weken. Geeft donkergroene slanke vruchten, met aangenaam frisse smaak.

De komkommers zien er uit als citroenen en zijn zéér licht verteerbaar. Voor inmaak, vers
gesneden of in salades. Geschikt voor teelt in vollegrond. Oud ras.

Art. 01/000650

Art. 01/000660

ca. 20 zaden
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€ 2,20

ca. 15 zaden

€ 2,20
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Groenten

Het meest productieve en van smaak
lekkerste komkommerras. Opmerkelijk
is de goede weerstand tegen lagere
nachttemperaturen. Lengte ± 30 cm.

MAÏS
Suikermaïs
Suikermaïs is een ware delicatesse. Men gebruikt de jonge kolven, waarvan de suikers in de korrel nog niet zijn omgezet in zetmeel. Jong oogsten, zodra de korrels in
de kolven geel kleuren en nog zacht zijn. Het zaaien gebeurt bij voorkeur in de serre of binnenskamers, vanaf de eerste week van mei: leg 3 à 4 korrels in een pot. Deze
zaaimethode geeft meer garantie op een goede opkomst. Maïs is erg koudegevoelig, zodat ter plaatse gezaaide suikermaïs dikwijls teleurstellende resultaten geeft.
Uitplanten eind mei op 50x50 cm.
GOLDEN BANTAM A

EARLIBIRD

Groenten

E X C E L L E N T

Speciaal voor de amateur ontwikkelde
soort. Vroeg ras dat slechts 1 à 1,25
m hoog wordt : dus geen gevaar voor
omwaaien en gemakkelijk te plukken.
Lekker zoet met hoge opbrengsten.

Half april in de vollegrond op een
zaaibed zaaien. Na half mei uitplanten.
Of vanaf half mei direct op de
gewenste plaats in regels zaaien.
De kolven niet te laat oogsten, om
te voorkomen dat de korrels hard en
melig worden.

Art. 04/000754

Art. 02/092420

ca. 50 zaden

€ 2,95

Popcorn Maïs

ca. 3 g

€ 2,59

Mini Maïs

Picolino F1

GLASS GEM
Siervariëteit, afkomstig van de VS, waarvan de korrels van
verschillende kleuren en doorschijnende reﬂecties doen
denken aan edelstenen. Kan verwerkt worden tot bloem of
als popcorn. Grootte van 8 tot 20 cm met planten tot 1,8m

Art. 24/002064

ca. 50 zaden

A

€ 4,95

PLOMYK Peppi
Speciaal voor popcorn of pofmais. Oogsten als de korrels
in de kolven geel kleuren en nog zacht zijn.

Art. 02/012424

€ 1,89

ca. 5 g

Deze maisplant kan 2 m hoogte bereiken en de vruchten
worden jong geoogst. Ideaal om in te leggen. 2 tot 3
zaden in een kuiltje op een afstand van 40 cm planten en
de sterkste plant per kuiltje behouden. Regelmatig gieten
als de plant vruchtjes maakt. Als de plant halfhoog is, de
voet wat aanaarden om de wortelvorming te stimuleren,
en de weerstand tegen de wind te vergroten. Oogst 3
maanden na het zaaien, wanneer de maisvruchten zacht
en doorschijnend zijn.

Art. 03/002673

€ 5,00

ca. 10 zaden

MELOENEN
Meloenen vragen een warme standplaats, zodat de teelt alleen mogelijk is onder plat glas, plastiek tunnels of in de serre. De
opkweek van het plantmateriaal moet in een verwarmde plaats gebeuren. Uitplanten als er geen nachtvorst meer te vrezen is, bij
voorkeur na 15 mei.

Charentais of cavaillon

E X C E L L E N T

ARTEMIS F1
Artemis is een professionele Charentais meloen
en is zeer goed resistent tegen ziekten. Artemis
geeft gezonde krachtige planten met veel blad.
Dit blad zorgt voor meer schaduw bij de vruchten,
waardoor de vruchten beter rijpen. Heel zoete
vrucht en lang houdbaar. Vruchtgewicht ca. 1,1 kg.
Bij voorkeur in kas telen en eventueel wat helpen
met de bestuiving.

Art. 01/000669

ca. 8 zaden

€ 5,20

CYRANO F1

MATCH F1

Charentais type. Rondovale netmeloen,
met sappig en zoet oranje vruchtvlees.
Lang houdbaar, ook geschikt voor cultuur
in vollegrond op een beschut plaatsje.
Goed bestand tegen ziektes en plagen.

Zeer vroeg. Fel gekleurd vruchtvlees. Zeer
regelmatig van vorm en kaliber. Zaaien in
turfpotjes onder verwarmd glas. Na het
kiemen de planten uitplanten onder glas.
Deze varieteit hoeft niet uitgeknepen te
worden en weerstaat goed aan ziekten.
CHARENTAIS A

Art. 04/000362

ca. 10 zaden
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€ 4,95

Art. 03/002933

ca. 6 zaden

€ 5,00

Art. 02/092432

ca. 10 zaden

€ 2,59
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Ananasmeloen

OUTDOOR WONDER F1

MASADA F1

ORANJE ANANAS

Een typische suikermeloen voor de vroege oogst onder
glas of op een goed beschutte plaats in de tuin. Zorg voor
voldoende bestuiving (bijen of handmatig) voor een goede
vruchtzetting.

Ronde vrucht, gladde schil en groen gekleurd vlees met
ﬁjn aroma. Zaaien op verwarmd zaaibed 20 à 25 °C.
Uitplanten onder glas, 2 planten per raam.

Sterke groeier, sappige stevige oranje vruchten.

Art. 01/000666

Art. 03/002903

Art. 01/000670

ca. 8 zaden

€ 4,20

OUDE VARIETEIT

ca. 5 zaden

€ 5,00

ca. 9 zaden

Groenten

Galia meloen

€ 2,20

Watermeloenen

2022

MELOEN ZATTA
‘Zatta’ is een grote, ronde en diep geribde honingmeloen
met een dikke schil en oranje, zeer sappig en zoet
vruchtvlees.

Art. 02/880658

ca. 3 g

€ 1,99

SUGAR BABY

ANGURIA JANOSIK
Vroeg ras met een dikke huid en extra zoet, sappig geel
vruchtvlees.

Art. 02/880551

ca. 5 g

€ 3,29

Het rode vruchtvlees is zeer fris van smaak, maar niet zo zoet
als de gewone meloenen. De vruchten worden 3 à 4 kg zwaar.

Art. 01/000675
Art. 03/002953

ca. 35 zaden
ca. 4 g/100 zaden

€ 1,70
€ 2,65

PAPRIKA
Bezit van alle groentegewassen het hoogste gehalte aan vitamine C en in mindere mate provitamine A, waarvan het gehalte
vertienvoudigt bij het afrijpen of verkleuren !!! Paprika is zeer warmteminnend en kan daarom praktisch uitsluitend en met succes
onder glas geteeld worden. Het zaaien gebeurt in een verwarmde ruimte en bij voorkeur in propagator met bodemverwarming. De
ideale kiemtemperatuur bedraagt 22 à 25°C. Verspenen als de plantjes 4 blaadjes hebben in potten van 9 à 10 cm doorsnede. Na
15 mei in de serre uitplanten bij onderlinge afstand van 50x50 cm of meer. De planten ondersteunen met een bamboestok verdient
aanbeveling, de zijtakken hieraan opbinden.

Langwerpige puntpaprika

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

PARTNER F1
AGIO F1 (Hongaarse paprika)
Lange puntvormige paprika. Dikwandiger dan vele
andere soorten. Vormt grotere vruchten met een ﬁjne
zoete smaak. Vruchtgrootte 16 à 18 cm lang en Ø 6 cm.
Geelgroene vruchten, oranjerood afrijpend.

Art. 04/000391

ca. 10 zaden

€ 4,50

Van groen naar geel afrijpende koehoornpaprika.Vrij
vroeg en zoet van smaak. Geeft hoge opbrengsten
van dikwandige, vaste vruchten met een lange
houdbaarheid, ook in rijpe toestand.

Art. 04/000381

ca. 20 zaden

KOSTAS F1

€ 4,95

Het rode broertje van PARTNER, maar vroeger afrijpend
en rijkdragend door zijn gemakkelijke vruchtzetting.
Dikwandige vruchten met aangenaam zoete smaak.

Palladio F1 - Biologische zaden

Art. 04/000382
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ca. 10 zaden

€ 4,95

Art. 04/000393

ca. 20 zaden

€ 6,95
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Blokpaprika voor teelt onder glas

2022
E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

Groenten

THEOS F1

ASCANIO F1 (SOLERO F1)

DELERIO F1

Forse en dikwandige vruchten. Middelgroen afrijpend
naar okergeel. Fris en sappig met typisch zoete smaak,
veel als rauwkost gebruikt. Bezit hoog gehalte aan
vitamine C. Ondersteunen wordt aanbevolen.

Zoete paprika van ca. Ø 8 cm, tot 14 cm lengte met zeer
hoge opbrengsten. Kleurt helderrood. Geschikt zowel
voor serre, tunnel als open lucht (ook in pot op patio, of
terras).

De vruchten kleuren van groen naar glanzend oranje.
Opbrengst per plant circa 10 vruchten van 10 cm Ø. De
oranje vruchten zijn bijzonder zoet van smaak en bevatten
verschillende mineralen en veel vitaminen B en C.

Art. 04/000399

Art. 04/000388

Art. 01/000687

ca. 20 zaden

€ 4,95

CALIFORNIA WONDER

ca. 10 zaden

€ 4,20

PIQUILLO ROOD A

Een groene paprika, die rood afrijpt.

Art. 01/000680

€ 4,95

ca. 20 zaden

€ 1,70

ca. 65 zaden

Art. 02/092437

€ 2,59

ca. 0,25 g

Buitenpaprika

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

PATRIZIO F1
AURELIO F1 (ALCEO F1)
F1-hybride met hoge opbrengsten van lange, dikwandige
vruchten. Lengte 15 à 18 cm, Ø 9 à 10 cm, vruchtgewicht
320 à 380 g. De groene kleur gaat vrij snel over in
schitterend rood. Vroege vruchtzetting, goed bestand
tegen hoge temperaturen en neusrot.

Nieuwe, dikwandige blokpaprika met belvormige
vruchten, speciaal voor de teelt in volle grond, 3 tot
4-lobbige vruchten, 10 à 12 cm lang, Ø 9 cm met een
gemiddeld vruchtgewicht van ca. 300 g. Bij afrijpen
mooi dieprode kleur. Goed bestand tegen extreme zon
en neusrot.

Art. 04/000387

Art. 04/000386

ca. 15 zaden

€ 4,45

ca. 15 zaden

€ 4,45

Snackpaprika

KOBOLD F1
Ideaal voor opkweek op terras of balkon.

Art. 01/000695

ca. 8 zaden

€ 5,20

Potpaprika
Tweety F1

Calimero F1

TANGERINE DREAM

Kleine vrucht met
een gele kleur als
ze rijp is, krokant
en met een
onvergelijkbare
smaak.

Kleine vrucht
met een rode
kleur als ze
rijp is, krokant
en met een
onvergelijkbare
smaak.

Mooie compacte pot-paprika. Mooi voor teelt
op een zonnige plek uit de wind op uw balkon
of uw kleine tuin. Krachtige groei en mooie
vertakking. Geeft een zeer hoge opbrengst van
glanzende vruchten, die naar oranje afrijpen.
De smaak is meer dan uitstekend: zoet met een
licht pikante smaak.

Art. 03/006273
ca. 5 zaden € 5,00

Art. 03/006263
ca. 5 zaden € 5,00

Art. 01/000696
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ca. 20 zaden

€ 5,20
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PEPERS
Voor wie van sterke kruiding houdt. Geschikt om samen met groene, gele en rode paprika in te maken. Uitzaai en verzorging als
paprika. Plantafstand 45x45 cm.

Mexicaanse pepers

Japanse pepers

2022

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

SHISHITO

POBLANO F1
Groene puntpaprika met een mild pittige smaak.
Van oorsprong uit Mexico, waar het vaak gevuld en
geroosterd wordt. Vruchtgewicht 60 à 80 g. Scoville:
1.000 - 5.000.

Art. 04/001160

Groenten

2022

€ 5,95

ca. 10 zaden

JALAPENO-M
Voor zeer pikante gerechten. Wordt groen gegeten. Zaaien
vanaf half maart in een kweekbak, bij ca. 20°C. Verspenen
en na enkele weken uitplanten in de serre.

Groene, geribbelde peper met een zeer milde smaak.
Wordt in de Japanse keuken gebruikt voor het maken
van Tempura of geroosterd in sesamolie. Vruchtgewicht:
6-10 g. Scoville: 100 - 500.

Art. 02/012451

Art. 04/000937

€ 1,89

ca. 2 g

Amerikaanse pepers

€ 5,95

ca. 10 zaden

Turkse pepers

2022

2022

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

PADRON A

FRESNO CHILI RED F1

CAROLINA REAPER

Qua smaak en uitzicht sterk gelijkend op de Jalapeno, maar
pittiger en fruitiger van smaak. Rijpt van groen naar rood. De
groene vrucht is milder van smaak. Scoville: 2.500 - 8.000.

Staat sinds 2013 in het Guinnes Book of Records als
de heetste peper ter wereld! Scoville: 1.500.000 2.000.000.

Art. 04/001128

Art. 04/000927

€ 5,95

ca. 10 zaden

Zeer mild van smaak, daardoor zijn deze groene pepers zeer
geschikt als borrelhapje of tapasgerecht. Vul de pepers
bijvoorbeeld met roomkaas of bak ze met olijfolie en zeezout.

€ 6,50

ca. 10 zaden

Art. 02/092452

Spaanse pepers

€ 3,29

ca. 0,15 g

Hongaarse pepers

E X C E L L E N T

HUNGARIAN YELLOW HOT WAX A
Dit is een van de grootste pepers, matig heet van smaak.
Rijpt van groen, naar geel en uiteindelijk oranjerood. De
scherpte neemt dan ook steeds toe. Deze Hongaarse
peper is ca. 15 cm lang en 4 cm breed. Prima in ons
koelere klimaat te telen, maar uiteraard is de oogst
groter en zekerder in een koude serre. Hoogte ca. 75 cm.

Hyper F1
Vroeg ras, aanvankelijk felgroen naar
donkerrood afrijpend. De vruchten zijn
15 à 20 cm met een “pikante” smaak en
gemakkelijk plukbaar.

Art. 04/000702

ca. 10 zaden

€ 2,95

LONG SLIM CAYENNE A

Art. 02/092450

ca. 0,25 g

SPAANSE LANGE RODE

€ 1,99

Habanero

Art. 01/000700

ca. 40 zaden

€ 1,70

Art. 01/000710

ca. 25 zaden

€ 2,20

Italiaanse pepers
COCCINELLA F1

E X C E L L E N T

HABANERO ORANGE

HABANERO MIX

Groeikrachtige speciale mini peper met
zeer warme vruchtjes in de vorm van
lantaarntjes. Wordt meestal als snack,
gevuld met allerlei kazen, gebruikt. De
vruchtjes zijn 2 à 3 cm lang, 4 à 5 cm
breed.

Zaaien onder glas bij een voldoende hoge
temperatuur. Verder opkweken in de serre.
Plantafstand 70x50 cm. Planten geleiden
met touw. De pepers zijn zéér “warm”. In
soep is het aanbevolen de pepers niet te
snijden, maar kort mee te laten koken.

Art. 02/124519

Art. 02/080465

ca. 10 zaden

€ 2,39

Vrij kleine, warme rode pepertjes. De
schitterende rode vruchtjes worden zowel
vers als gedroogd gebruikt in Oosterse
en Zuid-Amerikaanse gerechten, soepen
en goulash. Zeer productief. Te telen als
paprika onder glas. Scoville: 17.900.

Art. 04/000410

ca. 0,5 g
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ca. 15 zaden

€ 2,95

€ 1,99
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PASTINAAK
Ook wel “zoete wortel” genoemd. Een minder bekende, maar toch erg smakelijke groente, vergelijkbaar met de oranje winterwortel.
Zaaien in april direct ter plaatse op rijen met 40 cm tussen de rijen. Na opkomst uitdunnen tot 10 à 15 cm. Oogsttijd : de hele herfst.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

Groenten

MITRA

JAVELIN F1

GLADIATOR F1
Lange, 40 cm, witte wortel met kruidige,
aromatische smaak.

Art. 01/000410

ca. 110 zaden

€ 2,20

Zachte zuiverwitte wortel met goede
smaakeigenschappen en hoge
ziekteresistenties. De mooie gladde
wortels zijn gemakkelijk te reinigen
met weinig verlies. Bezit een hogere
keukenwaarde dan de klassieke soorten.

Art. 04/000459

ca. 2 g

€ 1,95

Halﬂange GUERNSEY
Oude volksgroente. Wordt gekookt
opgegeten. Ook vaak gebruikt om smaak te
geven aan een bouillon.

Art. 02/012445

ca. 5 g

PATISSON

€ 1,59

Zeer uniforme, licht conische wortel met
uitgesproken gladde huid. Wordt rauw in
salades, gekookt voor soep, of gefrituurd
(chips) gegeten. De donkergroene
bladeren worden dikwijls als vervanging
voor peterselie gebruikt. Gezond,
robuust gewas, goed bestand tegen
wisselende weersomstandigheden. Lang
bewaarbaar.

Art. 04/000458

200 zaden

€ 1,95

RAAPSTELEN

Patisson vormt ronde, platte vruchten, die in een onvolgroeid stadium worden geoogst.
De consumptiekwaliteit ligt het hoogst bij een Ø van 10 à 15 cm. Patisson is niet geschikt
voor de teelt onder glas. Hou rekening met een ruime plantafstand van 100x75 cm.

GROENE RAAPSTELEN

Mengsel van diverse kleuren – decoratief en smakelijk.

Mooi gevormde witte vruchten, decoratief én lekker.

Een van de vroegst oogstbare voorjaarsgroenten met een
zeer kruidige smaak. Dun uitzaaien in het vroege voorjaar
in volle grond of in de herfst onder glas. Niet uitdunnen.
Oogsten als het gewas ± 20 cm hoog is.

Art. 02/029745

Art. 03/092053

Art. 01/000060

EARLY WHITE

PATISSON COLOUR MIX
ca. 3 gr.

€ 1,79

ca. 2 g

€ 3,70

ca. 2200 zaden

€ 1,70

POSTELEIN
De teelt van dit lekker groentegewas is zeer eenvoudig. Het zaaien kan van het vroege voorjaar af gebeuren in de serre, onder plat
glas of tunnels. Vanaf maart kan men buiten zaaien, bij voorkeur op regels en altijd op een warme standplaats. Na het uitzaaien
voldoende begieten om een goede opkomst te verzekeren. Het gewas kan enkele malen gesneden worden waarna het terug
doorschiet. Een erg smakelijke en gezonde groente om te stoven als spinazie, in soepen of in aardappelpuree.

Voor vollegrond en onder glas, zeer mals.

Art. 02/012492
Art. 03/063223

ca. 5 g
ca. 1,5 g

Winterpostelein

GEWONE GROENE A

GELE BREEDBLAD

€ 2,39
€ 3,70

Heeft een frisse, pikante smaak. Kan gebruikt worden bij
sla, kaas, soep, enz… Lekker en gezond.

Dit gewas is bijzonder goed bestand tegen strenge koude
en kan daardoor overwinteren. Niet te diep afsnijden. Bij
zaaien onder glas blijft het blad mooi op kleur en krijgt het
geen paarse tint.

Art. 01/000066

Art. 02/012493
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ca. 3 gr.

€ 3,20

ca. 3 g

€ 2,39
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RAPEN OF KEUKENRAPEN
Ouderwetse groente. Wordt van maart tot augustus in vollegrond gezaaid op rijen met ongeveer 20 cm tussen de rijen. Na opkomst
uitdunnen op 20 cm. Oogsten in mei/oktober. De knollen zijn oogstbaar bij een doorsnede van 8 à 9 cm. Bij grotere knollen bestaat
kans op voosheid.

Groenten

E X C E L L E N T

BOTERRAAP - GOUDBAL
FUKU KOMACHI F1

PURPLE CROWN F1

RONDE WITTE ROODKOP

Zéér uniforme hybride met
paarsrode bovenkant. De
knollen groeien uit tot 300 à
400 g met een Ø van ± 10 cm.

Herfstraapje

Art. 04/000521

ca. 4 g € 2,25

Puur witte sterke raap van 5
à 10 cm diameter. Groeit snel.
Schiet niet snel in zaad. Zeer
ﬁjne smaak. Zaaien in brede rijen
met 25 cm afstand. Uitdunnen
10 cm in de rij. Zaaien op brede
rijen = verhoogde opbrengst van
wortelgroenten. Groeit 40-45
dagen.

Art. 01/000450
€ 1,70

ca. 1600 zaden

Art. 03/003673

ca. 1 g

€ 3,70

Ronde gladde rapen met geel
vlees, zeer zoet van smaak.
Een lekkernij in vele gerechten.
Bewaart zeer goed in de
winter. Breedwerpig of liefst in
brede rijen met 25 cm afstand
zaaien. Uitdunnen op 10 cm.
Bij droog weer oogsten. Snelle
knolvorming bevordert de goede
smaak.

Art. 03/003723

ca. 5 g

€ 2,65

MIX KEUKENRAPEN
Dit origineel mengsel is
samengesteld uit 3 ronde
variëteiten keukenraap in
verschillende kleuren en is
ideaal voor het verfraaien van
gerechten. Heel lekker in soepen,
groentenschotels en in puree.

Art. 03/000637

ca. 3 g

€ 2,95

POMPOENEN
Pompoenen worden meestal buiten geteeld. Een losse vruchtbare grond is het best geschikt, maar ook op composthopen groeien ze
zeer graag. Pompoenen stellen geen grote eisen of vragen geen speciale verzorging. Alle pompoenen zijn eetbaar.

Mergpompoenen

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

UCHIKI KURI (HOKKAIDO)

RED KURI

Dieporanje, peervormige vruchten. Het vruchtvlees
is geeloranje en buitengewoon rijk aan vitamines
en mineralen. Sterk rankend met 6 à 10 vruchten
per plant. Kan lang bewaard worden waarbij smaak
en voedingswaarde verbeteren. Deze pompoen
moet niet geschild worden voor verwerking.

Naast hun opmerkelijke
smaakkwaliteiten zijn de vruchten
buitengewoon rijk aan vitamines
A, B, C, D, E en mineralen fosfor,
calcium, magnesium, ijzer, soda,
silicium, caroteen, zetmeel en
aminozuren. Zowel de smaak
als voedingswaarde verbeteren
gedurende bewaring. 6 à 10
vruchten per plant. Sterk rankend.

Art. 04/000433

€ 2,25

ca. 10 zaden

Biologische zaden
Pompoen Uchiki Kuri

Art. 02/092488
ca. 1,75 g

A

€ 2,59

Art. 04/000434

ca. 3 g € 2,25

BUTTERCUP A
ASTERIX

SWEET MAMA F1

Een productieve pompoen met
een opvallende "panterprint". Het
oranje vruchtvlees is sappig en
goed van smaak. De pompoenen
zijn lang na de oogst houdbaar.

Goed houdbare pompoen van ca.
1 tot 2 kg met diep geel gekleurd
vruchtvlees en een zoete, iets
nootachtige smaak.

Sterkgroeiend, 3 tot 5 vruchten per plant
van 1 tot 2 kg met een diameter van 13
tot 20 cm. Donkeroranje vruchtvlees,
zoet, vast, met een volle smaak. Zowel
rauw, geraspt als gekookt in soep, soufﬂé,
gebakken, gratin en puree te consumeren.

Art. 02/002484

Art. 02/024775

Art. 24/001233

€ 3,79

ca. 1 g

€ 4,79

ca. 8 zaden

ca. 15 zaden

€ 3,95

Butternut pompoenen

2022
E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

ATLAS F1

ZENITH F1

De referentie onder professionele kwekers.
Zeer betrouwbare, productieve plant
dankzij de uitstekende ziekteresistentie.
De vruchten van 2 à 3 kg hebben een zoete
smaak en zijn lang houdbaar.

Zeer bijzondere pompoen wat betreft
kwaliteit en smaak. De vruchten
zijn langwerpig en bijna volvlezig.
De kwaliteit van het vruchtvlees is
buitengewoon, zowel voor soepen,
gebak, om te frituren enz.

Art. 04/000425

Art. 04/000423

ca. 10 zaden

€ 3,25

ca. 10 zaden

€ 3,25
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HERCULES F1
Een volle zoete nootachtige smaak. Goed
bewaarbaar. Gewicht 1,5 à 2 kg. Opvolger
van Cobnut F1.

Art. 01/000726

ca. 15 zaden

€ 4,20

WALTHAM BUTTERNUT A

Art. 02/092983

ca. 2 g

€ 3,29
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Culinair gewaardeerde pompoenen

E X C E L L E N T

Groenten

SWEET DUMPLING A

CROWN PRINCE F1
Oorspronkelijk afkomstig uit Nieuw-Zeeland en Australië. Dieporanje vruchtvlees met
zeer goede smaak. Lang bewaarbaar. Gewicht van 4 tot 6 kg.

Art. 04/000428

€ 2,95

ca. 10 zaden

Deze opvallende pompoen is niet alleen zeer decoratief, maar ook bijzonder smaakvol.
De smaak van het oranje/gele vruchtvlees is heerlijk zoet en licht kastanjeachtig. De
plant draagt gemiddeld 10 kleine vruchten van ca. 8 – 12 cm groot. De crèmewitte kleur
doet het prima met de contrasterende donkergroene strepen die langs de groeven lopen.
Sweet Dumpling is op z’n best tot 4 maanden na de oogst. In het begin zelfs als een
“mangetout” eetbaar, dus met buitenkant en al. Uitstekend geschikt om te vullen.

Art. 01/000723

€ 3,20

ca. 1 g/20 zaden

Diverse pompoenen

Atlantic giant

OLIEPOMPOEN - LADY GODIVA AB A

LONGUE DE NICE A

Geeft 2 tot 5 vruchten per plant. Deze pompoen wordt
geteelt voor de pitten.

Per plant 2 tot 4 vruchten. Zeer smaakval vruchtvlees,
ideaal voor in de keuken.

Dit ras is in staat enorme exemplaren voort te brengen.
Vruchtgewichten van 100 à 250 kg zijn in ons klimaat,
samen met voldoende zorg en bemesting, zeker haalbaar.
Gestoofd is het vruchtvlees uitgesproken lekker,
verfrissend en zoet. Sterk rankend gewas, 2 à 4 vruchten
per plant. Ideaal voor het inrichten van lokale wedstrijden.

Art. 24/080635

Art. 24/080631

Art. 01/000740

€ 4,95

ca. 15 zaden

€ 4,95

ca. 15 zaden

€ 3,20

ca. 9 zaden

Musquée de Provence A

ASPEN F1

SPOOKTACULAR

Eén van de meest bekende HALLOWEEN-pompoenen met
oranje vruchten tot 15 kg en lekker oranjegeel vruchtvlees.
Niet rankend. Zorg voor voldoende voedsel en vocht.

Geschikt zowel voor consumptie als voor decoratie. Ideaal
voor het maken van lampionnen.

Art. 02/660649

Art. 01/000715

€ 3,49

ca. 7 zaden

€ 2,20

ca. 8 zaden

De planten zijn groeikrachtig en productief, met elk 4 à 6
vruchten per plant. Vruchtgewicht tot 25 kg. De vruchten
zijn afgeplat en sterk geribd. Uitwendig matgroen van
kleur, gaat later over naar bruinoranje. Het vruchtvlees is
feloranje, dikwandig, mals en heeft een bijzonder goede
smaak. Blijft lang bewaarbaar.
bio - Musquée de Provence

Art. 02/092489

€ 2,59

ca. 2,5 g

GOLDEN HUBBARD

ROUGE VIF D’ETAMPES

Pompoensoort met 3 à 6 vruchten per
plant. De vruchten zijn langer dan breed
met gewichten van 3 tot 6 kg, diep
oranjegeel van kleur. Het dikwandige
vruchtvlees is van hoge kwaliteit en goed
van smaak.

Fel oranjerode pompoen; wordt zowel voor
zijn sierwaarde als voor keukengebruik
geteeld. Vruchtgrootte 30 à 50 cm Ø en 15
à 25 cm hoog. Gewicht 10 à 20 kg. 2 à 4
vruchten per plant.

Art. 02/024773

ca. 2,5 g

€ 1,79

LARGE BLUE HUBBARD

GELE REUZEN VAN PARIJS

Grote pompoen met prachtige blauwe
kleur. Zéér lekker, gekookt en vermengd
met licht gebakken knoﬂook, prei en salie.

Een van de meest bekende oude rassen
met geeloranje vruchten tot 50 kg. Vooral
gebruikt voor soepen maar ook voor de sier.

Art. 02/024772

Art. 03/003173

ca. 3 g
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€ 1,79

ca. 5 g

€ 1,85

Art. 01/000730

ca. 3 g

€ 2,20
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Een belangrijke groente die in iedere moestuin thuishoort. Men onderscheidt zomerprei, herfstprei en winterprei, naargelang het
jaargetijde waarin ze geoogst wordt. Van eind februari tot half mei zaaien op plantenbed. Niet te dik zaaien, want de planten moeten
nogal fors worden op dit zaaibed. Als de planten de dikte van een potlood hebben, worden ze uitgeplant op een van tevoren met
stalmest goed bemest stuk grond. Uitplanten in rijen met 25 cm tussen de rijen en 10 à 15 cm tussen de planten. Maak een vrij diep
plantgat en zet daar de preiplant losjes in. Druk maar weinig aan. Het echte vullen van het plantgat moet later in de groei met de
regen of zo nodig met gieten gebeuren. Houd de grond tussen de rijen goed los en werk iedere week wat losse grond tegen de
preiplanten aan, zij zullen daardoor een langer stuk wit krijgen. Zomer- en herfstprei moeten beslist voor het invallen van de vorst
gerooid worden, want reeds bij de eerste vorst ontstaat schade. Winterprei is over het algemeen vorstbestendig. Belangrijk bij de
teelt van prei is een rijke bemesting, die tijdens de teelt een paar maal moet herhaald worden gezien de zeer lange groeiperiode. Bij
voorkeur een langwerkende samengestelde meststof, zoals FLORANID PERMANENT, gebruiken.

F1-hybriden
Een verbeterde en snellere groeikracht, een hogere opbrengst en een mooi uniform en gezond eindproduct, dit zijn de grote troeven. Een betere en snellere kiemkracht
van de zaden en minder uitval van plantmateriaal verzekeren de liefhebber een succesvolle teelt.

2022
E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

BATTER

RALLY

STRIKER

Echte herfstprei met een lange schacht. Sterk tegen
trips. Makkelijk te schonen.

De zomerprei Rally is een echte primeurprei. Een sterke prei, mooi
opstaand, met uitstekende pelbaarheid. Komt snel op gewicht. Sterke
weerstand tegen trips en roest. Voor oogst vanaf juni tot juli.

Zéér productieve vroege blauwgroene zomerprei.
Middellange schachtlengte met uniforme dikte. Zéér sterk
bestand tegen schot.

Art. 04/000471

Art. 04/000481

Art. 04/000476

ca. 200 zaden

€ 6,95

E X C E L L E N T

€ 5,95

ca. 200 zaden

E X C E L L E N T

€ 7,50

ca. 250 zaden

E X C E L L E N T

CURLING (VITATON)

MAKO NICE F1

MAKO FLASH F1

Een echte herfstprei. Kan lang in het veld blijven staan.
Middellange schacht met een korte overgang van wit
naar groen. Rustige groeier, dus ook geschikt voor late
oogst.

Late herfstprei, rechtopstaand en uniform gewas. Niet gevoelig
voor bruine schachtstrepen. Goed houdbaar. Belgisch ras met
blauwgroene bladkleur. Zaaien tussen half februari en eind maart.
Circa 150 groeidagen. Oogsten vanaf september tot december.

Winterprei met goede opbrengst. Uniform en
rechtopstaand blad. Weinig gevoelig voor roest en sleet.
Belgisch ras met donkerblauwe bladkleur. Zaaien van
maart tot april. Oogsten van september tot februari.

Art. 04/000464

Art. 04/000469

Art. 04/000470

ca. 200 zaden

€ 6,95

€ 7,50

ca. 200 zaden

€ 7,50

ca. 200 zaden

Zaadvaste rassen (zomer en herfst)

E X C E L L E N T

COLUMBUS

LINCOLN

Type Zwitserse reuzen, voor de vroegste
zomerteelt. Zware mooi gevormde gladde
stengels zonder knobbel. Vrij donkergroen
blad. Opgerichte bladstand.

Bulgaarse Reuzen. Is donker van kleur
en groeit nog forser uit. Deze zomerprei
verdraagt lichte vorst.

Art. 04/000475

ca. 500 zaden

E X C E L L E N T

€ 3,95

Art. 04/000462

ca. 500 zaden

€ 3,95

ELECTRA
Tuindersras met donkergroene
bladeren. De oogst kan na 90
dagen beginnen. De schacht
is lang en wit, zonder knol.
Zeer gemakkelijk te kuisen.
HANNIBAL 2 A

DE CARENTAN (herfstprei) A

Art. 02/092508

ca. 1,5 g

Art. 03/003353

Herfstreuzen

€ 2,59

Art. 02/092514

ca. 0,75 g
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€ 3,29

ca. 3 g

€ 2,65
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Groenten

PREI

Zaadvaste rassen (winter)

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

Groenten
DANA

FORREST

Vrij recent ras, donker van kleur en met opgerichte bladstand. Korte overgang van wit
naar groen. Goede, uniforme opbrengsten tot februari/ maart. Goed vorstbestand.

Zware winterprei geschikt voor de oogst tot diep in het voorjaar. Opstaand gewas
met diepblauwgroene bladkleur. Sterk winterhard met een goede weerstand tegen
bladziekte en roest.

Art. 04/000479

Art. 04/000465

€ 4,75

ca. 400 zaden

€ 3,95

ca. 500 zaden

E X C E L L E N T

FARINTO
MAKOSTAR
Zware diepdonkergroene winterprei met opgerichte bladstand. Mooi gevormde stelen
met lang wit gedeelte zonder knobbel. Sterke weerstand tegen papiervlekkenziekte en
grote sleetvastheid. Oogstbaar tot januari/februari.

Geeft hoge opbrengsten aan zware gladde schachten. Donkergroen met veel wit.
Uitzonderlijk goed bestand tegen slechte weersomstandigheden, daarom extra lang
houdbaar op het veld.

Art. 02/012513

€ 3,49

ca. 300 zaden

Pillenzaad

Art. 04/000468

€ 5,50

ca. 500 zaden

Art. 01/000516

€ 3,20

ca. 200 pillen

RAMMENAS OF RETTICH
Rammenas heeft een scherpere smaak dan radijs en is een teelt die het grootste gedeelte van het seizoen in beslag neemt. Zaaien in
rijen, vanaf einde maart tot half juni in een niet bemeste grond. Oogsten van oktober tot december, voor het blad begint te verdorren,
anders wordt de knol voos. Geoogste wortels kunnen koel en droog langere tijd bewaard blijven.

Witte rammenas

Zwarte rammenas

APRIL CROSS F1

SUMMER CROSS F1 (DAIKON)

POIDS D’HORLOGE

RONDE ZWARTE

Vrij lange (tot 40 cm) rammenas. Mag
iets vroeger gezaaid worden. Uitdunnen
op 20x20 cm. Grond van tevoren diep
loswerken.

Langwerpige zomerrammenas ook wel
DAIKON genoemd. Ook uitstekende
spruitgroente.

Winterrammenas met inwendig wit
vruchtvlees.

Een ronde, zwarte rammenas voor de late
teelt.

Art. 02/012573

Art. 01/000441

Art. 02/012575

ca. 1,75 g

€ 4,49

ca. 40 zaden
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€ 3,20

ca. 10 g

€ 1,59

Art. 01/000445

ca. 750 zaden

€ 1,70
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RADIJS

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

Groenten

Het assortiment bestaat uit diverse tinten en vormen: rood met veel, weinig of geen wit, rond of langwerpig. Radijs groeit niet graag
op pas bemeste grond en wordt niet graag twee of meer malen op dezelfde plaats geteeld. Voor de rest is het heel eenvoudig: zaaien
op rijen van 15 cm tussen de rijen en uitdunnen op 2 à 3 cm. Zaai iedere week een beetje en u oogst regelmatig door. Radijs wordt
scherper van smaak naarmate tijdens de teelt minder water wordt gegeven.

E X C E L L E N T

ANNABEL

GIROX F1

SOLARIS F1

CELESTA F1

Zomerradijs. Rode ronde, snelgroeiende
radijs. Kan reeds vanaf begin maart
tot eind augustus gezaaid worden voor
oogst vanaf de tweede helft van april
tot oktober.

Ronde rode radijs voor jaarrondteelt
onder glas en zomerteelt in vollegrond.
Zaaien onder glas vanaf half januari
tot begin oktober voor oogst van half
maart tot eind november. Zeer hoge
opbrengsten.

Fijne, smaakvolle en pittige radijs, met
dieprode kleur. Knapperig en weinig
voosgevoelig. Aanbevolen, zowel
voor de serre als voor vollegrond. Kan
gezaaid worden van het vroege voorjaar
tot de herfst, en onder glas ook voor
winterteelt.

Scharlakenrode, ronde radijs voor
de vroege en late teelt onder glas
en vollegrond. Goed bestand tegen
meeldauw. Hoge opbrengsten ook bij hoge
of lage temperaturen. Weinig gevoelig
voor voosheid.

Art. 04/000506

Art. 04/000508

Art. 04/000503

Art. 01/000420

ca. 500 zaden

€ 2,50

ca. 250 zaden

€ 2,50

ca. 10 g

€ 2,95

ca. 475 zaden

€ 2,20

RED MEAT
Wordt ook wel “watermeloen-radijs” genoemd.
De radijzen zijn mooi wit/lichtgroen aan de
buitenzijde, maar met een heerlijk sappig
ogende roze binnenkant. Deze kleurencombinatie
komt goed naar voren in salades. Red Meat
heeft een heerlijke mild peperige smaak.
Nazomer/herfstteelt heeft de voorkeur.

RONDE SOORTEN GEMENGD

Radijzen mengeling

Mengsel van rode, halfrode-halfwitte
en volledig witte ronde radijzen voor
vollegrond en onder glas.

Een unieke mengeling van variëteiten en
kleuren om een originele toets te geven.
Voor teelt in vollegrond.

Zaadband lint tape 7,5 meter, al ingezaaid
met Radijs, klaar om zo in de tuin te
gebruiken. Zoek een plaatsje in de tuin met
voldoende ruimte. U kunt het lint knippen.

Art. 01/000439

Art. 01/000435

Art. 03/003483

Art. 02/080874

ca. 2,5 g

€ 3,20

ZAAILINT GEMENGD

ca. 800 zaden

€ 2,20

ca. 5 g

€ 1,85

Voor vollegrond, pittige smaak, vrij veel loof.
Halfrood/halfwit.

Art. 01/000425

ca. 2,5 g

€ 1,99

National 2
Art. 03/000580

Lange, 10 à 12 cm, cilindrische witte radijs
met zéér kort loof, zowel voor teelt onder
glas als voor buitenteelt. Iets pittiger van
smaak. Bij voorkeur zaaien van januari tot
eind mei, maar geschikt voor jaar rond
teelt.

Biologische zaden - RAXE A

€ 1,70

ca. 700 zaden

Art. 02/092546

€ 2,59

LANGE WITTE IJSKEGEL

NATIONAL 3

FRENCH BREAKFAST 3 A

ca. 7,5 m

ca. 30 g

€ 3,95

Art. 02/092553

ca. 2,5 g

€ 3,29

Art. 03/003523

ca. 10 g

€ 1,85

2022

SAXA 2

ZLATA GEEL

Art. 02/092550

Zlata zijn gele radijzen, waarvan het witte
vruchtvlees lekker knapperig en pittig is.

ca. 2,5 g

€ 1,99

ca. 7 g

€ 1,99

BEL IMAGE

Een lang, taps toelopend radijs met helder
wit vruchtvlees.
Zaadlint

Pillenzaad

Art. 02/009198

RAVENELLO CANDELA DI FUOCO

Art. 02/002553

ca. 2,5 g
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€ 1,99

Art. 02/080875

ca. 7,5 m

€ 2,59

Art. 02/880681

ca. 15 g

€ 1,99
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SCHORSENEREN
Een heel lekkere en aparte groente die in de lange wintermaanden voor een welkome afwisseling in de maaltijden zorgt. Komt zeer
gemakkelijk op een lichte grond tot haar recht. Om een mooie, lange, rechte wortel te bekomen moet de grond vrij diep (50 cm) goed
losgemaakt worden. Zaaien vanaf half april tot half mei in rijen. Tussen de rijen een afstand van 25 cm bewaren; in de rijen leggen we
om de 7 à 8 cm een langwerpig zaadje. De planten staan dan meteen op de juiste afstand. In de late herfst of in vorstvrije wintertijd
kunnen we oogsten. Voorzichtig oogsten om de lange wortels niet te breken. Ook na de winter blijven de schorseneren nog geruime
tijd oogstbaar.

Groenten

E X C E L L E N T

ANTONIA
DUPLEX

MERES

Verbeterde Reuzen Nietschieters, diepzwart.

Geselecteerd omwille van zijn gelijkvormigheid in
opbrengst. Deze variëteit heeft zeer lange cylindrische
wortels en een zeer ﬁjne smaak. Witzieke-tolerant.

Art. 01/000455

ca. 200 zaden

€ 2,20

Art. 03/004443

€ 3,70

ca. 3 g

Volledig witziekteresistente schorseneer. Gezond en
groeikrachtig gewas dat door zijn resistentie lang blijft
doorgroeien. Lange mooi gevormde wortelen met zeer
geringe neiging tot vertakken. Het topras onder de
schorseneren!

Art. 04/000564

ca. 4 g

€ 4,95

SNIJBIET OF WARMOES
Zaaien in het voorjaar op rijen met 20 cm tussen de rijen. De grotere bladeren kunnen regelmatig worden geplukt, waarna ze gewoon
weer doorgroeien. Oogsten vanaf mei tot september. Bij een grote opbrengst wordt aangeraden een gedeelte in te vriezen zoals bij
spinazie.

LUCULLUS
Dit ras is vooral geschikt voor de oogst van de jonge
bladeren en bladstelen. Bijzonder lekker en gezond. Bevat
verschillende mineralen, vooral natrium en calcium.

Art. 01/003020

ca. 25 g

€ 2,20

WHITE SILVER 2 A

RODE SNIJBIET - RHUBARB CHARD

Een klassieke snijbiet met dikke witte stelen en glanzend,
rijk groen blad. Baby bladeren kunnen worden gebruikt in
salades, rijpe bladeren kunnen worden gebruikt als een
heerlijke vervanger voor spinazie.

Mooi en lekker. Sieraad in de groententuin door de felrood
gekleurde ribben.

Art. 02/092752

Art. 03/004733

€ 2,59

ca. 2,5 g

BRIGHT LIGHTS / RAINBOW MIX

SNIJWARMOES - PERPETUAL SPINACH

Kleurrijke malse bladeren en ribben. Tegelijk erg smakelijk
en zéér decoratief.

De bladeren regelmatig plukken, deze groeien gemakkelijk
terug. Goed geschikt voor diepvries. Ter plaatse zaaien
op lijnen van 20 cm afstand. Uitdunnen op 3 à 5 cm. Jong
oogsten. Uitstekende bladgroente in vervanging van
spinazie.

Art. 01/003025

Art. 03/004753

ca. 15 g

€ 4,20
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ca. 5 g

€ 2,65

ca. 5 g

€ 2,65

BLADMOES NAMENIA A
Een vitaminerijke en gezonde voorjaarsbladgroente. Een
wat grovere versie van de snijmoes en nauw verwant aan
de raapstelen. Dun uitzaaien op regels van maart tot mei
in de volle grond. Oogsten als het gewas 15-20 cm hoog
is. Het blad en de bladstelen kunnen in z'n geheel gegeten
worden (in salades of gestoofd). Heeft een pikante
spinazie smaak.

Art. 01/000051

ca. 3 g

€ 2,20
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SELDER
Knolselder

Groenten

Zowel de knol als het blad zijn bruikbaar in gerechten en soepen. De knollen kunnen zowel rauw, gestoofd als gekookt worden bereid. Zeer gezonde vitaminen- en
mineralenrijke groente; een gevestigde waarde als smaakmaker in de keuken. Zaaien in maart/april onder plat glas of in zaaikistje. Het is zeer ﬁjn zaad ; let dus dubbel
goed op dat er niet te dik gezaaid wordt. Uitplanten in mei op een plantafstand van 40x40 cm. Oogsten in november. De knollen zijn, mits ze koel en droog bewaard
worden, zeer lang houdbaar.

E X C E L L E N T

DIAMANT

GOLIATH

DOLVI (Praagse reuzen)

MONARCH

Zeer productieve knolselder met grote
oogstzekerheid. Vormt grote en vaste
knollen met wit vlees. Eénvormig gewas
met goede loofontwikkeling. Knollen
worden niet hol. Voor lange bewaring.

Een duidelijke verbetering van “Prager
reuzen” met iets hogere ziekteresistenties
en minder gevaar voor schieten.

Volle vaste knol, ook het loof is bruikbaar.
Verbeterde Praagse reuzen.

Vluggroeiende raapselder met ronde knol,
licht van kleur en rechtstaand blad. Het
zaad liefst voorgekiemd, vroeg zaaien.
Vanaf half mei uitplanten op 35x40 cm. De
plantjes moeten los staan, daarom niet te
diep planten. Bij het uitplanten de wortels
inkorten om de ontwikkeling van de knol te
bevorderen.

Art. 04/000586

Art. 01/000460

Art. 02/012720

Art. 03/004613

ca. 400 zaden

€ 4,95

€ 1,70

ca. 235 zaden

ca. 0.75 g

€ 1,29

ca. 1 g

€ 3,70

Bleekselder
Een hele ﬁjne groente, waarvan zowel het stengelgedeelte als de bladeren worden gebruikt. Bleekselder vraagt een losse, vochtige en humusrijke bodem. Bleekselder
is een traag kiemende zaadsoort en kan het best in april onder glas uitgezaaid worden. Regelmatig vochtvoorziening controleren. Het is aanbevolen de kalkvoorraad in
de grond op peil te brengen. Na opkomst verspenen in potjes van 6x6 cm. Uitplanten ter plaatse op ongeveer 30x30 cm, vanaf einde mei tot half augustus. Oogsten voor
het invallen van de vorst.

E X C E L L E N T

DAYBREAK
Het bleke, geelgroene blad heeft lange, brede
nerven en forse sappige stengels. Het is speciaal
geselecteerd voor verse consumptie en als stoofselder.
Dit ras mag vrij vroeg uitgezaaid worden wegens hoge
doorschiettolerantie.

Art. 04/000571

E X C E L L E N T

ca. 400 zaden

€ 4,95

GOUDGELE ZELFBLEKENDE 2

GROENE PASCAL

Een goudgele iets groenige struik.

Art. 01/000080

ca. 875 zaden

Blijft groen, zeer aromatisch, forse struik.

€ 1,70

Art. 02/012740

€ 1,59

ca. 1 g

TANGO

GREEN SLEEVES

De selder vormt lange gladde stengels
met een intens mooi groene kleur. Zeer
sterk bestand tegen doorschieten,
sterk tegen sleet en daarom lang
houdbaar op het veld met behoud van
zijn kwaliteit.

Groenblijvend, gesloten struik, vlezige
bladstelen, geschikt voor latere uitzaai
wegens gevaar voor doorschieten.

Art. 01/000074

ca. 300 zaden

€ 2,20

Biologische zaden - TALL-UTAH
52/70 A

Art. 04/000576

ca. 400 zaden

€ 4,95
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Art. 02/092745

ca. 0,1 g

€ 2,59
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SLA
Kropsla - vollegrond
Erg populaire groente. Oogstbaar vanaf het vroege voorjaar tot laat in de herfst. Herhaaldelijk een klein beetje dun zaaien geeft regelmatig prachtige, volle kroppen
mits u voor ieder jaargetijde het goede ras weet te kiezen.

2022
Groenten

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

ADELYS

SOTALIS

Nieuwe generatie zomer- en botersla!
Deze mooie kropsla geeft grote
vaste kroppen met zéér smakelijke
knapperige bladeren. Goed ziekte- en
bladluisresistent. Verdraagt zeer goed
hoge temperaturen. Voor teelt het jaar
rond. Een echte aanrader!

Middelgrote tot grote, zware
botersla met een sterke onderkant.
BLADLUISRESISTENT. Zaaien van april
t.e.m. september. Oogst vanaf mei tot
oktober.

Art. 04/000610

Art. 04/000609

ca. 50 pillen

€ 3,95

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

ca. 50 zaden

€ 4,25

E X C E L L E N T

SYLVESTA A

MIRELLA

Vormt vrij snel een mooie krop, weinig
gevoelig voor rand. geschikt voor jaar
rond teelt. BLADLUISRESISTENT.

Een echte groene zomersla, middelgrote
en vaste kroppen. Produceert volle,
ronde bladeren. STERKE AANRADER.
Zaaien vanaf eind maart tot eind
september voor oogst van juni tot
oktober.

Art. 04/000608

Art. 04/000612

ca. 50 pillen

€ 4,25

ca. 100 pillen

€ 5,95

E X C E L L E N T

MILAN

APPIA

JERICAN

WONDER DER 4 JAARGETIJDEN

Zeer mooie blonde kropsla voor de
lente-, zomer- en herfstteelt buiten.
Malse, grote krop, laat doorschietend
en erg goed ziektebestand. Eén van de
allerbeste vollegrond slasoorten.

Blonde botersla, grote kroppen,
traagschietend.

Prachtige dieprode supermalse sla.
Weinig gevoelig voor groene bladluis.
Deze sla is niet alleen mooi van uitzicht,
maar ook erg lekker van smaak. Voor
teelt vanaf het vroege voorjaar tot de
herfst.

Rood verkleurende malse kropsla. Voor jaar
rondteelt. Bestand tegen doorschieten.

Art. 04/000644

ca. 1 g

€ 2,95

Art. 03/004063

ca. 3 gr.

€ 2,65

Art. 04/000614

ca. 50 pillen

€ 3,25

HILDE

SYLVESTA

DIKKE BLONDE

Voor teelt in vollegrond het jaar rond.

Vormt vrij snel een mooie krop, weinig
gevoelig voor rand. Geschikt voor jaar rond
teelt. BLADLUISRESISTENT.

Traagschietende frisgroene botersla met
goudgeel hart, voor zomer- en herfstteelt.

Art. 03/004103

ca. 6 gr.

€ 1,85

ca. 0,1 g

ca. 900 zaden

€ 1,70

Biologische zaden

Art. 02/092639

ca. 1 g

€ 2,59

MEIKONINGIN A
Voor vroeg onder glas of voorjaar buiten lichtgroen, de randen zijn soms roodgetint.

Art. 03/003933

Biologische zaden - Hilde II

Art. 02/092615

Art. 01/000165

ca. 5 gr.

€ 1,85

Biologische zaden

€ 2,59

Art. 01/000130

ca. 100 zaden
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€ 2,20

Art. 01/000150

ca. 1000 zaden

€ 1,70

Art. 02/092610

ca. 1 g

€ 1,99
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Kropsla - voor teelt onder glas

Eikenbladsla

2022
E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

Groenten

E X C E L L E N T

JOHN
Glassla voor late voorjaar, zomer en
herfst. Uitzaai van januari tot augustus.
Geeft zware, malse kroppen, praktisch
ongevoelig voor rand, ook tijdens de
warme zomermaanden.

Art. 04/000602

ca. 75 pillen

€ 4,95

EXPRESS A
Oud ras, groeit heel snel met heerlijke,
zachte blaadjes. Kan ook gezaaid worden
in augustus voor oogst in de herfst.

Art. 24/001305

€ 4,95

ca. 500 zaden

SMILE (PLEASANCE)

ELUARDE

Blonde eikenbladsla met omvangrijke
compacte plantvorm.
Een erg smaakvolle sla met uitgesproken
mals blad.
Zowel voor de voorjaars-, zomer- als
herfstteelt geschikt. Eén der lekkerste
slarassen.

Dieprode eikenbladsla met goed gevulde
kroppen voor teelt het ganse jaar door.
Zaaien kan reeds vanaf half februari
(onder vlies) tot begin september.
Oogst vanaf begin april tot eind oktober.

Art. 04/000671

Art. 04/000676

ca. 150 zaden

€ 2,95

ca. 50 pillen

€ 2,95

Krulsla

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

Krulsla - LOLLO BIONDA ONYX
Prachtige geelgroene krulsla.
Opvallend lang oogstbaar onder optimale
groeiomstandigheden.
Blijft knapperig mals en bezit een
uitgesproken goede smaak.

Art. 04/000604

ca. 0,4 g

€ 2,95

ESTAFET A

Krulsla/Pluksla Lollo Rossa A

ROLINA
Prachtige roodgroene krulsla. Zeer lang
oogstbaar. Blijft knapperig mals, met
zeer goede smaak.

Een rode, ﬁjngekrulde slasoort met
boterzacht blad,
voor de vroege buitenteelt.

Art. 01/000171

€ 2,20

ca. 750 zaden

Art. 02/092669

ca. 0,5 g

€ 2,59

Art. 04/000611

ca. 100 pillen

€ 2,95

Ijsbergsla
IJsbergsla is een kropslasoort met een vrij knapperig blad. De smaak is wat pittiger dan de meer bekende kropsla of botersla. IJsbergsla kan zeer grote kroppen
voortbrengen, waarvan vooral de binnenbladeren heel smakelijk zijn. Zaaien vanaf begin maart tot einde juni, eerst nog in zaaikistjes binnen, later op zaaibed buiten.
Uitplanten als de plantjes vier gestrekte blaadjes hebben op een plantafstand van 40x40 cm. Oogst vanaf einde mei tot de winter invalt.

GREAT LAKES 659

BARCELONA

BALMORAL

Stevige bol, grof gekarteld blad.

Ijsbergsla met mooie ronde, zeer vaste kroppen. Middelgroot van omvang
met frisgroene kleur en sappig mals blad. Smaakvol. Sterk tegen rand. Voor
de voorjaars-, zomer- en herfstteelt aanbevolen. BLADLUISRESISTENT.

Deze variëteit is goed bestand tegen hitte en levert mooie
kroppen die lang houdbaar zijn.

Art. 01/000110

Art. 03/004153

Art. 01/000115

ca. 900 zaden

€ 1,70

ca. 100 zaden
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€ 2,20

ca. 0,8 g

€ 5,00
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Batavia Ijsbergsla

Romeinse sla

Batavia lijkt qua vorm op kropsla. Het blad is sterk gebobbeld en heeft een gegolfde vorm. Batavia is een slasoort met een heerlijke,
frisse nasmaak en een knapperige ‘beet’. Het grote voordeel van dergelijke sla is de lange houdbaarheid!

2022

Groenten
RODE VAN GRENOBLE

SKILTON

LIOBA ROOD

LITTLE GEM PINILLA

ijsbergsla Batavia type.

Een knapperige sla met een uitstekende
smaak en zeer decoratief. Kan over een
lange periode worden geteeld en schiet
niet snel op. De kroppen zijn gekoeld lang
houdbaar, ook in gesneden vorm. Zaaien
vanaf februari onder glas en vanaf half
maart rechtstreeks in volle grond.

Lioba is een mooie rode variëteit van
batavia sla, geselecteerd omwille van
zijn homogene goede opbrengst en
zijn krokante bladeren met een goede
smaakkwaliteit. Deze soort is goed
bestand tegen ziektes zoals valse
meeldauw en is bladluisresistent, schiet
niet snel in zaad en kan dus het hele
seizoen gezaaid worden in volle grond.

Iets zoeter (minder bitter) dan de oudere
rassen. Zeer knapperig lichtgroen blad, ook in
volle zomer oogstbaar. Gewashoogte 18 cm.
Zaaien van februari tot juni, voor oogst van
mei tot eind oktober.

Art. 01/000121

Art. 03/004133

Art. 01/000168

Art. 03/000910

ca. 4 g

€ 2,00

ca. 180 zaden

€ 3,20

ca. 0,4 g

€ 5,00

ca. 50 zaden

€ 3,20

Babyleaves

E X C E L L E N T

BABY LEAVES
Mooi mengsel van kleinbladige snijsla bestaande zowel uit rode, groene
als meerkleurige soorten (eikenblad, ijssla, krulsla, Romeinse sla).
Zeer decoratief – speciaal voor rauwkostschotels. Goed bestand tegen
meeldauw, bijna het jaar rond oogstbaar.

Art. 04/000657

ca. 4 g

GASTRONOME

RED & GREEN SALAD BOWL

Een mengsel van rode en groene slatypes, aangevuld met
kervel, veldsla, roodlof en andijvie.

Een rode en groene pluksla met “eikebladvormig”
blad. Salad Bowl heeft boterzacht blad met toch iets
knapperigs. De smaak is pittig licht nootachtig.

Art. 01/000185

Art. 01/000176

€ 5,25

Biologische zaden

Art. 03/066183 ca. 2 g

€ 3,70

ca. 2000 zaden

€ 1,70

5m zaailint

€ 3,20

ITALIAANSE PLUKSLA MISTICANZA DI LATTGHE

GREEN FLASH

Oriental mix

Een mengsel van zowel wilde als gecultiveerde gewassen
o.a. melde, mosterd, bladcichorei, wilde rucola, waterkers,
witte mosterd, enz… met een enorme variatie op gebied
van smaak.

Breng een vleugje originaliteit door deze babyleaves te
mengen. Hoge weerstand tegen meeldauw.

De mengeling bestaat uit ﬁjne slasoorten en
andijviesoorten speciaal voor baby leaf gebruik met
licht pikante smaak. Is zeer decoratief dankzij de bonte
schakering van de bladeren. Breedwerpig zaaien (2g/
m²). Kan ook in een pot gezaaid worden. De oogst kan
beginnen wanneer de bladeren 10 cm zijn. Wanneer men
regelmatig plukt zullen de planten opnieuw groeien.

Green Flash

Art. 03/004163

ca. 0,5 g

€ 3,70

ca. 0,5 g

€ 3,70

Red Flash

Art. 01/000187

ca. 1500 zaden

€ 2,20

Art. 03/004173
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Art. 03/006423

ca. 2 g

€ 5,00
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Groenten

Italian Classic mix

Spicy mix

ZAAILINT SLAMIX - BABYLEAF

De mengeling bestaat uit ﬁjne andijvie, suikerij, romeinse
sla, snijsla, rucola. Breedwerpig zaaien (2g/m²). Is zeer
decoratief dankzij de bonte schakering van de bladeren.
Kan ook in een pot gezaaid worden. De oogst kan
beginnen wanneer de bladeren 10 cm zijn. Wanneer men
regelmatig plukt zullen de planten opnieuw groeien.

Kan ook in pot gezaaid worden. De oogst kan beginnen
wanneer de bladeren 10 cm zijn. Wanneer men regelmatig
plukt zullen de bladeren opnieuw groeien.

Dit pakje bevat 3 zaailinten van ca. 1,66 m. Spicy mix
Babyleaf: exotische mengelijk van ﬁjne andijvie en
slasoorten. Rucola selvatica: de echte rucola die een
noten-smaak aan uw sla geeft. Mesclun: mengeling van
andijvie, suikerij, Romeinse sla en blonde snijsla.

Art. 03/006403

Art. 03/006183

Art. 03/005603

€ 5,00

ca. 2 g

€ 5,00

ca. 2 g

€ 5,00

ca. 5 m

Pluksla of snijsla
Iets harder dan kropsla. Vormt geen gesloten krop. Pluksla kan het hele seizoen door gezaaid en geoogst worden. Zaaien op rijen met 25 cm tussen de rij, na opkomst
uitdunnen op 15 cm.

AMERIKAANSE ROODRAND

AUSTRALISCHE GELE

WITTE DUNSEL

Rode rand.

Helder geelgroen blad.

Dun uitzaaien en niet uitdunnen.

Art. 02/012675

ca. 10 g

€ 1,89

Art. 02/012678

GREEN SALAD BOWL A

Art. 02/092681

ca. 1 g

€ 1,89

ca. 10 g

Art. 01/000180

ca. 6500 zaden

ZAAILINT pluksla gemengd

RED SALAD BOWL A

€ 1,70

Art. 02/092680

ca. 1 g

€ 1,99

ZAAILINT SLAMIX - PLUKSLA
Dit pakje bevat 3 zaailinten van ca. 1,60 m waarop de
zaden geplaatst zijn. Bevat 3 soorten snijsla die geen
krop vormen en waarvan het blad terug groeit na de pluk.
Groene snijsla, Rode eikenbladsla en Groene eikenbladsla.
Jong oogsten.

€ 1,99

Art. 02/080870

ca. 7,5 m
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€ 2,59

Art. 03/005613

ca. 5 m

€ 5,00
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BLADGROENTEN

Groenten
DOORLEVENDE SPINAZIE

NIEUW-ZEELANDSE SPINAZIE

MOLSLA

Ook bekend onder de naam Zevenjarige spinazie. Oud
groentegewas waarvan de jonge bladeren bereid worden
als spinazie. Is eigenlijk een doorlevende zuringsoort
waarvan de bladeren regelmatig geoogst worden.

Vetplant waarvan de geplukte blaadjes een lekkere en
gezonde groente zijn. In het voorjaar onder glas uitzaaien
en uitplanten op 75 cm tussen de rijen en 50 cm in de
rij. Later kan ook direct in vollegrond worden gezaaid.
Oogsten van juli tot oktober.

Veredelde vorm van de paardenbloem. De jonge blaadjes
zijn reeds vroeg in de lente oogstbaar en bevatten
veel vitamines. Zaaien: vanaf april, in oktober het loof
afsnijden.

Art. 02/012836

Art. 01/003065

Art. 02/012670

ca. 0,5 g

€ 1,89

ca. 25 g

€ 2,20

ca. 0,75 g

€ 1,89

Raketsla (rucola)

E X C E L L E N T

WILDE RUCOLA - ROCKY WILD A

PRONTO

VENETIA (speedy)

Het groene blad is ﬁjn en diep ingesneden en bezit een
nootachtige, licht peperige smaak. Snelgroeiend.

Selectie met gekartelde bladvorm. Vrij sterke smaak.
Snelgroeiend, aanbevolen voor de late herfst, winter en
voorjaar. Ideaal bij salades en diverse kaasgerechten.
LAATSTE STUKS.

Wilde rucola Rocky Wild is duidelijk ﬁjner van blad,
schiet veel minder snel in bloei en heeft een pikantere
notensmaak dan de gewone Rucola. Een delicatesse in
salades en bij diverse kaasgerechten. Een uitermate mooi
en snelgroeiend ras.

Art. 01/000190

Art. 04/000193

Art. 01/000196

ca. 1400 zaden

€ 1,70

SYLVETTA
Duidelijk nog ﬁjner blad. Mooi en snelgroeiend ras dat iets
minder snel opschiet.

Art. 01/000195

ca. 8000 zaden

€ 2,20

ca. 5 g

€ 2,25

WILDE RUCOLA A

Art. 02/092594
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ca. 0,6 g

ca. 1,5 g/6000 zaden

€ 3,20

GEWONE RUCOLA A

€ 2,59

Art. 02/092599
Art. 03/000585

ca. 3 g
ca. 20 g

€ 1,99
€ 3,95

www.debaerdemaeker.online l www.vlaamszaadhuis.com

Veldsla
Zeer vitaminerijke wintergroente die kan gezaaid worden vanaf augustus tot september in vollegrond en vanaf oktober tot eind december onder koud glas. Belangrijk:
wordt gezaaid in niet bewerkte grond, na het zaaien goed aandrukken om opkomstproblemen te vermijden !! Er wordt gezaaid op rijen met onderlinge afstand van
15 à 20 cm. Zolang het niet vriest kan er geoogst worden. Valt de vorst in, dan kan er enige schade optreden aan de plantjes, maar ze verzieken niet, zodat na de
vorstperiode nieuw blad gevormd wordt. Onder glas kan er vroeger, langer en onder betere voorwaarden geoogst worden, en is ook de kwaliteit beter.

E X C E L L E N T

GALA
Het topras in veldsla. Sterk
en groeikrachtig gewas met
mooi gevormde, diepgroene
lepelvormige bladeren op
korte steel. Vormt mooie
rozetten. Sterk bestand tegen
witziekte. Voor vollegrond
en koudeglasteelt. STERK
AANBEVOLEN.

Art. 04/003304

ca. 5 g € 2,95

Groenten

E X C E L L E N T

SENSATION
Recente introductie met
donkergroene, rondovale
bladeren. Zeer compact en
uniform groeiend. Heeft
niet alleen een zeer lange
houdbaarheid op het veld, maar
ook na de oogst blijft dit ras
lang fris.

Art. 04/003308

ca. 5 g € 2,95

FAVOR

GROTE NOORDHOLLANDSE

Een kortbladige veldsla met
donkergroene, rechtopgroeiende
rozetten. Zéér mals en smaakvol.
Geschikt voor teelt het jaarrond,
in vollegrond of onder glas, ook
voor de warmere dagen.

Langwerpig, mals blad, zeer
productief.
GROENE VOLHART

Art. 01/003005

Art. 01/003000

ca. 12 g

€ 3,20

Art. 01/003010

Donkergroen, glanzend blad,
gevuld hart.
ca. 30 g

ca. 30 g

€ 3,20

Biologische zaden

Art. 02/092690

€ 3,20

ca. 1,5 g

€ 2,59

SPINAZIE
Een zeer gezonde, ijzerhoudende groente die een voedzame, goed losgewerkte en humushoudende grond eist. Er is keuze uit een
zeer breed assortiment; ieder ras bezit zijn speciﬁeke eigenschappen. Spinazie kan nog al eens snel doorschieten; dit kan voorkomen
worden door de juiste rassen te kiezen en de grond onder de spinazie nooit droog te laten worden. Dun zaaien op rijen met een
afstand van 15 cm tussen de rijen; niet uitdunnen. Er zijn twee manieren om te oogsten : ofwel oogst men als de blaadjes ongeveer 8
à 10 cm lang zijn, door het gewas 1 cm boven de grond af te snijden, ofwel kan men de bladeren veel groter laten worden en deze dan
met de hand blad voor blad plukken. Bij de eerste methode moet het gewas iets dikker gezaaid worden.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

SONOMA F1 (PALCO F1)

AUSTIN F1 (NOVICO F1)

Voor het vroege voorjaar en de
herfstteelt. Deze snelgroeiende
grootbladige spinazie slaat alle records
inzake productie. Een echte aanrader
voor alle vooruitstrevende tuinders.

Snelgroeiende spinazie voor voorjaar en
herfst. Bezit zeer hoge resistentie tegen
valse meeldauw. Groot, donkergroen
blad, enorme opbrengsten. Vroeg zaaien
onder glas (februari) voor oogst april of
na half juli voor oogst september/begin
oktober.

Art. 04/003326

ca. 75 g

€ 4,25

Zaailint

Art. 03/005553

ca. 5 m

€ 5,00

SECURO A

BREEDBLAD SCHERPZAAD
Geschikt voor voor- en najaar.

Art. 01/003030
Art. 01/003035

ca. 50 g
ca. 100 g

€ 2,20
€ 3,20

Art. 02/093558

Art. 04/003323

ca. 15 g

€ 3,29

E X C E L L E N T

ca. 2000 zaden

€ 4,25

ECHTE TABAK

E X C E L L E N T

Biologische bestrijding bladluis

SCORPIUS F1

WINTERREUZEN

COLUMBIA

Traag opschietende plant met mooie,
grote, donkere bladeren. Mooie
donkergroene zomerspinazie, zaaien
vanaf april tot eind juli. Verdraagt goed
hogere temperaturen.

Kan na uitzaai in het najaar op het veld
overwinteren. Oogsten in het voorjaar.

Een rondzadige, traagschietende selectie
voor de voorjaars- en vooral zomerteelt.
Produceert rond, donkergroen blad, dat
zowel rauw als gekookt gegeten kan
worden.

Art. 04/003328

Art. 01/003060

Art. 01/003046

ca. 2000 z

€ 3,95

ca. 90 g
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€ 3,20

ca. 65 g

€ 4,20

Spectaculaire resultaten worden
verkregen indien in de serre één à twee
tabaksplanten tussen de gewassen
groeien ; o.a. bij paprika en tomaat een
gedroomde methode om het gebruik
van insecticiden uit te schakelen.
Indien als genotsmiddel geteeld is de
plant wettelijk gereglementeerd en
aangifteplichtig bij de diensten van
Douane en Accijnzen.

Art. 04/000709

ca. 0,1 g

€ 2,45
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TOMATEN
Dit gewas kan zowel onder glas als in vollegrond geteeld worden, als we maar uitgaan van een juiste rassenkeuze en indien wij
rekening houden met enkele basisregels. Zaaien voor glasteelt vanaf eind februari tot half maart en voor buitenteelt van eind maart
tot half april. De ideale kiemtemperatuur van de zaaigrond bedraagt 22 à 25°C. De jonge plantjes kunnen verspeend worden zodra het
eerste blad zichtbaar wordt. Het uitplanten onder glas kan vanaf 15 april en voor de buitenteelten na 15 mei, dit om vorstschade te
voorkomen. Het toppen van tomaten is zowel voor de opbrengst, vruchtkwaliteit alsook voor de smaak erg nadelig. Getopte tomaten
zijn tevens gevoeliger voor bladziekten, de bladeren krullen door groeistagnatie en de plant zal sneller verouderen. Wel moeten de
okselscheuten tijdig worden weggenomen om wildgroei te voorkomen. Tomaten mogen gerust uitgroeien tot 8 à 10 trossen per plant.

Groenten

Coeur de boeuf

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

RIVIERA (CUORE DEL PONENTE)

GOURMANDIA F1

SENECA F1

Dit is een verbeterde selectie van de befaamde
Italiaanse tomaat. Zeer bekend om de uitzonderlijk
goede smaakeigenschappen. Productieve planten met
grote vruchtentrossen en vruchten tot 400 g; zowel voor
vollegrond als onder glas. Een absolute aanrader voor de
echte liefhebber.

Verbeterde selectie van Italiaanse Coeur de Boeuf
tomaat. Prachtige hartvormige vleestomaat. Geeft zéér
smaakvolle zoete vruchten van 250 à 300 gram. Stevige
en ziekteresistente plant met een hoge opbrengst. Een
absolute aanrader!

Vroeg ras met zeer hoge opbrengsten van zware,
peervormige, geribde vruchten met een gemiddeld
gewicht van 300 à 350 g. Rijpt van roze naar intens rood
af. De tomaat met de allerlekkerste smaak.

Art. 04/000721

Art. 04/000720

Art. 04/000665

€ 4,95

ca. 30 zaden

€ 8,95

ca. 20 zaden

Roma

€ 6,95

ca. 20 zaden

Trostomaten

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

SMILE F1

LANCELOT F1

Mooie Roma tomaat met goede
vleesvastheid en opbrengst. Zowel voor
de serre als vollegrond.

Productieve en mooie Roma tomaat met
goede resistentie tegen openbarsten en
goede ziekteresistentie.

Art. 04/000660

Art. 03/000786

20 zaden

€ 4,95

E X C E L L E N T

ca. 0,1 g

€ 5,35

E X C E L L E N T

CONSOLE

HONEY MOON F1

Vroeg ras met trossen van 6 à 8
vruchten, vruchtgewicht 100 à 120 g.
Geeft zeer hoge opbrengsten van ronde,
vaste, dieprode tomaten. Zeer gezonde
groeier.

ROSE trostomaat. Tomatenras die het
allerbest resistent is aan meeldauw!
Een absolute smaakbom in de mond.
Mooie vlezige vrucht, zeer ﬁjn en zoet
van smaak. Zéér productieve krachtige
plant met hoge ziekteresistentie. Geeft
vele grote, ronde en roodroze vruchten
(250 à 300 g).

Art. 04/000663

Art. 04/000710

ca. 20 zaden

€ 5,95

ca. 20 zaden

€ 6,95

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

PAOLA F1
ESTIVA F1
Zeer productief en groeikrachtig gewas. Prachtig
felrood kleurende vruchten met een bijzonder ﬁjne
smaak. Hoogrond van vorm en met vast vruchtvlees,
vruchtgewicht 150 à 180 g.

Art. 04/000717

ca. 25 zaden

€ 7,45

Zéér vroege trostomaat, voor zowel in serre als buiten.
Ronde heerlijke, vlezige vruchten. Compact groeiende
trossen, goed aangepast aan kleine tuinen. Een tomaat
die heel resistent is tegen de voornaamste ziektes met
uitstekende kwaliteit van plant.

Art. 04/000699
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ca. 20 zaden

€ 7,95

HAMLET F1
Vaste ronde tomaat met grote opbrengsten. Dieprood
afrijpend en lang bewaarbaar. Geeft massa’s goed
gevulde trossen met 6 tot 10 vruchten. Gewicht ca.100
g, Ø 55-65 mm. Vroeg oogstbaar. Zeer resistent ras,
daarom sterk aanbevolen voor de amateur-tuinder.

Art. 04/000694

ca. 20 zaden

€ 5,25
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Vleestomaten

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

AMBRA F1 (BE RED F1)

COUNTRY TASTE F1

Zeer zware, mooi gevormde vleestomaat,
met weinig zaadhokken. De grote vruchten
zijn opmerkelijk smaakvol en lekker. Gezonde
sterke plant voor teelt zowel onder glas als
vollegrond. Een vrij gemakkelijk te kweken
soort waarvan elke liefhebber trots zal zijn
op het resultaat. Vruchtgewicht 300 à 400 g.

PITAGORA HF1

BUFFALO SUN F1

Dé vleestomaat voor de echte
tuinliefhebber. Gezond groeiende tomaat
met dieprode grote stevige sappige
vruchten tot ca. 750 g.

Zeer stevige, krachtig groeiende plant;
daarom aanbevolen om een iets grotere
plantafstand aan te houden. Geeft
per tros 4 à 5 schitterend rode, iets
afgeplatte vruchten van 200 à 250 g.
Bezit vele ziekteresistenties.

De gele vrucht met roodoranje gevlamd
vruchtvlees bevat weinig pitjes.
Middelvroeg met sterke resistentie tegen
de verwelingsziekte.

Art. 04/000704

Art. 04/000714

Art. 04/000664

Art. 03/005713

ca. 20 zaden

€ 3,95

ca. 50 zaden

€ 5,95

ca. 20 zaden

€ 5,95

ca. 12 zaden

€ 3,70

E X C E L L E N T

PINK BRANDYWINE
MARMANDE
Vleestomaat met geribde platronde
vruchten.Beperkt leverbaar.

Art. 01/000770
Art. 03/005053

ca. 75 zaden
ca. 1 g

€ 1,70
€ 1,85

Een echte vleestomaat van 300 à 400 g,
oranjegroen afrijpend naar een niet
alledaagse rozerode kleur. Tijdig
blad plukken en dieven om ziektes te
voorkomen.

Art. 01/000815

€ 2,20

ca. 45 zaden

HOMESTEAD

GRAPPA GIALLA

Groeikrachtige plant met donkerrode
vruchten tot meer dan 1kg.

Grote gele vleestomaat met vruchten
tot 400 g. Om wildgroei en ziektes te
voorkomen regelmatig dieven.

Art. 04/000672

Art. 02/028475

ca. 50 zaden

€ 2,95

ca. 1,5 g

€ 1,99

Gewone vruchten (voor binnen en buitenteelt)

E X C E L L E N T

GOLDENE KONIGIN
Geschikt zowel voor serreteelt als voor vollegrondsteelt.
Geeft gele ronde tomaten met een gewicht tot 100 g.

Art. 01/000790

ca. 75 zaden

€ 2,20

ACE 55VF A
Klassieke tomatensoort met felrode kleur en zoete smaak.
Resistent tegen fusarium en verticilium. Vruchten tot 300gr.

Art. 02/092818

ca. 0,1 g

€ 2,59

TOLSTOI
PYROS F1

MONEYMAKER

Oude F1-hybride. Smaakvolle, maar zachte vruchten.

Kogelronde tomaat, voor binnen- en buitenteelt.

Art. 02/012820

Art. 01/000765

ca. 25 zaden

€ 5,49

ca. 75 zaden
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Middelvroeg ras – onbetwist de lekkerste buitentomaat.
Zeer vast vruchtvlees, zowel voor vers gebruik als voor
puree en diepvries. Bezit hoge resistentie tegen de
meest voorkomende ziektes.

€ 1,70

Art. 04/000705

ca. 50 zaden

€ 2,95
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Groenten

E X C E L L E N T

San Marzano

Specialiteiten

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

Groenten

TORRANO HF1
Bijzonder smaakvolle en lekkere, lange,
typisch Italiaanse tomaat. Wordt
zowel half als volledig rijp gegeten.
Niet alleen zeer lekker, maar ook
prachtig op slaschotels. Bezit een hoog
drogestofgehalte en wordt daarom
aanbevolen voor het drogen en opleggen
in olijfolie. Bezit een goede weerstand
tegen bladvlekkenziekte. Geschikt voor
glasteelt, maar in het bijzonder voor
vollegrondteelt. Vormt trossen van 6
à 8 vruchten, 8 à 10 trossen per plant.
Vruchtgewicht ± 150 g.

Art. 04/000719

ca. 20 zaden

€ 5,95

SAN MARZANO 2
De echte Italiaanse vleestomaat,
vooral gebruikt in sauzen en salades.
Geschikt voor binnen en buiten (op een
goed beschutte, zonnige plaats). Sterk
ziektebestand.

ANANAS

ANDINE CORNUE

Produceert grote tweekleurige vruchten,
geel/oranje met uitstekende smaak. Iets
later oogstbaar.

Lange, gepunte vruchten, zeer smaakvol.
Een van de allerbeste oude Franse
rassen.

Art. 02/880678

Art. 03/005683

Art. 04/000654

ca. 1 g

€ 1,99

ca. 25 zaden

€ 5,00

ca. 25 zaden

€ 3,45

ARANCIA

BLACK RUSSIAN

NOIRE DE CRIMEE

GREEN ZEBRA

Geeft mooigevormde oranje/gele
vleestomaten. Zeer smaakvol. Gewicht
200 à 250 g.

Geeft donker mahonierode vruchten van
ca. 100 g. Zoetzuur van smaak met een
pittig aroma. Niet te vaak dieven om
voldoende vruchtvorming toe te staan.

Zoete, smaakvolle ronde vruchten. Vrij
vroeg en zeer productief. Donkerrood.

Produceert barnsteengroene vruchten met
donkere citroenkleurige strepen. Geeft
kleine ronde vruchten van 60 à 120 g.

Art. 02/028435

Art. 01/000825

Art. 02/002856

Art. 01/000835

ca. 1,5 g

€ 2,59

ca. 60 zaden

€ 3,20

ca. 0,5 g

€ 3,29

ca. 45 zaden

€ 2,20

Aperitieftomaten

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

SWEET BABY

APERO F1

WANDA F1

Superzoete snoeptomaat - type honingtomaat. Kleine
uniforme vruchten (10 à 15 g). Zeer vroeg ras met
een lange oogstperiode. Is een gezonde en extreem
productieve plant, geeft tot 250 vruchten per plant!

Aperitieftomaat met ovale vruchtjes, met een
vruchtgewicht van 15 à 20 g. De smaakvolle vruchtjes
bezitten een middellange houdbaarheid. Superieur van
smaak en mooie trosvorming.

Ronde helderrode kerstomaat die zowel qua smaak als
productiviteit ver boven alle andere rassen uitsteekt.
Gewicht 12 à 15 g. Lang bewaarbaar. Groeikrachtige
plant met goede ziekteresistenties. Sterk aanbevolen.

Art. 04/000725

Art. 04/000726

Art. 04/000740

ca. 20 zaden

€ 4,95
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ca. 20 zaden

€ 8,95

ca. 20 zaden

€ 6,95
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E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

Groenten

E X C E L L E N T

GARDENBERRY F1

BLACK CHERRY

ROSSETTO F1

Variëteit van Engelse origine. Geeft talrijke dubbele
trossen van 12 à 16 knapperige tomaatjes in de vorm
van een aardbei. Zéér exclusief en heerlijk bij het
aperitief.

Zeer productieve kerstomaat – geeft massa’s, bijna
zwarte tomaatjes met stevig vruchtvlees, zeer smakelijk
en gezond. Vruchtgewicht ca. 15 g.

Peervormige minitomaat van ca. 30 g. Geeft massa’s
goed gevulde trossen van 14 à 16 vruchten, vrij
gelijktijdig afrijpend. Lang houdbaar, zowel aan de plant
als na de oogst. De aperitieftomaat van de toekomst.

Art. 04/000730

Art. 04/000711

Art. 04/000737

€ 5,95

ca. 15 zaden

€ 3,95

ca. 30 zaden

€ 6,95

ca. 10 zaden

E X C E L L E N T

INDIGO ROSE

SHIMMER F1

PINK THAI EGG

Is in vroeg stadia zo zwart als een aubergine. De vruchten
van ca. 35 gram zijn oogstbaar als de vruchten van blauwpaars verkleuren naar een fraai glanzend paarsroze. De
smaak is dan echt op zijn best en heerlijk in balans qua
zoet en zuur.

Deze amandelvormige variéteit is een prachtige nieuwe
ontwikkeling. Groter dan een kerstomaat en kleiner
dan een doorsnee pruimtomaat, met unieke kleur van
dieprood met groene strepen en een gouden gloed! Zeer
smaakvol en zoet. Goede resistentie tegen nematoden
en ziektes.

Roze, eironde cocktailtomaat. Zéér geliefd bij kinderen.
Laagblijvende plant.

Art. 01/000860

Art. 04/000728

Art. 02/028445

€ 4,20

ca. 17 zaden

€ 3,95

ca. 20 zaden

€ 1,99

ca. 1,5 g

ARTISAN GREEN & PINK TIGER F1

CERISE

Bevat 2 aparte zakjes met elk 8 zaden van Artisan Green
en Pink Tiger F1. De 5 cm langgerekte Roma-tomaatjes
van ca. 20 gram zijn fraai gestreept, goed bestand tegen
scheuren en hebben een heerlijke zoetzure smaak. De
prima smaak en het mooie vruchtvlees zijn bijzonder
geschikt voor uw salades. Gezonde plant met goede
resistenties. Geeft een grote opbrengst door de lange
plukperiode.

Tomaat Cerise geeft een overvloedige oogst van
donkerrode kerstomaatjes van ca. 50 gram. De smaak is
bijzonder en heerlijk zoet. Geschikt voor gebruik in uw
salades, pasta en saus. Cerise is ook geschikt als patiotomaat, maar dan wel de plant op tijd toppen eens zich
voldoende bloemtrossen hebben gevormd.

CROKINI
Productieve kerstomaat met gesuikerde vruchten.
Ziekteresistent.

Art. 01/000855

ca. 55 zaden

€ 2,20

Biologische zaden

Art. 01/000865

ca. 16 zaden

€ 4,20

Art. 03/005723

ca. 12 zaden

www.vlaamszaadhuis.com l www.debaerdemaeker.online

€ 3,70

Art. 02/092826

ca. 0,1 g

€ 2,59
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Groenten

GOLDEN CHERRY F1
PEAR SHAPED
Eén van de alleroudste, gele kerstomaten.
Uniek door zijn peervorm.

Art. 02/012830

ca. 0,5 g

€ 1,89

Zoete, goudgele ronde kerstomaat met
een vruchtgewicht van ca. 15 g, Ø 25 mm.
Vroeger oogstbaar dan de meeste andere
rassen. Regelmatig water geven vermijdt
openbarsten van de tomaatjes.

Art. 03/005193

ca. 10 zaden

€ 5,00

SUNGOLD F1
Gele kerstomaat. Geeft een overvloedige
oogst van kleine, zoete tomaten, zeer
geliefd door kinderen.

Lange trossen met heerlijke oranje
kersgrote tomaten. Lekker als snack of in
de salade. Een hybride voor zowel kas- als
buitenteelt.

Art. 02/028455

Art. 01/000800

CILIEGIA GIALLA

ca. 1.5 gr.

€ 1,99

ca. 11 zaden

€ 4,20

Balkontomaten

E X C E L L E N T

ROMELLO F1
HEARTBREAKER VITA F1
Heerlijk zoete, hartvormige snacktomaat. Tijdig toppen en
regelmatig dieven. Hoogte 25 à 30 cm.

Art. 01/000791

ca. 10 zaden

€ 3,20

Romello F1 is de 1e pruimtomaat op pot met een meeldauwresistentie.
De plant heeft een hoogte van ca. 30 cm en 50 cm breed. Perfect
in potten en hanging baskets. Produceert enorme aantallen kleine
pruimachtige vruchten. Oogst tot aan de vorst is goed mogelijk door z’n
uitstekende eigenschappen tegen kou.

Art. 01/000870

ca. 10 zaden

€ 4,20

SIDERNO F1
Unieke cocktailtomaat, speciaal voor balkon en terras. Geeft
hoge opbrengsten van zoete tomaatjes (Ø 2 à 3 cm). Ideaal
voor kweek in containers van Ø 30 cm. Laagblijvende plant.

Art. 04/000724

ca. 10 zaden

€ 4,25

Zelf enten van tomaten op onderstam
Het enten van tomaten op onderstam is een vaste waarde geworden in de professionele sector. Hierdoor krijgen de gebruikte rassen een veel hogere resistentie
ingebouwd tegen Fusarium – Verticillium – kurkwortel – wortelrot – nematoden en mozaïekvirus. Niet alleen de weerstand tegen ziekten wordt verhoogd, ook
het productievermogen neemt aanzienlijk toe tegenover niet geënte planten. Dankzij een sterker ontwikkeld wortelgestel kunnen geënte planten veel meer
voedingsstoffen opnemen, om tot dergelijke hogere producties te komen. De door ons aangeboden onderstam is SPIRIT F1 voor gebruik bij tomaten en aubergines.
Samen met de zaden voor de onderstammen stellen we entclips beschikbaar, om de onderstammen met de ent te verbinden. Wij leveren tevens een gedetailleerde
gebruiksaanwijzing met door ons opgedane ervaring om met een grote kans op succes zelf uw tomaten te enten. AANDACHT: niet toepassen bij rassen die niet
bestand zijn tegen tegen het tomatenmozaïekvirus.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

25 zaden onderstam SPIRIT F1 + 25 entclips

Art. 04/008907

25 entclips

25 zaden onderstam SPIRIT F1

€ 15,90

Art. 04/008908
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€ 9,95

Art. 04/008909

€ 5,95
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Een heerlijke en echt Vlaamse groente. De teelt valt in 2 delen uiteen: - het kweken van de wortels, - het inzetten van de wortels
en het forceren van het witloof. Dun uitzaaien in mei, rechtstreeks in vollegrond - rijenafstand 30 cm - uitdunnen op ca. 10 cm.
Witloof heeft graag een vrij losse grond, maar een teveel aan bemesting kan funest zijn. De wortels worden in september/oktober
tot november gerooid. Met de vork lossteken en met de hand optrekken, vervolgens 5 tot 10 dagen op het land laten afsterven
door ze “dakpansgewijze” neer te leggen zodat het blad van de ene rij de pennen van de andere rij bedekt. Dit is noodzakelijk om
uitdrogen of vorstschade te voorkomen. Daarna het blad op ongeveer 2,5 à 3 cm boven de wortel afsnijden. De wortels kunnen
nu onmiddellijk ingezet worden of op een koele, vochtige plaats lichtjes afgedekt bewaard worden tot ze aan de beurt zijn. Voor
het inzetten van de wortels en het optrekken of forceren wordt meer en meer gebruik gemaakt van kunststofbakken en speciale
witloofforceercontainers. Alle moderne rassen kunnen immers zonder dekgrond worden ingezet en toch goed gesloten en vaste
kroppen vormen. Voor het inzetten van de witloofwortels wordt tussen de wortels een goede potgrond gebruikt en worden de wortels
schouder aan schouder in de bakken geplaatst. Hiervoor worden de wortels op gelijke lengte ingetopt en met een laagje potgrond
afgedekt tot boven de koppen. Goed nat gieten om de potgrond goed vochtig te maken en een waterreserve te voorzien voor een
snelle en goede kropvorming. De containers in een niet te warme, bij voorkeur vochtige ruimte plaatsen en regelmatig wat water
bijgeven. De ideale temperatuur voor een goede kropvorming is ca. 16°C. Na 3 à 4 weken kan er worden geoogst.

E X C E L L E N T

TOPSCORE F1

CRENOLINE F1

ZOOM F1

Middenvroeg ras, aanbevolen voor oogst van eind
november tot en met maart. De mooie lichtgele kroppen
zijn iets afgerond tot spits. Door zijn hoge resistentie
tegen phytopthora en zijn lange oogstspreiding is dit ras
een echte aanrader voor de hobbyteelt.

Deze variëteit is geschikt voor de teelt in bakken zonder
dekgrond, en vormt witloof van topkwaliteit zowel voor
rauwkost als voor bereidingen. Een topper!

Trek met of zonder dekgrond, van oktober tot en met
januari.

Art. 03/000868
Art. 03/000549

Art. 01/000090
Art. 03/005023

Art. 04/000098

ca. 250 zaden

€ 3,50

VIDENA
Mechelse middelvroege – voor teelt zonder dekgrond. Niet
te vroeg uitzaaien (vanaf eind mei, begin juni), voor oogst
vanaf eind oktober.

Art. 02/012135

ca. 2,5 g

€ 2,39

ca. 4 g
ca. 15 g

€ 5,35
€ 7,95

MECHELSE MIDDELVROEG A

ca. 250 zaden
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ca. 4 g

€ 2,20
€ 2,65

WITLOOFWORTELS - AFHALEN
In de periode van 1 oktober tot 31 december bieden wij
in onze winkel witloofwortels aan. Dit zijn kwalitatieve
witloofwortels, lokaal geteeld op de poldergrond van het
Meetjesland. Vooraf bestellen wenselijk.

Voor de trek met dekgrond, heel de winter.

Art. 01/000101

ca. 675 zaden

€ 2,20

Art. 07/009901
Art. 07/009900

ca. 10 kg
ca. 20 kg

€ 10,95
€ 18,95
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Groenten

WITLOOF

WORTELEN

Groenten

Wortelen vragen een goed doorwerkte, maar voedzame zandgrond, dit wil zeggen humusrijk en luchtig. Het toedienen van verse
stalmest moet in elk geval vermeden worden, om misvormde wortelen te voorkomen. Dat wortelen gemakkelijk aangetast worden
door wortelvlieg en bladluizen is gekend. Voor de bestrijding hiervan wordt bij het zaaien een voorgeschreven bodeminsecticide
toegepast, maar een biologische bestrijding door middel van insectengaas geniet de voorkeur. Dit wordt door middel van koepels
boven het gewas aangebracht. Een gunstig microklimaat, beschutting tegen wind, zware neerslag, sterke zon of koude, bevorderen
een gunstige ontwikkeling van het gewas en bieden een afdoende bescherming gedurende het ganse groeiseizoen tegen bladluis
en wortelvlieg. Zaai wortelen bij voorkeur op rijen met 25 cm tussenafstand. Dun uitzaaien maakt tijdrovend uitdunnen overbodig en
geeft een ﬁjnere sortering.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

AMSTERDAMSE BAK 2

BERGEN F1

TELLUS F1

Een sterk verbeterd Amsterdamse bak type. vroege
voorjaarswortel, ﬁjne lange cilindrische wortel die zowel onder
glas als voor vollegrond geschikt is voor extra vroege uitzaai.
Zaadvast ras en dus prijsgunstig.

Berlicumer-type. Zeer productieve en mooi gevormde
wortel met een blijvend ﬁjne structuur, dus uitstekend
voor de keuken. Geschikt voor langere bewaring. Een
echte aanrader voor de late teelt.

Type-Nantes. Donkergroen gewas met mooie cilindrisch gevormde
wortel zonder groenkraag en met een stompe punt. Zeer smaakvolle,
dieporanje wortel. Sterk aanbevolen! Zaaien begin april tot juli.

Art. 04/000791

Art. 04/000827

Art. 04/000826

€ 2,25

ca. 2 g

€ 2,45

ca. 1000 zaden

€ 2,45

ca. 2 g

2022
E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

FLYAWAY F1

KAMARAN F1

KOMARNO F1

Bezit goede resistentie tegen de
wortelvlieg, evenwel niet volledig resistent.
Plant bij voorkeur een rij andere wortelen
naast Flyaway, de wortelvlieg zal haar
eieren dan eerder bij het andere ras leggen.
Flyaway geeft een welgevormde mooi
gekleurde wortel met een zachte huid.

Late zomer- en herfstbewaarwortel. Zeer
lange gladde cilindrische wortel met
dieprode kleur en ﬁjne structuur. Niet
alleen één der mooiste bewaarwortelen,
maar ook gemakkelijk te telen. Groeit op
elke grond, ook onder minder gunstige
groeivoorwaarden enorm productief.

Een groeikrachtige bewaarwortel met
een unieke, egale inwendige kleur. Zeer
productief met sterk rechtopstaand
loof. Licht conisch. Dank zij de goede
weerstand tegen alternaria en
meeldauw bijzonder geschikt voor de
biologische teelt. Zolang de voorraad
strekt.

Art. 04/000825

Art. 04/000823

Art. 03/005283

ca. 1 g

€ 3,70

NATIVA F1
Nativa is een zeer vroeg oogstbare,
hybride Brasilia-type wortel, geschikt
voor zomerproductie. Produceert
hoogwaardige, gladde, cilindrische en
uniforme wortels met een dieporanje
kleur. Resistent tegen echte meeldauw.

Zaailint

Art. 03/005523

ca. 5 m

€ 5,00

Art. 04/000810

ca. 1000 zaden

€ 2,45

ca. 1000 zaden

E X C E L L E N T

SUGARSNAX F1
De gezondheidswortel bij uitstek. Halﬂang, cilindrisch en
stomp, donker oranjerood. Bezit een hoog caroteengehalte
(vitamine A-gehalte is dubbel zo hoog als bij gewone
wortelen). Aanbevolen voor het maken van wortelsap.
Vroeg oogstbaar.

Art. 03/006693

ca. 0,25 g

€ 5,00

€ 2,75

ca. 1000 zaden

€ 2,75

E X C E L L E N T

NAPA F1

NAMUR F1

Vroeg productieve zomerwortel met als opvallendste
eigenschap de intens diep-oranje kleur, zowel in- als
uitwendig, ook na koken. Lange gladde cilindrische
wortel, verdraagt een hoge plantdichtheid, zodat ook bij
dichte uitzaai kwaliteit behouden blijft. Dunnen wordt
hierdoor overbodig. Goede bewaareigenschappen.

De wortel met formidabele eigenschappen. Een lange
gladde cilindervorm, met een opvallend dieporanje kleur,
een klein hart en een opmerkelijk ﬁjne wortelsmaak.
Mag reeds vrij vroeg worden gezaaid, vanaf half februari
tot half juli. Oogstbaar van augustus tot begin november.
Bewaarbaar tot diep in de winter. Deze wortel is uniek
zowel wat smaak, uitzicht en bewaarbaarheid betreft.
Sterk aanbevolen.

Art. 04/000824

Art. 04/000798

50 l Het Vlaams Zaadhuis l De zaaigids 2022

ca. 1000 zaden

€ 2,75

ca. 2000 zaden

€ 4,25
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Winterwortel, lang, slank van vorm.

Art. 01/000490
Art. 03/005383

ca. 4000 zaden
ca. 9 g

€ 1,70
€ 1,85

FLAKKESE 2 A

NANTES 2 (zomer) A

Winterwortel.

Art. 02/092935

Art. 02/092940

ca. 1,5 g

ca. 1,5 g

€ 1,99

Zaadlint

Biologische zaden

€ 1,99

E X C E L L E N T

Art. 02/092950

ca. 1,5 g

€ 2,59

Art. 02/080876

ca. 7,5 m

€ 2,59

E X C E L L E N T

Marché de Paris

ROMANCE F1 (NERAK F1)

MOKUM F1

Dieporanje wortel met een lengte van 18 à 20 cm met
goede, vrij zoete smaak en goede resistentie tegen
barsten. Middelvroeg oogsten in de late zomer en herfst.
Vrij lang bewaarbaar.

Uitzonderlijk mooie, vroege wortel met een heel ﬁjne
smaak. Is zeer eenvormig, lang en enorm productief.
Geschikt voor de vroegste uitzaai onder glas en
vollegrond en als vroege zomerwortel.

Art. 04/000808

Art. 04/000801

ca. 1000 zaden

€ 2,75

ca. 1000 zaden

€ 3,50

Vroege variëteit met een kleine ronde wortel, een beetje
afgeplat aan de uiteinden. Kan gegeten worden zonder
te schillen, het zoete vlees smaakt naar honing. Direct in
volle grond zaaien met een afstand van 10 cm tussen de
rijen. Een eerste keer uitdunnen bij 2 tot 3 blaadjes, en
een tweede keer 10 dagen later. De gaten opvullen met
aarde. Laat 2 cm tussen elke plant.

Art. 03/005333

ca. 3 g

€ 3,70

Gekleurde wortelen

HARLEKIN MIX F1

PURPLE ELITE F1

SNOW MAN F1

Mengsel van diverse zomerwortels in oranje, geel, violet
en wit. Gemiddelde lengte 20 cm.

Zomerwortel, dieppaars aan de buitenkant en mooi oranje
vlees aan de binnenzijde. De kleur verdwijnt grotendeels
tijdens het koken.

Een zeer slanke zomerwortel en daardoor ook geschikt voor de wat
zwaardere grond. Geeft prachtige puur witte wortels van ca. 22-25 cm.
Lekker zoet van smaak en heel fraai in salades. Vormt geen groene
schouders en is lang houdbaar in de koelkast of vriezer.

Art. 01/000485

Art. 01/000481

Art. 01/000478

ca. 450 zaden

€ 2,20

ca. 400 zaden

€ 4,20

ca. 400 zaden

€ 4,20

RED SAMURAI

ZAAILINT RAINBOW F1

ZAAILINT GEKLEURDE WORTELEN

De wortels van Red Samourai zijn lang en taps toelopend,
ongeveer 25 à 28 cm lang en zijn rood tot paars van kleur.
Het vlees is lekker zoet en paarsachtig. De kleur blijft
ook na het koken. Bevat veel Beta Caroteen en Lycopeen
(gezondheidswortel). Zaaien op rijen op 25 cm afstand en
op een diepte van 1 cm. Uitdunnen op 8 à 10 cm. Kieming
van de zaden na 15 à 20 dagen.

- White Satin F1: Een Nantestype met zeer lange,
smakelijke witte wortel. Oogstklaar na 95 dagen.
- Inverness F1: Een Imperatortype met superlange wortel,
uitstekend geschikt als snack. Oogstklaar na 125 dagen.
- Deep Purple F1: Een Flakkeetype met goed gevulde
conische wortel, zowel aan de buitenkant als aan de
binnenkant mooi purper. Oogstklaar na 135 dagen.

White Satin F1: Een Nantestype met zeer lange,
smakelijke witte wortel. Oogstklaar na 95 dagen. Inverness F1: Imperatortype met superlange wortel,
uitstekend geschikt als snack. Oogstklaar na 125 dagen.
- Deep Purple F1: Flakkeetype, met goed gevulde konische
wortel, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant
mooi purper. Oogstklaar. Zaaien met onderlinge afstand
van 35 cm. Licht aandrukken. · mooie zaaibedden · steeds
de juiste zaaiafstand · geen zaadverlies

Art. 03/005303

Art. 02/080877

Art. 03/005623

ca. 3 g

€ 5,00

ca. 7,5 m
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€ 2,59

ca. 3 zaailinten van 1.66 m

€ 5,00
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Groenten

BERLIKUMER 2 WINTER

VRUCHTGEWASSEN
Aardbei

Pepino, meloenpeer

Groenten

Hangaardbei TEMPTATION

Solanum muricatum

Zeer gemakkelijk te telen doordragende
aardbei met grote (tot 6 cm) vruchten,
zeer zoet en aromatisch. Oogst van eind
juni tot de eerste nachtvorst. Bij vroege
uitzaai, oogst vanaf het 1e jaar. Opvolger
van Sarian F1.

Zaaien maart/april binnenshuis onder
glas of later rechtstreeks in vollegrond.
De zaden licht aandrukken, niet afdekken.
Benevelen met lauw water. Na opkomst
verspenen en later uitplanten in bakken of
potten. Verlangt een zonnige standplaats.
Vormt lange ranken en is hierdoor
geschikt als “hangaardbei”. Kan ook als
klimplant langs gaas gekweekt worden.
Draagt gedurende de gehele zomer grote
aromatische vruchten. Witbloeiend.

Ras bekend om zijn zeer grote, lekkere
zoete vruchten. Om de drie jaar opnieuw
uitzaaien. Vroeg zaaien (vanaf februari) bij
min. 20 °C.

De vruchten bezitten een zeer hoog
gehalte aan vitamine C. De smaak ligt
tussen meloen en peer. De vruchten
hebben een glanzende gladde schil en zijn
paars gestreept. De vorm is ovaal, 6 à 8 cm
Ø en 10 à 12 cm hoog. Vruchtgewicht tot
350 g. Zaaien : januari/maart bij minimum
22°C. Verspenen en verder opkweken in
grote potten in een serre of binnenshuis.
Mag tijdens de zomer buiten geplaatst
worden. Niet winterhard

Art. 01/000571

Art. 02/660004

Art. 02/012003

Art. 02/080466

GRANDIAN F1

ca. 22 zaden

€ 4,20

ca. 25 zaden

€ 3,49

Bosaardbei

TREASURE F1

ca. 15 zaden

€ 5,49

Aardbeispinazie

ca. 15 zaden

€ 3,79

Cucamelon

Cucamelon

BARON VON SOLEMACHER
Vroeg zaaien, vanaf half februari, bij
20°C of later buiten onder glas uitzaaien.
Verspenen en na half mei buiten
uitplanten. Plantafstand 45x45 cm. Extra
zoet. De kleine vruchten hebben een frisse
smaak, dit maakt ze extra geschikt voor
vruchtensalades.

Art. 01/000575

ca. 540 zaden

€ 2,20

Zaaien maart/juni in vollegrond. De jonge
blaadjes kunnen geoogst worden na 10 à
12 weken. Ze worden gekookt als spinazie,
maar ook verwerkt in salades. Later
vormen zich rode bloempjes die niet alleen
mooi als garnering zijn, maar ook eetbaar.

Geeft vruchten zo groot als een druif
met een friszure komkommersmaak en
een vleugje citrus. Zaaien: maart/ begin
mei bij een temperatuur van 20 à 25°C.
Einde mei uitplanten in volle grond op een
zonnige beschutte plaats of in de serre.
Bij voorkeur langs gaas opkweken. Oogst:
van juli tot oktober zodra de vruchten
voldoende groot zijn. Zowel voor kas als
vollegrond.

Art. 03/000363

Art. 02/002431

Chenopodium capitatum
YELLOW CREAM
Geeft massa’s zoete witte vruchtjes met
een heerlijke smaak en met als extra
voordeel dat de vogels er af blijven.

Art. 02/012001

ca. 0,25 g

€ 2,39

Physalis edulis of ananaskers

ca. 0,5 g

€ 3,70

Hoornmeloen

ca. 15 zaden

€ 3,29

Boksdoorn Gojibes

LITTLE LANTERN

Een éénjarige plant met heerlijke, zoet
smakende vruchten. De gele bloemen
vormen een lampionnetje ; daarin
ontwikkelt zich een eetbaar vruchtje van
ca. 2 cm doorsnede, dat bij het rijpen
oranjekleurig wordt en zeer aromatisch
is van smaak. Zaaien: april/mei onder
glas. Uitplanten na half mei op 40x40 cm.
Oogsten: augustus/september.

Laagblijvende soort. Eénjarig. Uitstekende
variëteit met een overvloed aan sappige
vruchten. De plant met geelgroene
bladeren brengt oranjegele besvruchten
voort die een aangename, zoete smaak
hebben. De ananaskers wordt veel
gebruikt in fruitsla, taarten en gebak en
ook als lekkere versiering bij feestelijke
schotels. Speciaal voor potten. Te zaaien
onder glas bij een temperatuur van 18 °C
om later in te potten in potten van 10 cm
diameter. Vervolgens in mei uitplanten met
een afstand van 40 cm op 40 cm.

Art. 01/000580

Art. 03/006653

Physalis edulis SUN FRUIT

ca. 400 zaden

€ 2,20

ca. 2 g
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€ 5,00

KIWANO
Sierlijke gestekelde vruchten, die
na schillen ook eetbaar zijn. Kan
maandenlang worden bewaard. Groen
gevlamd, naar oranje overgaand in rijpere
toestand. 8 à 10 vruchten per plant. Langs
draad opkweken bij voorkeur onder glas of
tegen een zonnige muur.

Art. 02/080420

ca. 10 zaden

€ 4,79

GOJI BERRY
Boksdoorn Gojibes. Plant van de
nachtschadefamilie, waarvan enkel de
rijpe vruchten eetbaar zijn !

Art. 03/000438

ca. 0,15 g

€ 3,95
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Groenten

WERELDSE SMAKEN

AMSOI, rood

MUNG CHOI, groen

BAYAM, KLAROEN (Chinese spinazie)

Amsoi of Mosterdkool is een losse bladkool met een
pittige smaak voor gebruik in salades of in de wok. Als
men niet te diep snijdt kan men meerdere keren oogsten.

Amsoi of Mosterdkool is een losse bladkool met een
pittige smaak voor gebruik in salades of in de wok. Als
men niet te diep snijdt kan men meerdere keren oogsten.

Op spinazie lijkende groente. Behalve de bladeren zijn ook
de jonge stengels eetbaar. Zaaien vanaf midden maart tot
eind juli. Uitplanten op 25x5 cm. Afsnijden als de plant ca.
25 cm hoog is en opnieuw laten uitgroeien.

Art. 02/080403

Art. 02/080405

Art. 02/080408

ca. 3 g

€ 1,99

BLADMOSTERD - RED GIANT A

ca. 3 g

€ 1,99

ca. 1,5 g

€ 1,79

KANKONG of DAGOEBLAD

MOSTERDSPINAZIE - KOMATSUNA

Zaaien vanaf maart onder glas, of later in vollegrond.
Uitdunnen op 25x25 cm. Zorg voor een goede
basisbemesting en geef regelmatig water. Oogsten als de
plant 15 à 25 cm hoog is. Aanbevolen rauw in salades of
gekookt als spinazie.

Op spinazie lijkende groente. Zeer pittig van smaak, zowel
de bladeren als de jonge stengels zijn eetbaar. Zaaien
vanaf midden maart tot eind juli. Uitplanten op 25x20 cm.
Als de plant ca. 30 cm hoog is afsnijden en opnieuw laten
uitgroeien. Goed nat houden.

Een snelgroeiende losse bladkool met een frisse
mosterdsmaak, rijk aan calcium. Zaaien rechtstreeks in
volle grond van begin mei tot begin september. Uitdunnen
op 25x10 cm voor een forse plant voor gebruik in de wok
of 25x5 cm om te oogsten in een jong stadium, voor
gebruik in salades of als spinazie.

Art. 01/000206

Art. 02/080412

Art. 02/080423

ca. 350 zaden

€ 2,20

MIZUNA (Japanse MOSTERD) A

ca. 3 g

€ 1,99

ca. 3 g

€ 1,99

OKRA CLEMSON SPINELESS

ASPERGESLA

Zaaien onder glas vanaf februari bij min. 18°C - kiemduur
7 à 10 dagen. Verder opkweken bij 10 à 15°C; of vanaf
eind april in vollegrond. Uitdunnen op 20x25 cm. Kan rauw
in salades of gekookt als spinazie gegeten worden.

Zaaien onder glas, in perspotjes van Ø 5 cm. Kiemduur
10 à 14 dagen, bij 22 à 25°C. Uitplanten in een goed
bewerkte en rijk bemeste grond. De planten worden ca. 1
meter hoog en bloeien met fraaie gele bloemen met een
rood hart. De vruchten regelmatig oogsten, anders worden
er geen nieuwe gevormd. Wordt ook als siergewas
aangeplant.

Opvallende sla waarvan de stengel een delicatesse is.
Begin de oogst door de onderste bladeren te verwijderen
voor in de salade.

Art. 01/000211

Art. 01/000235

Art. 02/080414

ca. 475 zaden

€ 2,20

ca. 30 zaden
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€ 1,70

ca. 1 g

€ 1,99
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SOJABOON EDAMAME

Groenten

SOPROPO - Balsempeer of bittere komkommer

TURKSE, WILDE SPINAZIE

De sopropo uithollen en vullen met vlees of vis. Bereiden
in de oven of smoren in een saus. Klein gesneden geschikt
voor de wok. Zaaien van april tot juni bij ca. 22°C. Verder
opkweken in de serre. De plant opbinden en regelmatig
water geven. Bij voorkeur met de hand bestuiven.

Zaaien vanaf half april tot eind juli rechtstreeks in
vollegrond. Eventueel uitdunnen op 25x25 cm. Niet te
jong snijden. Zéér geschikt om te wokken maar wordt ook
gegeten met pannenkoekjes of Turkse pasta.

Art. 02/080472

Art. 02/080475

ca. 2,5 g

€ 1,99

ca. 20 g

€ 1,99

Zelfbestuivend ras, speciaal ontwikkeld voor ons klimaat,
met talrijke toepassingen, onder meer als wokgerecht.
Vanaf mei voorzaaien in potten bij ca. 20°C. Kiemtijd 1 à
2 weken. Plantafstand 25x50 cm, regelmatig water geven.
Oogst : augustus tot november (als de bladeren van de
plant vallen). De bonen worden eerst gekookt vooraleer ze
te gebruiken.

Art. 02/138705

ca. 10 g

Soja Fiskey "Edamame"
Art. 01/000231 ca. 15 g

€ 2,99
€ 4,20

QUINOA AB

Vaste vruchten van 60 tot 80 g. Zacht, smaakvol
vruchtvlees. Samen met aubergines, tomaten, courgettes
en tijm geeft dit een overheerlijke ratatouille.

Deze soort geeft grote trossen zaad die rood verkleuren bij
het rijpen. De ideale temperatuur voor kieming is tussen
12° en 20°C. De plant verdraagt goed droge periodes.
De zaden zijn omhuld met een vlies, deze moeten door
spoelen met water verwijderd worden. Zaaien in maart/
april in goed doorlatende grond verrijkt met organische
meststof. Bloeit in juli en kan vanaf eind augustus tot
september geoogst worden. Knip de trossen af om te laten
drogen als ze rood verkleurd zijn.

Art. 24/001257

Art. 24/002123

TOMATILLO - Mexicaanse Aardkers
De vruchten zijn sappig, zoetzuur en rijk aan vitaminen.
Je kunt ze rauw eten of gebruiken voor chutney of saus
(salsa verde). In de koelkast zijn de vruchten 2 weken
bewaarbaar. Zaaien maart/april bij 20-22°C. In mei op een
zonnige plek uitplanten op 40x40 cm of opkweken in grote
potten. Hoe meer zon, hoe zoeter de vruchten.

Art. 02/080478

ca. 1 g

€ 1,99

PAARSE TOMATILLO A

ca. 50 zaden

€ 4,95

ca. 300 z

€ 4,95

ca. 10 g

€ 3,70

SPRUITGROENTEN OF KIEMGROENTEN
Assortiment hoogkiemkrachtige biologisch geteelde spruitgroenten.

Alfalfakers A

Art. 02/084040

ca. 30 g

Rucolakers of raketsla A

Art. 02/084058

ca. 30 g

€ 2,59

€ 2,59

Broccolikers A

Art. 02/084048

Preikers
ca. 20 g

Basilicumkers A

Art. 02/084044
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ca. 10 g

€ 2,59

€ 2,59

Art. 03/066433

Soja of mungbonen A

Art. 03/066313

ca. 50 g

€ 3,70

www.debaerdemaeker.online l www.vlaamszaadhuis.com

Fenegriek A

Art. 03/066303

Rode radijs A
ca. 50 g

€ 3,70

Art. 03/066443

Deze plant komt uit Noord-Amerika waar het
werd gekweekt door de Indianen. De cresson
heeft een subtiele smaak van anijs, met een
vleugje zoethout en hints van venkel.

Mosterdkers A

€ 3,70

ca. 25 g

Art. 02/084050

ca. 30 g

€ 2,59

Art. 03/005233

€ 3,70

ca. 3 g

Tuinkers A
Variëteit met mooiere bladkleur en
opvallend ﬁjne kruidige smaak. Groeit
sneller en is veel productiever.
Radijskers of Daikonkers A

Art. 02/084054

ca. 30 g

€ 2,59

Rode biet

Art. 03/066413

Linzen A

Taugé

Art. 02/084060

€ 2,59

ca. 30 g

€ 3,70

Art. 03/066403

MICROGREENS CITROENBASILICUM
Art. 02/080305

€ 1.79

ca. 8 g

€ 2.59

ca. 1 g

MICROGREENS BLOEDZURING
Art. 02/080314
/

€ 3,70

ca. 50 g

Art. 03/066323

ca. 45 g

Art. 02/080320

ca. 0.5 g

Art. 02/080323

Art. 02/080326

€ 1.79

ca. 5 g

€ 1.99

Art. 02/080329

Art. 04/002192

ca. 30 g

€ 2,59
€ 3,75

ca. 125 g

€ 3,70

Art. 02/084066

€ 2,59

ca. 30 g

Art. 02/080334

ca. 15 g

€ 1.39

ca. 1 g

€ 1.39

MICROGREENS TATSOI

ca. 1 g

ca. 8 g

Art. 02/080337

MICROGREENS MIZUNA GREEN
€ 1.79

Art. 02/080340

ca. 1 g

€ 1.39

MICROGREENS PEASHOOTS

MICROGREENS SNIJBIET GEMENGD
€ 2.59

Art. 02/084062

MICROGREENS TUINKERS

ca. 1 g

MICROGREENS SLA GEMENGD
€ 1.79

€ 2,59
€ 5,95

Salademengsel A

MICROGREENS RADIJS

MICROGREENS MOSTERD RED FRILLS
Art. 02/080311

ca. 80 g

MICROGREENS BOERENKOOL

ca. 1 g

MICROGREENS BORAGE
Art. 02/080308

ca. 30 g

Lentemix A

Pikante mengeling
ca. 25 g

Biologische zaden

Art. 02/084052
Art. 24/002226

€ 1.99

Art. 02/080343

ca. 15 g

€ 1.79

A F R ES H TAST E O F L E AV ES
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Groenten

CRESS HYSSOP ANIJS

AFHALEN - AFHALEN - AFHALEN - AFHALEN - AFHALEN - AFHALEN - AFHALEN
AFHALEN GEËNTE PLANTEN

OP 14 APRIL 2022

Groenten

VANAF DAN ZIJN OOK EEN GROOT
ASSORTIMENT PLANTEN o.a.
AUBERGINE-, POMPOEN-,
COURGETTE- EN
WATERMELOENPLANTEN
VERKRIJGBAAR.
Ook dit jaar bieden wij op onderstam geënte
tomatenplanten aan. Deze tomatenplanten zijn
resistent aan Fusarium, kurkwortel, verticilium en
tomatenmozaïkvirus. Deze planten zijn niet alleen
groeikrachtiger, maar zijn ook zeer productief en
bezitten een sterk en gezond wortelstelsel. Bij
aanplant raden we aan in de beginfase minder
water te geven om de groei wat af te remmen.
Grote hommelkast
Deze onderhoudsvrije hommelkast wordt geleverd met 1 koningin en 60 tot 80 hommels. De hommels zorgen
voor bestuiving van alle bloemen in een oppervlakte van 1000m². In tegenstelling tot bijen, werken hommels
van zonsopgang tot zonsondergang en bezoeken ze ook minder voedzame bloemen, zoals bij tomatenplanten.
De hommels zijn actief gedurende 3 maanden. Nadien worden nieuwe koninginnen geboren, die na de winter
nieuwe nesten opzetten.
Leverbaar van maart tot augustus.

Art. 07/006002

1 st.

€ 99,95

ADMIRO F1 - op onderstam geënte planten F1-hybride
Prachtige vleestomaat met opvallend weinig zaadhokken en
aangenaam smaakvol aroma. Vruchtvorm rond tot ovaal rond.
Hoog productief met 6 à 8 vruchten per tros. Vruchtgewicht 300
à 400 g.

Art. 07/005000
Art. 07/005010

Geënte Roma tomaat

Art. 07/005020

€ 3,95

Geënte Coeur de boeuf tomaat

Geënte Cherry tomaat

Art. 07/005030

Art. 07/005040

€ 3,95

€ 4,95
€ 5,95

enkele stengen
dubbele stengel

€ 3,95

Geënte Komkommer

Art. 07/005050

Geënte Snack-komkommer

€ 3,95

Art. 07/005060

€ 3,95

Echte tabak

Geënte Meloen

Art. 07/005070

Geënte Paprika - rood

€ 3,95

Art. 07/005080

Geënte Aubergine

€ 3,95
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Art. 07/005090

€ 3,95

Art. 07/005100

€ 1,25
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ZAAI- EN OOGSTSCHEMA ANDIJVIE
teeltperiode

zaaitijd

opkweek/optimale
kiemtemperatuur

planttijd

plantafstand

oogsttijd

ras

vroeg

eind maart half april

onder glas 20-22°C

half april begin mei

30x30 cm

eind mei begin juli

NUANCE, EMINENCE

half april - half juni

onder glas bij 20°C

half mei - half juni
30x35 cm

begin juli half sept.

NUANCE, EMINENCE, PANCALIERE,
SALANCA, ENDIVETTE

maart - juli

volle grond

april - augustus

juni - oktober

half juni half augustus

onder glas/
vollegrond 20°C

half juli eind augustus

half sept. eind nov.

september

onder glas

september oktober

teeltperiode

zaaitijd

planttijd

plantafstand

oogsttijd

ras

vroeg

eind januari half maart

maart - eind april

60x60 cm

eind mei begin juli

SPACE STAR F1, ALPA 6 FORTADOS, CLOVIS F1, OVIEDO

zomer

half maart half juni

half mei - juni

60x60 cm

begin juli half sept.

AVISO F1, MULTI-HEAD F1, SPACE STAR F1, TOLEDO F1

half mei begin juni

juni - juli

begin mei

begin juni

late herfst

half juni - begin juli

juli

60x60 cm

oktober - november
tot december

BELOT F1, VERDE DI MACERATA

winter

2de helft juni

begin augustus

60x60 cm

april - mei

CORELLA F1, CHESTER F1, WALCHEREN, CLOVIS F1, OVIEDO

teeltperiode

zaaitijd

planttijd

plantafstand

oogsttijd

ras

vroeg

februari binnen

april

50x50 cm

juli - augustus

ROODKOP

herfst

begin maart begin april
onder plat glas

half mei begin juni

60x60 cm

begin september half november

LODERO F1, LANGEDIJKER BEWAAR 2
BANDOLERO F1

bewaar

eind maart half april

midden mei

65x60 cm

eind oktober half december

LODERO F1,
BANDOLERO F1

zaaitijd

planttijd

plantafstand

oogsttijd

ras
WIROSA F1, DONKERGROENE PUTJES, WINTERKONING 2

WIROSA F1, BLOEMENDAALSE GELE

herfst

DOREA, EROS, KALINKA, NUANCE,
EMINENCE, GELE VOLHART

35x35 cm
december

ZAAI- EN OOGSTSCHEMA BLOEMKOOL

vroege herfst

60x60 cm

eind augustus eind september

AVISO F1, SPACE STAR F1, BELOT F1 - SICILIA VIOLETTO,
TOLEDO F1

november

ZAAI- EN OOGSTSCHEMA RODEKOOL

ZAAI- EN OOGSTSCHEMA SAVOOIKOOL
eind maart april

juni

65x55 cm

november februari

mei
buiten op
plantenbed

begin juli

60x50 cm

oktober - december

zaaitijd

planttijd

plantafstand

oogsttijd

ras

april - mei

mei - juni

60x60 cm

augustus - oktober

MARTE F1

mei - half juni

half juni - juli

60x60 cm

november december

MARTE F1, FLOWER SPROUT, CRISPUS

half mei - juni

half juni - juli

60x60 cm

december - februari

THOR F1, IGOR F1

ZAAI- EN OOGSTSCHEMA SPRUITKOOL
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Groenten

zomer

ZAAI- EN OOGSTSCHEMA WITTEKOOL EN SPITSKOOL

Groenten

zaaitijd

planttijd

plantafstand

oogsttijd

ras

januari februari
binnen in
bakje

half maart eind april

40x40 cm

juni en juli

CAPE HORN F1, FILDERKRAUT; ROEM VAN ENKHUIZEN, EERSTELING

eind februari maart

eind mei

70x70 cm

eind augustus september

MEGATON F1, IMPALA F1, KALIBOS, BRUNSWIJKER

eind maart

eind mei begin juni

65x65 cm

oktober tot de vorst invalt

IMPALA F1, LANGEDIJKER BEWAAR, BRUNSWIJKER

teeltperiode

zaaitijd

planttijd

plantafstand

oogsttijd

ras

vroeg

half december half januari

half maart half april

25x10 cm

eind mei - eind juni

STRIKER F1, RALLY

zomer

half januari eind februari

april

25x10 cm

juli - augustus

COLUMBUS, STRIKER F1, ELECTRA, RALLY, CARENTAN,
HANNIBAL, LINCOLN

herfst

maart

juni

40x15 cm

september december

LINCOLN, FORREST, FARINTO, CARENTAN, HANNIBAL,
MAKO - NICE F1, COLUMBUS

winter

april

juli

40x15 cm

januari - mei

DANA, FORREST, MAKO STAR, FARINTO, PLUSTON F1,
VITATON F1, MAKO-FLASH F1, CURLING, BATTER

teeltperiode

zaaitijd

planttijd

eind oktober

december

november december

januari

januari - februari

februari - maart

voorjaar
buiten

maart

mei - juni

zomer

april - mei - juni

herfst

teeltperiode

ZAAI- EN OOGSTSCHEMA PREI

ZAAI- EN OOGSTSCHEMA SLA
oogsttijd

ras

maart - april

JOHN

april

JOHN

april - mei

SOTALIS, EXPRESS, JOHN

25x25 cm

juni - juli

MILAN, SOTALIS, SMILE, JANIQUE, SYLVESTA, ADELYS,
SKILTON, LIOBA, ELUARDE, SERPICO, JERICAN,
PLEASANCE, ROLINA

mei - juni - juli

30x25 cm

juli - augustus september

MILAN, SMILE, SYLVESTA, SOTALIS, EDOX, ADELYS,
SKILTON, LOLLO BIONDA, APPIA, ELUARDE, JERICAN,
MIRELLA, PLEASANCE, ROLINA

juli - begin
augustus

augustus

35x30 cm

september oktober

MILAN, BARCELONA, SMILE, SOTALIS, SYLVESTA,
JANIQUE, EXPRESS, LOLLO BIONDA, MIRELLA,
ELUARDE

zaaitijd

oogsttijd

januari - februari
onder glas

maart

maart

april - mei

zomer

april t/m half juli

mei t/m augustus

COLUMBIA F1, SCORPIUS F1, SECURO

herfst winter

half juli t/m
september

september tot de
vorst invalt

PALCO F1, NOVICO F1, WINTERREUZEN, BREEDBLAD SCHERPZAAD, SONOMA F1, AUSTIN F1

teeltwijze

zaaitijd

zaaiafstand

oogstperiode

ras

onder glas of
plastiektunnel

vanaf half
december tot eind
februari

15 à 20 cm
tussen de rijen

eind maart tot
eind mei

MOKUM F1, AMSTERDAMSE BAK 2

februari tot eind
april

± 20 cm
tussen de rijen

juni - juli

MOKUM F1, NAPA F1, NAMUR F1, FLYAWAY, TELLUS F1

april tot eind juni

20 à 25 cm
tussen de rijen

juli tot augustus

NAPA F1, NAMUR F1, PURPLE ELITE, ROMANCE, SUGARSNAX F1, NANTES,
TELLUS F1, NATIVA, NERAK F1

mei tot eind juli

20 à 25 cm
tussen de rijen

vanaf half augustus
tot het late najaar

KAMARAN F1, KOMARNO, BERGEN, FLYAWAY, NATIVA

vroeg onder
glas

plantafstand

25x25 cm

ZAAI- EN OOGSTSCHEMA SPINAZIE
voorjaar

ras
PALCO F1, NOVICO F1, COLUMBIA F1, BREEDBLAD SCHERPZAAD, SCORPIUS F1, SONOMA F1,
AUSTIN F1

ZAAI- EN OOGSTSCHEMA WORTELEN

vollegrond
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Kruiden
Van kruiden kan men op velerlei manieren genieten. Op de allereerste plaats als smaakmaker in de keuken of bij het inmaken. Vele
kruiden zijn echter ook prachtige tuinplanten en vinden in de siertuin vaak een goede bestemming. Sommigen bezitten erkende
geneeskrachtige eigenschappen. Een groot aantal kruiden is ook als plant verkrijgbaar (zie blz 121).

ANIJS - PIMPINELLA ANISUM BIJVOET

ABSINT OF ALSEM

ANIJS - PIMPINELLA ANISUM

Vaste plant. Eetlust opwekkend en vet neutraliserend.
Bevordert de spijsvertering. Bloeit vanaf het 2e jaar.
Zaaien april/juni in zaaibakje en verspenen, uitplanten op
50x50 cm.

Speciaal gekweekt voor de geurige zaden, die vaak
gebruikt worden in drank, brood, gebak en bij het inmaken.
Werkt kalmerend. Zaaien april/mei in zaaibakje en na
opkomst verspenen. Eénjarig.

BIJVOET
Overbijvende plant als sierplant of als geneeskrachtige
plant gebruikt. Bijvoet verdrijft insecten en geeft een frisse
smaak aan gerechten. Prima in stoof- en vleesschotels.

Biologische zaden

Art. 02/011000

€ 1,89

ca. 0.25 g

Art. 01/002001

€ 2,20

ca. 300 zaden

Art. 02/011045

€ 1,89

ca. 0.5 g

BASILICUM
Eénjarig. Eén van de allerﬁjnste en geurigste tuinkruiden. Onvolprezen smaakmaker bij tomaten, salades of op pizza’s. Zaaien april/
mei in zaaibakje in de serre, verspenen en uitplanten bij voorkeur onder glas.

Fijn

Art. 02/011010

Grofbladig
ca. 1.5 g

€ 1,89

Art. 01/002010 ca. 625 zaden

€ 1,70

BLUE SPICE

BUSH BALL

Deze variatie met oorsprong in Tanzanië
en Kenya, heeft mooie paarse bloemen en
donkergroene gepunte bladeren, met een
pikante smaak, vergezeld door een vleugje
citroenvanille.

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.

Art. 03/000501 ca. 1 g

Art. 02/080915 ca. 1,5 g

€ 3,95

€ 1,99

Citroenbasilicum MRS. BURNS

Kaneelbasilicum

Basilicum a foglia violetta di lattuga

ﬁjnbladig MINETTE

Heldergroen blad en witte bloesem. Heeft
een aangename citroengeur en -smaak.
Ook als spruitgroente erg gewaardeerd.

Deze soort heeft paarse steeltjes en
lavendelkleurige bloemen. Heeft een
zachte kaneelsmaak.

Slabladige basilicum, Zeer groeikrachtig
en sterk aromatisch met purperkleurige
bladen.

Voor potcultuur. Bolvormige planten met
klein, pikant geurend blad.

Art. 01/002025 ca. 280 zaden

Art. 02/011009

Art. 02/080914

Art. 01/002005

€ 1,70

€ 1,89

ca. 1.5 g

ca. 1.5 g

€ 2,59

ca. 300 zaden

€ 1,70

E X C E L L E N T

GENOVESE GUSTOSA - 2 g
Eén van de meest populaire soorten.
Zeer uniform groeiend gewas met
donkergroen glanzend blad. Kan het
jaarrond gezaaid worden.

Slabladige Basilicum

ITALIANO CLASSICO

Heerlijk kruidige aromatische smaak
tussen kaneel en anijs. Ook als sierplant
aanbevolen.

De bladeren zijn te vergelijken met sla.
Zéér groeikrachtig en sterk aromatisch met
groot frisgroen blad.

Grootbladige basilicum

Art. 01/002015

Art. 04/002022

Art. 02/080913

SIAM QUEEN

ca. 210 zaden

€ 2,20

ca. 2 g

€ 2,45
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ca. 1.5 g

€ 1,99

Zaadlint

Art. 03/005563

ca. 5 m

€ 5,00
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Kruiden

ABSINT of ALSEM

BIESLOOK

IJSKRUID

Doorlevende vaste plant, onmisbaar in salades, vis- en vleesgerechten en yoghurt. Zaaien maart/
augustus in zaaibakje en verspenen.

Rode bieslook

Art. 01/002035
Art. 02/011030

Fijne - 30 cm - ca. 700 zaden € 1,70
Grove - 35 cm - ca. 2 g

€ 1,89

Biologische zaden - Prager

Art. 02/091025

ca. 0.4 g

€ 1,99

Zaadlint - ﬁjne bieslook

Art. 03/005573

ca. 5 m

€ 5,00

Meerjarige zeer gewilde grove bieslook,
waarvan de stengels of de pijpjes een
nadrukkelijke looksmaak en - geur
bezitten en waarbij ook stengelknollen
of ajuinvormige verdikkingen gevormd
worden, die eveneens een grote
culinaire waarde hebben. Het onderste
stengelgedeelte en de knollen verkleuren
lichtrood

Art. 03/071523

ca. 2 g

IJSKRUID
CHINESE BIESLOOK -

A

Grasachtig plat blad met witte bloemen.
Heeft een milde knoﬂooksmaak.
Mag meegekookt worden met de gerechten.

€ 3,70

Art. 01/002041

ca. 160 zaden

€ 2,20

Zaaien in vollegrond van eind april tot
juni - uitdunnen op ca. 15x15 cm. De met
“kristallen” bedekte bladeren worden in
salades gebruikt, maar ook gekookt als
spinazie gegeten. De plant bezit ook een
hoge sierwaarde.

Art. 02/012965

ca. 0.2 g

€ 1,89

Kruiden

BORAGE OF KOMKOMMERKRUID

BONENKRUID

Eénjarig. De verse blaadjes smaken lekker in salades en worden vooral bij de inmaak gebruikt. Bezit
geneeskrachtige waarde. Zaaien maart/juni op regels met 40 cm tussenruimte. Uitdunnen op 20 cm.

De bladeren worden zowel vers
als gedroogd gebruikt. Zeker bij
bereiding van boontjes, maar
ook in varkens- en lamsvlees
wordt dit kruid zeer gewaardeerd.
Zaaien maart/mei in zaaibakje,
verspenen en uitplanten op 25x25
cm. Blaadjes niet te diep afsnijden
zodat de plant beter doorgroeit en
er meermaals kan geoogst worden.

BLAUW & WIT gemengd
Stervormige intens blauwe en helderwitte
bloemen. Alleen jonge bladeren oogsten.

Art. 01/002050

Blauwbloemig
ca. 2 g

€ 1,70

Biologische zaden - Blauw

Blauwe eetbare bloemen.

Art. 02/011110

ca. 50 zaden

Art. 01/002049

€ 1,89

DASLOOK

DUIZENDBLAD

ca. 35 zaden

€ 2,20

DRAGON (RUSSISCHE)

DRAGON (RUSSISCHE)

DASLOOK A
Een aan knoﬂook verwante plant. Hoogte
30-40 cm. Witte bloemen in april-mei.
Zaaien: in juli in een beschaduwde
kweekplaat, uitplanten in oktober in de
schaduw.

DUIZENDBLAD
Overblijvend. De verse bladeren worden
gebruikt als bloedstelpend middel; een
aftreksel van de bloemen voor een
ontspannend bad. Hoogte 80 cm.

Doorlevende plant. Dragon wordt in talloze
gerechten gebruikt. De Russische dragon
is minder aromatisch dan de Franse, die
alleen door scheuring vermeerderd wordt.
Zaaien april/juni in zaaibakje, verspenen
en in de herfst uitplanten op 35x35 cm.

Art. 24/001898

Art. 02/011065

Art. 01/002075

ca. 50 zaden

€ 4,95

ca. 0,5 g

€ 1,89

ca. 825 zaden

€ 1,70

DILLE

Bonenkruid
doorlevend

Art. 02/011040 ca. 0.4 g

€ 1,89

Biologische zaden

Art. 01/002044

ca. 0.6 g

€ 2,20

CITROENMELISSE

Anethum Graveolens-éénjarig. Gebruikt bij inmaken van augurken, voor vis en vissauzen. Zaaien
maart/juni in bakje, verspenen en uitplanten op 30x30 cm.

Melissa ofﬁcinalis CITRINA A
Doorlevende vaste plant. Wordt zowel
vers als gedroogd gebruikt in vis- en
vleesgerechten, ook vaak als decoratie.
In de natuurgeneeskunde tegen tal van
kwalen o.a. melissethee. Hoogte 60 cm.

BOUQUET
Vroege selectie. Hoogte 80 cm.

Art. 01/002065

ca. 630 zaden

€ 1,70

Zaadschijven DUKAT

Art. 02/080879

ca. 4 schijven

€ 2,59
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COMPATTO
Speciaal voor teelt in potten. Zéér compact, smaakvol donkergroen
blad

Art. 01/002070

ca. 630 zaden

€ 2,20

Art. 01/002059

ca. 400 zaden

€ 2,20

Biologische zaden

Art. 02/091050

ca. 0.25 g

€ 1,99

www.debaerdemaeker.online l www.vlaamszaadhuis.com

CITROENGRAS

GROOT KAASJESKRUID

HYSOP

CITROENGRAS

GROOT KAASJESKRUID (malva)

Hysop

Niet winterharde aromatische grassoort. Wordt als
geneeskrachtige plant erkend voor verschillende
toepassingen. De minimum temperatuur ligt bij +7°C. Is te
vermeerderen door scheuren in het voorjaar. Zaaien in goede
zaaigrond bij ± 20°C.

Vaste plant. Wordt in de natuurgeneeskunde aangewend
tegen keelaandoeningen. Van het blad en de stengels
worden extracten getrokken. Zaaien maart/mei in
zaaibakje, later uitplanten op 35x35 cm.

Vaste plant. Geurig tuinkruid dat een pittige smaak geeft
aan vele gerechten. Staat ook erg sierlijk in de tuin en
wordt veelvuldig door vlinders en bijen bezocht. Zaaien
april/mei in zaaibakje en in potjes verspenen. Uitplanten
op 30x30 cm.

Art. 01/002055

Art. 02/011095

Art. 02/011090

ca. 400 zaden

€ 3,20

KRUIZEMUNT

ca. 1 g

€ 1,89

KAMILLE

ca. 1g

€ 1,89

KORIANDER

PALLAS (ATLAS)

KRUIZEMUNT
Vaste plant. De geurige frisgroene blaadjes worden
gebruikt in vele gerechten en sauzen, ook als garnering
op ijs. Zaaien maart/april in zaaibakje, verspenen en
uitplanten op 25x25 cm.

Art. 01/002136

ca. 950 zaden

€ 2,20

Zaadschijven GROENE MUNT

Art. 02/080880

Kruiden

E X C E L L E N T

ca. 4 schijven

€ 2,59

LIEVEVROUWEBEDSTRO
OF MEIKRUID

KAMILLE A
Eénjarig. Aan kamille wordt een grote geneeskrachtige
waarde toegekend. Wordt ook veelvuldig voor thee
gebruikt. Zaaien vanaf half maart tot juni op regels van 25
cm, zo nodig uitdunnen.

Art. 01/002081

ca. 1200 zaden

€ 2,20

MAGGIKRUID OF LAVAS

Dit uitgesproken aromatisch kruid is het hoofdbestanddeel
in curry poeder. Zowel de bladeren als de zaden zijn
bruikbaar. Wordt traditioneel ook in liefdesdrankjes en
geslachtsprikkelende middelen gebruikt. De bladeren en de
ganse plant zijn aanbevolen smaakmakers in vleesgerechten,
soepen, slaschotels en drankjes. Om de paar weken zaaien om
regelmatig over frisse jonge bladeren te beschikken

Art. 04/002091

ca. 10 g

€ 1,95

GELE OF WITTE MOSTERD

GELE of WITTE MOSTERD
LIEVEVROUWEBEDSTRO of MEIKRUID
Vaste plant. Deze plant is een vorstkiemer die kort voor of
gedurende winters vriesweer moet worden gezaaid; in de
daaropvolgende herfst uitplanten op 20x20 cm. Doet het
niet onaardig als bodembedekker en behoudt gedroogd
zijn heerlijke geur. Voor geurzakjes.

Art. 02/011140

ca. 0.3 g

€ 1,89

MAGGIKRUID of LAVAS A
Vaste plant waarvan de jonge blaadjes gebruikt worden
voor heerlijke soepen, dikwijls als vervanger voor selder.
Smaakt heerlijk sterk en staat bekend als liefdeskruid.
Zaaien maart/mei in zaaibakje, uitplanten op 60x60 cm.

Art. 01/002116

ca. 130 zaden

€ 2,20

Eénjarig. De zaden worden, al dan niet gemalen, in veel
gerechten en sauzen gebruikt, maar ook de jonge blaadjes
geven een pikante smaak. Kan ook als spruitgroente
worden gebruikt. Bloeit met gele bloemen.
Wordt vaak ook als groenbemester gezaaid.

Art. 02/011165

ca. 3 g

€ 1,89

Biologische zaden

Art. 01/002126

ca. 1150 zaden

€ 2,20

KERVEL
Dit overheerlijk gewasje is eenvoudig te telen, bij voorkeur onder ﬁjn insectengaas, om virusaantasting en wegkwijnen na infectie
door besmette bladluizen te voorkomen. Kervel wordt bijzonder geprezen voor zijn ﬁjne smaak en pittig aroma. Voor soepen, salades,
sauzen en kruidenboter.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

Fijne krul

BRUSSELSE WINTER

MASSA

Art. 01/002085

Groeit niet zo snel en schiet erg traag. Zeer geschikt om
te overwinteren. Men kan meerdere malen oogsten

Dit ras geeft zeer hoge opbrengsten, pittig en smaakvol.
Regelmatig zaaien en u geniet bijna het ganse jaar door
van dit gewas. Hoogte 20 à 40 cm.

Art. 04/002077

Art. 04/002078

ca. 2350 zaden

€ 2,20

Biologische zaden

Art. 02/092170

ca. 1.75 g

€ 2,59

ca. 8 g
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€ 2,25

ca. 10 g

€ 2,25
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LAVENDEL
Doorlevend, niet 100 % winterhard.
Voortreffelijk bij aanwending voor borders.
Zowel het blad als de bloempjes geuren
ﬁjn en geven een pittig aroma aan veel
gerechten. Voor drogen heel geschikt.
Zaaien maart tot juni (met lange kiemduur,
tot 6 à 8 weken) in zaaibakje in de serre en
buiten uitplanten.

ECHTE LAVENDEL
Zilvergrijze bladeren en blauwe bloemen.

Biologische zaden

Art. 01/002104

WILDE MARJOLEIN PEPERMUNT
(GRIEKSE OREGANUM) (MENTHA PIPERITA)

€ 2,20

ca. 100 zaden

MELDE

MAJORAAN (Griekse Oreganum)

Kruiden

Eénjarig, maar vorstvrij overwinterend
is het een doorlevende plant met
zeer geurige bloempjes en blaadjes.
Aanbevolen in vleesgerechten en
kruidensauzen. Zaaien maart/mei in
zaaibakje en uitplanten op 25x25 cm.

Art. 01/002130

€ 2,20

ca. 1350 zaden

PEPERMUNT (Mentha piperita)

MELDE

MELDE - RED FLASH

Vaste plant. Wordt in de keuken matig
toegepast wegens zijn sterke smaak. Veel
gebruikt als decoratie, zoals op ijs. Zaaien
april/juni in zaaibakje, verspenen om later
uit te planten op 25x25 cm

De jonge bladeren worden als spinazie
verwerkt; ook in soepen en salades zijn
ze erg smaakvol omwille van de lichte
zoutsmaak. Kan meerdere malen per jaar
worden gezaaid. Bij voorkeur jong oogsten

Geeft het jaar door een overvloedige oogst
van malse rode blaadjes, jong oogsten.
Rijk aan mineralen.

Art. 02/011170

Art. 02/011160

Art. 01/002120

Biologische zaden

Art. 01/002131

ca. 750 zaden

€ 2,20

OESTERBLAD

ca. 0.1 g

€ 1,89

ca. 1g

€ 1,89

ca. 140 zaden

€ 2,20

POLEIMUNT

KOMIJN OF KUMMEL PIMPERNEL

POLEIMUNT

KOMIJN of KUMMEL

PIMPERNEL "kleine"

Vaste plant. Het blad bezit een verﬁjnde
muntsmaak en is insectenwerend.
Zaaien onder glas of later rechtstreeks
in vollegrond. Kan de ganse zomer door
geplukt worden

Eénjarig. De zaden worden gebruikt
o.a. in kaas en oosterse gerechten.
Zijn geneeskrachtige waarde wordt
verschillend beoordeeld. Zaaien april/mei
in zaaibakje, verspenen op 20x20 cm.

Overblijvende plant. Zaaien april/ juni op
zaaibed. Een keer verspenen en vervolgens
uitplanten op zijn vaste plaats. Wordt
veelvuldig gebruikt bij eiergerechten, vis,
salades, soep, sauzen, vlees en gevogelte.
Hoogte 60 cm

Art. 01/002135

Art. 02/011115

Art. 02/011180

De bladeren hebben de
typische zilte smaak van
oesters. Zeer geliefd door
topchefs en ﬁjnproevers.

Mertensia Maritima A

Art. 24/002185

ca. 50 zaden

€ 6,95

ca. 1200 zaden

€ 1,70

ca. 2 g

€ 1,89

RABARBER - ROODSTELIG ROZEMARIJN

SINT-JANSKRUID

SALIE

RABARBER - VICTORIA

ROZEMARIJN

SINT-JANSKRUID

Verbeterd ras met rode stelen. Zeer
populair voor conﬁtuur, moes of gebak.
Zaaien: vanaf april in potjes of later
rechtstreeks in volle grond. Uitplanten en
planten ruim plaats geven om voldoende
te kunnen ontwikkelen. Oogstbaar na 2
of 3 jaar.

Vaste plant. Wegens zijn sterke smaak
met mate te gebruiken. Vraagt zonnige
standplaats, in de winter beschutten.
Zaaien maart/ april in zaaibakje, verspenen
en later uitplanten op 50x50 cm.

Vaste plant. Zaaien april/juni op zaaibed
en na verspenen uitplanten op 30x30 cm.
Wordt in de natuurgeneeskunde zowel
vers als gedroogd gebruikt. Hoogte 90 cm

SALIE A

Art. 03/003403

Art. 01/002160

Art. 02/011200

ca. 2 g

€ 2,65

ca. 170 zaden
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€ 3,20

ca. 0,3 g

€ 1,89

ca. 1 g

€ 1,89

Vaste plant. Uitmuntend bij tal van
vleesgerechten waarbij de vetsmaak lichter
wordt, maar ook voor vis, kaasgerechten,
pasta’s, rijst en kruidenazijn. Staat goed in de
tuin en trekt vrolijke insecten als vlinders en
bijen aan. Zaaien maart tot mei in zaaibakje,
verspenen om later uit te planten op 40x40 cm

Art. 02/091190

ca. 0.5 g

€ 2,59
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PETERSELIE
Zaai peterselie bij voorkeur in een zaaibakje, daarna per één of twee plantjes verspenen in perspot, kweekplaat of gewoon in potjes
van ± 5 cm. Uitplanten op een onderlinge afstand van 25x25 cm. Afdekken met ﬁjn insectengaas wordt sterk aanbevolen wegens
het optreden van virusziekten, waardoor de planten overgaan naar dwerggroei en purper verkleuren. Deze virusziekte wordt
overgebracht door besmette bladluizen. Men kan ook op rijen in vollegrond uitzaaien, maar bedenk dat peterselie een kiemduur heeft
van 3 à 4 weken.

Moskrul 2

GEKRULDE A

XENON ﬁjngekruld

Donkergroen gekruld
Pillenzaad

Art. 01/002140

ca. 1650 zaden

€ 1,70

Art. 01/002145

€ 2,20

ca. 1650 zaden

E X C E L L E N T

Moskrul BRAVOUR
Zaailint

Art. 02/080873

ca. 7.5 m

€ 2,59

Art. 02/092465

ca. 1.75 g

€ 1,99

E X C E L L E N T

Art. 02/009193

ca. 5 g

€ 1,99

E X C E L L E N T

LISETTE

PETRA

STARLET

Fijngekrulde, frisgroene peterselie.
Snelgroeiend, weinig schietgevoelig en
in veel gevallen overwinterend.

Sterkgroeiende ﬁjngekroesde moskrul
peterselie met donkergroene kleur en
sterk aroma. Buitengewoon productief
met een snelle hergroei na afsnijden.
Stevige stelen met goede blad/steel
verhouding.

Zéér ﬁjn gekrulde donkergroene
peterselie. Sterk en gezond groeiend
met de hoogste opbrengsten. Een echte
aanrader

Art. 04/002137

Art. 04/002138

Art. 04/002142

ca. 3 g

€ 1,95

ca. 1000 zaden

€ 1,95

Bladpeterselie

ca. 3 g

€ 1,95

Wortelpeterselie

Verdringt stilaan de krulpeterselie in de keuken. Zeer aromatisch. Heeft een hoger gehalte aan etherische oliën waardoor de
smaak veel ﬁjner is dan bij krulpeterselie.

E X C E L L E N T

E X C E L L E N T

EAGLE
GIGANTE D’ITALIA A

Gewone snij

LAURA

Diepgroen

Kleinbladige “platte” peterselie, diep
donkergroen gekleurd en van excellente
kwaliteit. Sterk, kruidig aroma. Rechtop
groeiend, uiterst productief gewas.

Art. 01/002150

ca. 1200 zaden

€ 1,70

Art. 04/002141

ca. 10 g

€ 2,25
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Biologische zaden

Art. 02/092464

ca. 2 g

€ 1,99

Seedpads 4 x 8 cm Ø

Art. 02/080882

ca. 4 st.

€ 2,59

Dit steeds populairder wordende gewas
vormt halﬂange, stevige en zeer gladde
wortels. Bijzonder aanbevolen voor
soepen, ﬁjne gerechten en stoofpot.
Middellaat ras.

Art. 04/002146

ca. 1000 zaden

€ 1,95
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Kruiden

Krulpeterselie

SHISO

SHISO GROEN
Eén van de typische Japanse kruiden.

Art. 03/000537

ca. 1 g

€ 3,95

ca. 0.5 g

€ 1,89

WIJNRUIT

KATTENGRAS

EETBARE BLOEMEN
EN KRUIDEN

WIJNRUIT

KATTENGRAS

EETBARE BLOEMEN EN KRUIDEN

Vaste plant. Bezit afwerende
eigenschappen tegen honden en katten
én heeft geneeskrachtige eigenschappen,
maar wees voorzichtig daar de plant vrij
giftig is. Zaaien maart/mei in zaaibakje,
verspenen, uitplanten op 30x30 cm.

Doordat katten voortdurend hun vacht
schoon likken, slikken zij veel haar binnen
en ontstaan er haarballen. Zaai in een
bakje een beetje kattengras (op grond of
watten). Na 10 dagen heeft u al een mooi
resultaat. Katten voelen zich hierdoor
aangetrokken en eten ervan. Dit stimuleert
de maag en zorgt voor uitstoot van de
haarballen.

Mengsel van smaakvolle, aromatische
kruiden en eetbare bloemen

SHISO ROOD

Art. 02/011172

Kruiden

TAGETES LUCIDA
OF MEXICAANSE
DRAGON

Art. 02/011245

ca. 0.5 g

€ 1,89

Art. 01/003300

€ 1,70

ca. 75 g

Art. 01/002210

ca. 1.5 g

€ 2,20

Zaadmatjes

Art. 02/085578
Art. 02/014886
Art. 02/085088

4 soorten
ca. 5 g
ca. 15 m2

€ 3,29
€ 1,89
€ 5,79

SNIJSELDER
Eénjarig gewas, traagkiemend. Selder uitzaaien en goed nat houden, het liefst afgedekt, want
selder is een donkerkiemer. Zaaien op rijtjes met een afstand van 15 cm en uitdunnen op 10 cm. De
blaadjes worden vers of gedroogd in de keuken gebruikt.

2022

Mexicaanse dragon
Zeer smaakvolle bloemen met citrus nasmaak.

Art. 02/094733

ca. 0,2 g

€ 2,59

EARLY BEL A

GEWONE SNIJ (Westlandse) A

Snijselder met klein lichtgroen gekruld blad, met ﬁjne
en holle stengels, goed bestand tegen de kou. Zaaien
op kweekbed. Uitplanten op 20 cm tussenafstand. Kan
het ganse jaar door geoogst worden. De takjes afsnijden
boven de kraag. Zaden van biologische afkomst.

Zeer aromatisch

Art. 03/064563

Art. 01/002176

ca. 1 g

€ 3,70

ca. 1250 zaden

AMSTERDAMSE DONKERGROENE
Fijn van blad en steel

€ 2,20

Art. 01/002170

ca. 5000 zaden

€ 1,70

TIJM
Vaste plant met heerlijke geur. Maakt tal van gerechten zeer smaakvol en aromatisch. Kan gemakkelijk gedroogd worden. Voor de
meeste vleesgerechten, sauzen, salades en kruidenazijn. Als geneeskrachtige plant zeer geprezen o.a. voor tijmsiroop.

ZOMERTIJM (echte)

WINTERTIJM

TIJM DE PROVENCE

Zaaien van maart tot mei in zaaibakje, verspenen en later
uitplanten op 25x25 cm. Tijdens de winter bij voorkeur de
plant afdekken.

Wintervaste welriekende tijm. Hoogte ca. 30 cm. Zolang
de voorraad strekt.

De wilde provencaalse tijm onderscheidt zich van de
andere soorten door zijn tragere groei, zijn zilverkleurige
bladeren maar vooral door zijn rijk aroma. In de winter
verliest deze tijm zijn bladeren maar blijft doorleven.

Art. 01/002185

Art. 02/001225

Art. 03/072103

ca. 1000 zaden

€ 1,70
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ca. 0,5 g

€ 1,99

ca. 1 g

€ 3,70
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STEVIA (HONINGPLANT)

TUINKERS
Dit smaakvol en gezond gewasje kan het jaar rond gezaaid en geteeld worden, ook door
niet tuinbezitters. Reeds oogstbaar na 7 à 10 dagen.

E X C E L L E N T

STEVIA (HONINGPLANT)
Dé suikervervanger. De blaadjes zijn 20 à 30 x zoeter dan
gewone suiker. Voor gebruik in kofﬁe of thee, maar ook
tijdens het koken. Zaaien vanaf januari bij 18 à 20°C - niet
te veel water geven. Meerjarig, maar wel gevoelig voor
vorst. Indien de temperatuur onder 10°C daalt moet het
plantje naar binnen gehaald worden.

Art. 03/065993

€ 4,20

ca. 20 zaden

Biologische zaden
ca. 20 zaden

A

Art. 01/002190
Art. 01/007300

GROOTBLADIG - PRESTO
ca. 4000 zaden
ca. 250 g

€ 1,70
€ 4,95

Variëteit met mooiere bladkleur en opvallend ﬁjne
kruidige smaak. Groeit sneller en is veel productiever.

Biologische zaden

€ 3,70

VENKEL

Art. 02/092870

ca. 10 g

€ 1,99

VALERIAAN

Art. 04/002192

ca. 125 g

€ 3,75

WATERKERS

Kruiden

Art. 01/002180

Gewone

WATERKERS - Nasturtium ofﬁcinale

VENKEL

VALERIAAN

Overblijvend. Zaaien april/juni in vollegrond. Goed
uitdunnen. Dient als kruidenplant en als groente (blad en
knol).

Overblijvende plant. De wortel wordt gebruikt voor de
bereiding van extracten in de natuurgeneeskunde. Bekend
is de werking tegen nervositeit. Zaaien april/mei – in de
herfst op zijn vaste plaats uitplanten.

Art. 02/011235

ca. 2 g

€ 1,89

Art. 02/011230

ca. 0.25 g

€ 1,89

Lijkt helemaal niet op tuinkers, maar is wel even smakelijk
en gezond. Vraagt een zeer vochtige standplaats, langs
een wateroever, aan een vijver of anders in een bak die
geregeld ondergedompeld kan worden. Toepassingen
zoals bij tuinkers.

Art. 01/002195

ca. 3200 zaden

€ 2,20

Biologische zaden

Art. 02/091240

ca. 0.1 g

€ 1,99

WINTERKERS OF
BARBARAKRUID

ZURING

BARBARAKRUID, TUINKERS OVERBLIJVEND

GREEN DE BELLEVILLE

RUMEX sanguineus (Bloedzuring) BLOODY DOCK

Zaaien vanaf half maart tot september rechtstreeks in
volle grond. Plantafstand 20x20 cm. Het vers blad geeft
een pittige smaak aan salades en vlees. Verdraagt vrij
goed vorst.

Breedbladige overblijvende bladgroente. Vooral gebruikt in
grootmoeders keuken. Wordt echter meestal als éénjarige
gekweekt. Zaaien maart/april. Plantafstand 30x20 cm,
Hoogte 30 cm.

De lange smalle blaadjes, groen met rode nerven, worden
vooral gebruikt als kleurgever in slaschotels. Lichtzure
smaak, een waardevolle aanvuller in de kruidentuin.

Art. 02/012874

Art. 01/002200

Art. 01/002205

ca. 3 g

€ 1,59

ca. 1500 zaden
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€ 1,70

ca. 600 zaden

€ 2,20
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Groenbemesters,
Landbouwzaden,
Wildakkers
GROENBEMESTERS
Groenbemesters worden hoofdzakelijk gezaaid voor het verbeteren van de bodemstructuur en om onkruidgroei te vermijden. In de
moestuin worden ze voornamelijk toegepast bij percelen waarop niet onmiddellijk wordt gezaaid of geplant.

Groenbemesters, Landbouwzaden, Wildakkers

Gele mosterd -

Lupine bittere blauwe

Boekweit - 30 m²

Winterrogge - 70m²

Vormt zeer snel blad en bedekt de grond
na vrij korte tijd.

Verhogen na inwerking in de grond, het
stikstofgehalte.

Goede grondbedekker, wordt meestal met
andere soorten ingezaaid.

Verhoogt het organische stofgehalte in de
bodem.

Art. 02/881502
Art. 03/008364

Art. 02/881517

Art. 02/881520

Art. 02/881524

€ 3,79
€ 9,60

ca. 140 g - 125m2
ca. 500g - 400m2

ca. 100 g - 20 m²

€ 3,79

PHACELIA

ca. 150 g

€ 3,79

ca. 1 kg

€ 4,95

TAGETES AALTJESBESTRIJDING
Phacelia

Tagetes

Eénjarig. Braakliggende percelen kunnen met
Phacelia ingezaaid worden. Zaaien rechtstreeks
in vollegrond, niet uitdunnen. De breedvertakte
wortels van de Phacelia maken de grond los en goed
doorlaatbaar. Bloeit rijkelijk en is een belangrijke
voedselbron voor bijen. Kan na 3 maanden
ingewerkt worden, bij voorkeur in het najaar.

Aantasting door aaltjes verzwakt de plant
of doet ze zelfs afsterven. Deze tagetes
bezitten een werkzame stof die aangetaste
gronden ontsmet.

Art. 01/003294
Art. 02/881525
Art. 03/008365
Art. 02/881527

€ 4,20
€ 4,79
ca. 500 g - 400 m2 € 18,70
ca. 1 kg
€ 26,95
ca. 60 g - 70 m²
ca. 100 g

KLAVER

Art. 01/006215
Art. 02/881545

ca. 200 zaden
ca. 50 g - 50 m²

€ 2,20
€ 5,79

WIKKE
Wikke
Wikke brengt stikstof in de grond, verlucht
en maakt de grond los. Het ondergespitte
gewas verrijkt de grond. Zaaien: juli/
augustus. Hoogte 30 à 40 cm.

Klaver

Art. 02/881530
Art. 03/008363

Verhoogt, na inwerking in de grond, het
stikstofgehalte.

Art. 02/881515
Art. 03/008360
Art. 02/881544
Art. 02/881543
Art. 03/008361
Art. 02/881528

€ 6,99
€ 18,95
Rode ca. 150 g - 50 m² € 6,99
Witte ca. 100 g - 100 m² € 5,79
Witte ca. 500 g
€ 20,10
Perzische ca. 200 g
€ 6,99

ca. 150 g - 15 m²
ca. 500 g-100m2

€ 4,79
€ 9,25

Luzerne ca. 200 g - 40 m²

INKARNAATKLAVER

DCM Groenbemester MIX

Luzerne ca. 500 g

Geschikt als groenbemester en als
veevoer. Hoogte 20 à 50 cm.

Mengsel van 6 verschillende groenbemesters (Phacelia, A. klaver, Lupine, Gele mosterd,
Japanse haver en Wikke).

Art. 03/090543 ca. 500 g
Art. 02/881523 ca. 200 g

€ 12,20
€ 5,79

Voor 10m²

Art. 05/001000

€ 7,95

ca. 545 g

LANDBOUWZADEN

2022
VOEDERBIETEN
Forse cylindrische biet. Zaai vanaf eind maart/half april voor
oogst oktober/november. Rijenafstand 40 cm. Goed bemesten
voor hogere opbrengsten. Zaaihoeveelheid: 150 g/100 m².
STOPPELKNOL SAMSON
Niet alleen als veevoer, maar ook lekker in
hutsepot. Zaaihoeveelheid: 25 g/100 m²

Art. 02/881511

ca. 250 g

€ 19,95

Brigadier - oranje

VOEDERWORTEL
GELE STOMPE - DOUBS

Art. 03/005453

ca. 6 g

Art. 02/881503
€ 2,65

RODE SAINT VALERIE

Art. 03/005433

ca. 5 g
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ca. 250 g

€ 9,95

ca. 250 g

€ 9,95

ca. 1 kg

€ 27,95

Zentaur Poly - wit/groen

Art. 02/881506
Zentaur Poly

€ 1,85

Art. 02/881507

MERGKOOL TRONCHUDA
Snelgroeiende kool die zeer geschikt is
als voeder voor knaagdieren en kleinvee.
De jonge bladeren en stengels kunnen
ook als groente gebruikt worden.

Art. 02/012425

ca. 3 g

€ 1,29
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WILDAKKERS EN BLOEMENVELDEN
Wij bieden u een uitgebreide keuze van speciﬁeke mengsels voor de aanleg van wildakkers, niet alleen als voedingsbron, maar
eventueel ook als dekking voor pluim- en/of haarwild, zangvogels of insecten. Onderstaande verpakkingen volstaan voor een
oppervlakte van 2000 à 5000 m2 en zijn leverbaar vanaf het voorjaar. Vraag vrijblijvend een meer gedetailleerde omschrijving van ons
assortiment wildakkers.

2022

2022

HAZENAPOTHEEK

PATRIJZENMIX

ZOMERZON

Dit zaadmengsel is special afgestemd op de behoefte
van de haas. Het bestaat uit een mengeling van kruiden,
klavers en voedergewassen. Hierdoor voorziet het
in voldoende dekking en voedsel maar houdt ook de
gezondheid van de haas op peil, ook reeën pikken graag
een graantje mee van dit mengsel.

Dit is een mengsel speciaal voor patrijzen, maar ook
fazanten kunnen het hier goed in vinden. Met het
samenstellen van patrijzenmix hebben wij gekeken naar
zaadsoorten die veel zaad gooien en een rijk insectenleven
aantrekken. Dit is de plek waar de patrijs zich thuis voelt
en deze vogel zal zich daarom in deze buurt vestigen.

Dit is een zaadmengsel dat al vroeg in het voorjaar gezaaid kan
worden. Zomermengsel bloeit in de zomer, hetgeen een rijk
insectenleven met zich meebrengt. Door diverse zaaddragende planten
wordt er gezorgd voor een rijk aanbod van voedsel en dekking voor het
wild. Dit zaadmengsel is een lust voor het oog en dier. Zomermengsel
wordt al jaren tot volle tevredenheid van iedereen gebruikt

Art. 05/009210
Art. 05/009211

Art. 05/009200
Art. 05/009201

Art. 05/009230
Art. 05/009231

ca. 5 kg
ca. 10 kg

€ 119,00
€ 235,00

ca. 5 kg
ca. 10 kg

€ 89,95
€ 175,00

ca. 5 kg
ca. 10 kg

€ 81,95
€ 162,95

2022

BOERENLAND
Mooi bloemrijk mengsel bestaande uit granen en bloemen. Het mengsel
trekt veel insecten als bijen, hommels, vlinders, zweefvliegen en vele
andere insecten. Goed geschikt voor de akker- en weidevogels. Zaai dit
mengsel in een zonnig perceel, voor volop bloei en een rijk insectenleven.
Zeer geschikt als akkerrand, liefst tussen de 6 en 12 meter breed, deze
breedte zorgt voor een goede bescherming van b.v. de patrijs. Zaaitijd
eind april-begin mei.

Art. 05/009220
Art. 05/009221

ca. 5 kg
ca. 10 kg

€ 119,00
€ 235,00

SANCTUARY MIX - 5000 m²

TANKA MILLET MIX - 5000 m²

Een mengsel van grassen en wildbloemen, speciaal
ontwikkeld voor grondbroeders. Uitermate geschikt voor
graskanten en akkerranden. Schept een voedselrijke
omgeving met extra veel insecten. Samenstelling
o.a. knoopkruid, rolklaver, rood zwenkgras, lucerne,
overblijvende chicorei, kanariegras, kaarde en
duizendblad.

Biedt een uitstekende combinatie van voedsel en
bescherming. Rode en witte millet zijn het ideale voedsel
voor wild en gevogelte gedurende de volledige winter, ook
bij iets mindere weersomstandigheden.

Art. 05/009118

Art. 05/009111

ca. 7.5 kg

€ 219,00

2022

€ 75,00

ca. 6.25 kg

COSMOS SENSATION MIX

Hoge Cosmos
Art. 04/042251
ca. 250 g

Art. 04/042252
ca. 500 g

Art. 04/042250
ca. 5 kg

€ 25,00
€ 42,00
€ 179,95

LAGE ZONNEBLOEMEN
Worden meestal tussen andere mengsels uitgezaaid als extra bescherming voor klein wild
en gevogelte. Hoogte ca. 50 cm. Uitgebloeide bloemen zijn ook een rijke bron van voedsel
voor de vogels.

Art. 05/009112
Art. 05/009113

ca. 1 kg - 750 m²
ca. 5 kg - 4000 m²

€ 26,95
€ 89,50
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Lage Cosmos
Art. 04/042261
ca. 1 kg

Art. 04/042260
ca. 5 kg

€ 89,95
€ 395,00
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Groenbemesters, Landbouwzaden, Wildakkers

2022

GAZON IN UW TUIN
Gazongras is een waardevol element in onze tuin en de aanwending hiervan biedt tal van voordelen: het werkt schaalvergrotend,
het verschaft het ganse jaar door ontspanning, zowel voor onze kinderen, als voor onszelf. In een frisgroen kader zorgt het gazon
voor sfeer en rust in de tuin, het laat ons toe onze tuin harmonieus in te delen zodat we er aangenaam in kunnen rondkuieren en
het laat onze bloemen en planten beter tot hun recht komen. Als rust- en speelzone is het gazon een onmisbaar element van de tuin
geworden.

Groenbemesters, Landbouwzaden, Wildakkers

Gazon SCHADUW & ZON

Gazon SPEEL & SPORT

Gazon DRY & STRONG

Speciﬁek voor schaduwplaatsen in uw tuin. Groeit goed in
de schaduw, maar ook in de zon. Voorkomt vorming van mos.
Sterk speelgazon, geeft een ﬁjne egale en dichte grasmat.

Fijn en sterk gazon voor dagelijks gebruik, goed bestand tegen
bespeling, gemakkelijk in onderhoud, voor jarenlang plezier.

Grasmengsel dat heel goed tegen de droogte kan
waardoor er minder water aan gegeven moet worden.
Geschikt als sier- en speelgazon.

Art. 05/008000
Art. 05/008001
Art. 05/008003
Art. 05/008011

500 g - 20 m²
1 kg - 40 m²
2,5 kg - 100 m²
5 kg - 200 m²

€ 8,60
€ 15,75
€ 37,80
€ 60,50

Art. 05/008005
Art. 05/008006
Art. 05/008009
Art. 05/008010
Art. 05/008008

500 g - 25 m²
1 kg - 50 m²
2,5 kg - 125m²
5 kg - 200 m²
15 kg - 750 m²

€ 8,10
€ 14,80
€ 35,50
€ 53,75
€ 173,10

Art. 05/008040
Art. 05/008041

€ 14,20
€ 51,30

1 kg - 50 m²
5 kg - 250 m²

ROBOT & MULCH

Herstelgazon RAPIDE SOS

Grasmengsel speciaal voor robot
maaiers. Vormt een zeer dicht en sterk
gazon, dat laagblijvend is waardoor het
minder maaisel produceert.

Voor het inzaaien van kale plekken of
doorzaaien na verticuteren. Kan het
jaarrond toegepast worden. De zaden
zijn speciaal omhuld om te voorkomen
dat ze door vogels weggepikt worden.

Art. 05/008030
Art. 05/008031
Art. 05/008032
Art. 05/008033

Art. 05/008015
Art. 05/008016
Art. 05/008018
Art. 05/008019

500 g - 25 m²
1 kg - 50 m²
2,5 kg - 125 m²
5 kg - 250 m²

€ 8,50
€ 15,50
€ 37,20
€ 57,40

500 g - 25 m²
1 kg - 50 m²
2,5 kg - 125 m²
5 kg - 250 m²

€ 7,60
€ 13,75
€ 33,60
€ 50,10

WEIDEMENGSELS
PAARD EN KLEINVEE
Sterk gras voor een optimale
gezondheid. Speciﬁek samengesteld
voor paard en kleinvee. Vormt een sterke
dichte zode. Geschikt voor beweiden en
voor hooiwinning.

SPORTGRAS - PROMO

Art. 05/008022
1.5 kg - 150 m2

€ 19,20

Art. 05/008021
15 kg - 750 m²
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Professioneel graszaad voor sportgazon.
Een hoog kwaliteitsmengsel sportgazon.
samenstelling :
25 % Engels raaigras: Transate - 25 % Engels raaigras: Esquire/
Capri - 40 % Roodzwenkgras met forse uitlopers: Maxima/
Jasperina - 10 % Veldbeemdgras: Evora
Art. 05/008050

10 kg

€ 69,95

€ 112,20
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Kamerplanten
ALOE SSP.

ASPARAGUS PLUMOSUS NANUS CHAMAEDOREA ELEGANS COFFEA ARABICA NANA

Aloë mengsel

Sierasperge

Mexicaanse dwergpalm

Kofﬁeplant

Een trendy plant die makkelijk te verzorgen
is.

Met zijn geveerde blaadjes een mooie
decoratieve plant, die makkelijk en sterk is.

Kleine palm met oorsprong in Mexico en
Guatemala.

Bloeit met witte bloemclusters. Hierna
verschijnen bessen aan deze plant.

Art. 02/084004

Art. 02/084006

Art. 02/084010

Art. 02/084011

ca. 5 zaden

€ 3,29

COLEUS BLUMEI

€ 3,29

ca. 1 g

EUCALYPTUS CITRIODORA

ca. 15 zaden

€ 2,59

CUPHEA IGNEA

ca. 15 zaden

€ 2,59

THUNBERGIA
Prachtige plant met warm oranjegele
bloemen met opvallende donkere harten.

Siernetel rainbow mixed

Citroen eucalyptus

Luciferplantje

Mooie volle plant met prachtig gekleurde
bladeren.

De bladeren ruiken bij de aanraking
heerlijk naar citronella en houden de
muggen op afstand.

Bloeiende bloemen vertonen een gelijkenis
met afgebrande lucifers.

Art. 02/084012

Art. 02/084013

Art. 02/084014

€ 1,99

€ 4,79

ca. 10 zaden

ca. 0,1 g

€ 2,59

WASHINGTONIA FILIFERA MIMOSA PUDICA

Klimplant. Rijkbloeiend. Bij voorkeur planten op een lichte,
zonnige plaats. Zaaien: voorjaar. Bloeit: in de zomer.

Art. 01/006235

ca. 20 zaden

€ 1,70

PHILODENDRON SELLUOM

Mimosa pudica I3F
Californische palm

Kruidje-roer-me-niet
Wanneer men de blaadjes aanraakt,
vouwen deze zich samen en gaan hangen.
Na enige tijd ontvouwen ze zich weer.

Potplant, die op aanrakingen reageert, de blaadjes
vouwen toe en openen na korte tijd opnieuw. Zeer
geliefd bij kinderen. Staat bij voorkeur op een lichte,
zonnige plaats. Regelmatig water geven. Zaaien:
voorjaar. Bloeit: juli/augustus. Lilaroze - 35 cm.

Philodendron

Een robuuste palm die in de zomer naar
buiten kan.

Art. 02/084015

Art. 02/084017

Art. 01/005830

Art. 02/084026

ca. 1 g

€ 2,59

SOLANUM PSEUDOCAPSICUM

€ 1,79

ca. 0,2 g

ca. 90 zaden

CACTUS

€ 1,70

Een gemakkelijk te kweken kamerplant
waarvan de bladeren wel tot 90 centimeter
in doorsnede kunnen worden.
ca. 20 zaden

€ 5,79

VETPLANTEN

Cactaceae - Cactus

Oranjeboompje

Cactusmengsel

Mooie, maar giftige plant.

Een mengsel van verschillende kleine cactussoorten.

Art. 02/084034

Art. 02/084038
Art. 01/005210

ca. 0,5 g

€ 1,99

Vetplanten
ca. 0,2 g
ca. 50 zaden
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€ 2,59
€ 3,20

Een mengsel van verschillende soorten vetplanten.

Art. 02/084002

ca. 7 zaden

€ 2,79
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Kamerplanten

ca. 0,25 g

Suzanne met de mooie ogen I1K

Bloemen
BLOEMENMENGSELS
Bloemenmengsel voor bijen

Bijenmengsel

Laag bloemenmengsel voor bijen

Mix Tübinger

Dit mengsel is speciaal samengesteld met soorten die een
grote aantrekkingskracht hebben voor bijen. Hoogte 50 cm.

Bloemenmengsel bestaande uit meer dan 20 soorten
bloemen.

Art. 03/095573 ca. 50 m2

Art. 01/007325

Art. 02/085072

€ 19,95

Biologische zaden

€ 7,95

ca. 100 g

Bijen- en
vlindermengsel

€ 5,79

ca. 15 m²

Bloemenmengsel
voor vlinders

Art. 01/006450

Bloemenmengsel
voor lieveheersbeestjes

€ 3,20

ca. 7 m²

Bloemenmengsel
voor nuttige insecten

Nuttig en effectief
Mix bloemen voor bijen en vlinders

Bloemenmengsel voor vlinders
Bloemenmengsel bestaande uit meer dan
30 soorten bloemen. Hoogte 40 à 90 cm.

Art. 03/095663
Art. 03/012573

ca. 50 m²
ca. 25 g / 20 m²

€ 19,95
€ 6,25

Art. 02/085076
Art. 01/006425
Art. 01/007320

Bloemenmengsel
voor wilde bloemen

€ 5,79
€ 2,20
€ 7,95

ca. 15 m²
ca. 6 m²
ca. 100 g / 100 m²

Bloemenmengsel voor
lieveheersbeestjes
Bloemenmengsel bestaande uit meer dan
20 soorten bloemen. Hoogte 50 à 90 cm.

Art. 02/085074

ca. 15 m²

Veldbloemenmengeling

€ 5,79

Zaai dit mengsel bij voorkeur in de buurt van
uw moestuin en de natuur gaat als vanzelf
haar werk doen. Luizen en ander ongedierte
verkiezen de bloemen en laten uw groente
links liggen. Lieveheersbeestjes ruimen dan
weer de luizen op. Hoogte 50 cm.

Art. 01/007315

ca. 100 g

€ 7,95

Bloemenmengsel voor vogels

Bloemen

Bloemenmengsel voor wilde bloemen
Bloemenmengsel bestaande uit meer dan 20 soorten
bloemen. Hoogte 50 à 90 cm.

Art. 02/085074
Art. 01/006435
Art. 03/012563
Art. 03/095553
Art. 03/095703

ca. 15 m²
ca. 8 m²
2

ca. 25 g / 20 m
ca. 50 m²

ca. 500 m² / 70 soorten

€ 5,79
€ 3,20
€ 6,25
€ 19,95
€ 77,50

Mix veldbloemen

Art. 03/095593
Art. 03/012483
Art. 01/007330
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ca. 50 m²
ca. 20 m²
ca. 100 g

Mengeling voor vogels

€ 19,95
€ 6,25
€ 7,95

Art. 03/012623
Art. 02/085078

ca. 25 g / 20 m²
ca. 15 m²

€ 6,25
€ 5,79
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Bloemenweide

Zomerbloemen

Bloemenmengsel voor bermen

Jaarlijkse bloemenzee

Zomerbloemenmengsel

Bloemenmengsel voor bermen

Een kleurrijk mengsel van overblijvende soorten,
aangevuld met een aantal eenjarigen die zichzelf
gemakkelijk uitzaaien. Hoogte 50 à 80 cm.

Kleurrijk mengsel van eenjarige, halfhoge zomerbloemen
waaronder vele bekende snij- en droogbloemen. Hoogte
60 cm.

Bloemenmengsel bestaande uit meer dan 20 soorten
bloemen. Hoogte 30 à 90 cm.

Art. 01/007335
Art. 02/085086

€ 7,95
€ 5,79

ca. 100 g
ca. 15 m²

Geurende bloemen

Mengeling geurende bloemen

Art. 03/012553
Art. 02/085082

ca. 25 g
ca. 15 m²

€ 6,25
€ 5,79

Douce France

Art. 01/007310
Art. 01/006415

€ 7,95
€ 2,20

ca. 125 g
ca. 6 m²

Art. 02/085084

€ 5,79

ca. 15 m²

Snijbloemen

Schaduwbloemen

Japans bloemengazon

Snijbloemen

Mengeling schaduwbloemen

Japans bloemengazon

Uitgebalanceerd éénjarig mengsel van bekende
en minder bekende snijbloemen die gemakkelijk
kunnen opgekweekt worden. Hoogte 70 cm.

Sterke, kleine bloemen voor schaduwrijke
plaatsen, onder een boom, langs een muur, ...

Rijkbloeiend, veelkleurig mengsel van 40
cm hoge eenjarige bloemen. Trekt enorm
veel bijen en vlinders aan.

Art. 01/006445
Art. 03/012593

Art. 03/012473
Art. 03/095563

Art. 01/007305
Art. 01/006410

€ 2,20
€ 6,25

ca. 6 m²
ca. 20 m²

Cottage garden

ca. 25 g
ca. 50 m²

€ 6,25
€ 19,95

ca. 125 g
ca. 6 m²

€ 7,95
€ 2,20

Inheemse bloemenmix

2022
Inheemse bloemenmix
Rood

Art. 02/083058

ca. 5 g

€ 2,79

ca. 5 g

€ 2,19

ca. 5 g

€ 2,19

ca. 3 g

€ 2,19

ca. 3 g

€ 2,19

Wit

Art. 02/083060
Roze

Cottage garden mengsel

Mengeling Douce France

Art. 03/012613

€ 6,25

ca. 25 g

Art. 02/083062

Eénjarig mengsel waarmee de beperkte
ruimte van een kleinere tuin boordevol
kan gezet worden. Bevat o.m. Lavatera,
Amaranthus, Lupine enz. Hoogte 60 cm.

Art. 01/006420

Blauw

Art. 02/083064
Pastel

Art. 02/083066

€ 2,20

ca. 5 m²

Boeketbloemen

2022

2022

2022

2022

Cheerfull Picking

Endless Summer

Rustic Dried

Elegant Dried

Marvelous Cut

Dit mooie mengsel is zeer geschikt voor de
pluktuin, maar kan ook als snijbloemenmengsel
worden gebruikt. Natuurlijk staan deze
bloemen ook prachtig in de tuin en zijn
aantrekkelijk voor bijen en vlinders.

Dit mengsel met een prachtig bloemenpakket
staat prachtig in de border of in een veld en is
aantrekkelijk voor bijen en vlinders.

Dit zaadmengsel bevat een rijk assortiment aan
bloemen waarmee u schitterende droogboeketten mee
kunt maken, waarvan u jarenlang plezier van hebt. De
bloemen tijdig plukken, bloemschikken en de bosjes
omgekeerd te drogen hangen op een droge plek.

Dit zaadmengsel bevat sfeervolle bloemen waarmee u
schitterende verse boeketten of droogboeketten mee
kunt maken, waarvan u jarenlang plezier hebt. De
bloemen tijdig plukken, bloemschikken en de bosjes
omgekeerd te drogen hangen op een droge plek.

Dit mooie mengsel is zeer geschikt voor de snij
en staat prachtig op de vaas. Natuurlijk staan
deze bloemen ook prachtig in de tuin en zijn
aantrekkelijk voor bijen en vlinders.

Art. 02/083050

Art. 02/083052

Art. 02/083054

Art. 02/083056

Art. 02/083068

ca. 5 g

€ 3,49

ca. 5 g

€ 2,19

ca. 5 g
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€ 2,79

ca. 5 g

€ 3,49

ca. 5 g

€ 2,19
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Bloemen

2022

INHEEMSE BLOEMEN

2022

2022

2022

2022

Bolderik mengsel

Heemst

Gewoon barbarakruid

Adderwortel

Eenjarig. Een nostalgische akkerplant die
in het verleden veel voorkwam. Nu zeer
zeldzaam.

Meerjarig. Deze kruidachtige plant wordt vrij
hoog., dus snoeien of opbinden is nodig. Zeer
aantrekkelijk voor bijen. De bloem is eetbaar.

Tweejarig. Mooie gele bloemen, die zeer
populair zijn bij bijen en vlinders. De bladeren
van de plant zijn eetbaar.

Meerjarig. Heeft een lange bloei van lilaroze
bloempjes die geliefd zijn bij insecten.
Uitstekend geschikt als bodembedekker door
zijn snelle groei.

Art. 01/006900

Art. 01/006905

Art. 01/006910

Art. 01/006915

€ 2,20

ca. 1 g/100 zaden

ca. 0,5 g/180 zaden

2022

€ 2,20

ca. 0,25 g/325 zaden

2022

€ 2,20

ca. 0,4 g/60 zaden

2022

€ 3,20

2022

Wilde cichorei

Veldhondstong

Gewone rolklaver

Grote centaurie

Meerjarig. Deze plant met prachtige lichtblauwe
bloemen groeit makkelijk op kalkrijke grond
en trekt veel bijen en vlinders aan. De wortels
kunnen gebruikt worden als vervanger voor kofﬁe.

Tweejarig. De prachtige paars/roodbruine
bloemen groeien best op voedsel- en kalkrijke
grond. Kan giftig zijn voor paard en vee.

Meerjarig. Uitstekende bodemverbeteraar
en groenbemester. Trekt ook veel vlinders en
andere insecten aan.

Meerjarig. De langdurige bloei van de grote
roze-paarse bloemen trekt veel bijen en
vlinders aan. Verkiest een kalkrijke en zonnige
standplaats.

Art. 01/006920

Art. 01/006925

Art. 01/006930

Art. 01/006935

€ 2,20

ca. 0,5 g/350 zaden

ca. 1,5 g/50 zaden

2022

€ 3,20

ca. 0,5 g/375 zaden

2022

€ 2,20

ca. 0,5 g/75 zaden

2022

€ 3,20

2022

Grote kaardebol

Zwarte toorts

Beemdkroon

Slangenkruid

Tweejarig. Deze plant kan tot 2m hoog
worden en produceert kleine lila bloemetjes
die veel nectar bevatten. Elk jaar het oude
loof snoeien voor een betere bloei.

Meerjarig. Vormt hoge stengels met grote
gele bloemtrossen met rood hart. De bloei kan
wekenlang duren.

Meerjarig. Fantastische, maar zeldzame
vlinder- en insectenplant. De lichtpaarse
bloemen wordt 4 cm groot. Doet het goed in
zandgrond.

Tweejarig. De mooie blauwe bloemen lokken
makkelijk bijen, hommels en vlinders. Verkiest
een licht bemeste zandgrond.

Art. 01/006940

Art. 01/006945

Art. 01/006950

Art. 01/006955

€ 2,20

ca. 0,5 g/150 zaden

ca. 0,25 g/2500 zaden

2022

€ 2,20

ca. 0,4 g/70 zaden

2022

€ 3,20

ca. 0,5 g/150 zaden

2022

€ 2,20

2022

Bloemen

Dag- en avondkoekoeksbloem

Middelste teunisbloem

Veldsalie

Grote kattenstaart

Meerjarig. De dagkoekoeksbloem opent overdag
zijn roze bloemen. De avondkoekoeksbloem
opent ‘s avonds zijn geurrijke witte bloemen.
Nachtvlinders bezoeken deze graag.

Tweejarig. Echte nachtbloem. De bloemen
gaan pas ‘s avonds open. Trekt veel
nachtvlinders aan. Zeer geschikt voor tuinen
aan de zee.

Meerjarig. Rijkbloeiende en zeer aromatische
violetblauwe bloem. Bijen en hommels
houden van deze plant.

Meerjarig. Zeer opvallende, hoge plant met
roze bloemaren. Geliefd bij vlinders.

Art. 01/006960

Art. 01/006965

Art. 01/006970

Art. 01/006975

ca. 0,5 g/600 zaden

€ 2,20

ca. 0,25 g/600 zaden
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€ 2,20

ca. 0,5 g/250 zaden

€ 2,20

ca. 0,25 g/6000 zaden

€ 2,20
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BLOEMEN MIX ZAAIMAT

ADONIS OF KOOLTJE VUUR

Gemakkelijk aan te brengen zaaimat. Spit de grond tot op ca. 10 cm diepte los, egaliseer
en druk de grond aan. Breng het zaadmatje aan en bedek met een licht laagje grond.
Geef de eerste weken regelmatig water, daarna als nodig in de zomer.

Adonis aestivalis H1J
Zaaimat bloemenmix voor hanging basket

Zaaimat bloemenmix antislak

Zaaimat ca. 45 cm x 17 cm

Mix van verschillende geurende éénjarige bloemen om
slakken op afstand te houden.

Eénjarig rotstuinplantje. Zaaien: onder glas in februari/
maart bij 25°C. Kiemduur: ± 4 weken. Uitplanten 20x20
cm. Bloeit: juni/augustus met bloedrode bloemen met
zwart hart. Heeft eerst een koude en daarna een warme
periode nodig om goed te kiemen. Hoogte 30 cm.

Art. 03/012583

Art. 01/005005

Art. 03/012533

€ 5,00

€ 6,25

1 stuk

€ 1,10

ca. 180 zaden

ACHILLEA OF DUIZENDBLAD

AGASTACHE OF DROPPLANT

Achillea millefolium F2 SUMMER PASTELS I3C
Agastache mexicana H1C

Agastache foeniculum BLUE SPIKE H3C

Eénjarig – in zachte winters soms overblijvend. Zaaien: in
het voorjaar, uitplanten op 25x25 cm. Bloeit: met aren van
blauwe bloemen. Hoogte 60 à 70 cm.

Meerjarig. Een combinatie van geur en kleur in uw tuin.
Aren bedekt met donker lavendelblauwe bloemen, het
blad heeft een sterke anijsgeur. Zaaien: tijdens de zomer
voor bloei vanaf eind april het volgend jaar. Hoogte 60 cm.

Overblijvende borderplant die mooie snijbloemen geeft,
geschikt om te drogen. Prachtmengsel van pastelkleuren
- zalm, roze, oranje, crème, geel en scharlaken. Biedt veel
mogelijkheden als borderplant, snijbloem, droogbloem en
ook voor potcultuur. Kan ook direct in vollegrond gezaaid
worden vanaf april/mei, bloeit dan nog hetzelfde jaar.
Hoogte 75 cm.

Art. 02/014009

Art. 01/005010

Art. 01/005000

€ 1,89

ca. 0.4 g

ACROLINIUM
(HELIPTERUM) OF
ZONNESTROBLOEM

ACONITUM OF
MONNIKSKAP

Aconitum napellus I3C

ca. 0.25 g

€ 2,20

ca. 250 zaden

AGERATUM OF MEXICAANTJE
Een lage, éénjarige, rijkbloeiende plant, die in groepen geplaatst
wordt in borders en perken; ook geschikt voor bloembakken.
Het zaad niet bedekken (lichtkiemer), maar licht aandrukken kiemduur ca. 4 weken. Vlinder- en bijenplant. Zaaien : vroege
voorjaar, binnen. Bloeit : de hele zomer.

€ 2,39

G1C

Een lage éénjarige perkplant, die fraaie,
hoofdzakelijk rozerode bloemen geeft.
Wordt veel als droogbloem gebruikt.
Zaaien : vroege voorjaar onder glas of late
voorjaar buiten op zaaibed. Bloeit : juni/
augustus.

Art. 01/005575

ca. 240 zaden
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€ 1,10

Ageratum houstonianum BLUE MINK

Ageratum SNIJWONDER I1J

Blauw. Hoogte 25 cm.

Ideaal ras voor de border en als snijbloem.
Prachtige blauwe kleur. Plantafstand 30
cm. Hoogte 60 cm.

I1J

Art. 01/005015

ca. 650 zaden

€ 1,10

Art. 02/665004

ca. 0.3 g

€ 1,99
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Acroclinium roseum, gemengd

Overblijvende plant, bloeit met zeer
decoratieve blauwviolette bloemen,
prachtig in de border en tevens uitstekend
als snijbloem. Zaaien: half augustus t/m
oktober op zaaibed buiten. Bloeit: juni/
augustus. Violetblauw. Hoogte 120 cm.

Art. 02/015252

€ 1,70

ca. 400 zaden

ALTHEA (ALCEA) OF STOKROOS
Rijkbloeiende achtergrondplant. Hoog tot zeer hoog (150-200 cm). Bestaat als éénjarige en als tweejarige plant. De éénjarige wordt in
het vroege voorjaar onder glas gezaaid, voor bloei in de late zomer en herfst. De tweejarige wordt in het late voorjaar uitgezaaid en
bloeit de volgende zomer.

Althea ﬁcifolia ANTWERP STARS mix

I3C

Meerjarig. Hoogte 150 cm. Enkelbloemige
gemengde stokroos met vijgenblad. Goed
roestresistent.

Art. 01/005035

Althea rosea CHATER’S mix I2C
Tweejarige stokroos - dubbelbloemig gemengd - 200 à 250 cm.

Art. 01/005030
€ 1,70

ca. 40 zaden

Althea rosea SUMMER CARNIVAL mix

Althea rosea nigra Jet Black I2C

Eénjarige stokroos - half- tot
dubbelbloemig - gemengd - 150 cm.

Tweejarige stokroos, bloeit vanaf het tweede
jaar met zwarte, enkele bloemen. Ideaal als
solitaire plant, achtergrondbeplanting of
tegen schuttingen en muren - 150 cm.

I1C

Art. 01/005025
€ 1,70

ca. 65 zaden

Art. 01/005040
€ 1,70

ca. 50 zaden

ca. 55 zaden

€ 1,70

ALYSSUM (LOBULARIA)
Rijkbloeiend “randjeskruid”, zeer geschikt voor de rotstuin. Bestaat als éénjarige en als overblijvende plant. De éénjarige wordt in het
vroege voorjaar onder glas of in het late voorjaar ter plaatse gezaaid. Vlinder- en bijenplant. Bloeit : juni/augustus. De overblijvende
soort wordt in het late voorjaar buiten op een zaaibed gezaaid, uitplanten in het najaar. Bloeit : april/mei.

Alyssum maritima MAGIC CIRCLES G1C

Alyssum saxatile compactum - rotsschildzaad

Eénjarig mengsel van cirkelvormig groeiende soorten - 15
cm.

Overblijvend - goudgeel - 30 cm.

Art. 01/005055

€ 2,20

ca. 625 zaden

Alyssum maritima SNEEUWTAPIJT G1C

G3C

Art. 02/015260

Eénjarig - zuiverwit - 15 cm.

€ 1,89

ca. 0.30 g

Art. 01/005045

ca. 625 zaden

€ 1,70

AMARANTHUS OF KATTENSTAART
Zeer decoratieve éénjarige plant met lange, hangende snijbloemen. Wordt ook in droogboeketten verwerkt. Zaaien: voorjaar buiten
op zaaibed. Bloeit: juli/oktober.

Bloemen

Amaranthus gangeticus Garden Select

Amaranthus caudatus gibbosus
DREADLOCKS I1D

Amaranthus caudatus RED CASCADE

Amaranthus caudatus Green Cascade

Decoratieve éénjarige bladplant, zeer bijzonder in
kleurensamenstelling (crème, rood, geel en groen).
Geschikt als solitair in de border, maar ook als
potplant. Hoogte 40 cm.

Reuzenkattenstaart met prachtige
donkerrode dreadlocks. Hoogte 80 cm.

Dieprood. Hoogte 60 cm.

Bloeit met grote hangende trossen van
groene bloemen. Hoogte 60 cm.

Art. 01/005075

Art. 01/005080

Art. 01/005065

I1J

ca. 175 zaden

€ 2,20

ca. 225 zaden
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I1D

€ 2,20

ca. 1500 zaden

I1C

Art. 01/005070
€ 1,10

ca. 750 zaden

€ 1,10
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AMMI VISNAGA

ANAGALLIS OF GUICHELHEIL
Eénjarig. Zaaien onder glas vanaf maart, bij een temperatuur van 18 à 22°C. Het zaad
licht bedekken en aandrukken - kiemduur ca. 3 weken. Kan vanaf mei ook rechtstreeks
in volle grond gezaaid worden. Uitplanten op 20x20 cm. Hoogte 20 cm, dus zeer geschikt
voor perken en potten, maar ook voor hanging baskets.

Ammi Visnaga Tandenstoter The Giant
Eénjarig - Zaaien van april tot juni, direct in volle grond.
Het teveel aan opgekomen planten wegnemen, maar deze
niet verspenen. Ammi visnaga heeft ﬁjn blad en mooie
decoratieve groenig-witte bloemschermen.

Anagallis arvensis mix I1J

Art. 02/094018

Art. 02/014037

€ 1,99

ca. 0.1 g

Anagallis linifolia BLUE NOON I1J

In diverse kleuren.

Gentiaanblauw.

€ 1,89

ca. 0.3 g

Art. 01/005085

€ 1,70

ca. 195 zaden

ANTHIRRHINUM OF LEEUWENBEKJE
Een mooie éénjarige plant met prachtige bloemen in diverse kleuren. Geschikt voor rand, perk, border, bloembak, enz... Zaaien:
vroege voorjaar binnen of later buiten. Bloeit: juni/oktober.

Antirrhinum majus pumilum
EMERALD ISLES G1J

Antirrhinum majus nanum
RAINBOW mix G1J

Antirrhinum majus nanum
TORBAY ROCK G1J

Antirrhinum majus maximum
TIP TOP mix G1J

Een schitterend mengsel bestaande uit
karmijnrode, goudgele, oranje, zuiverwitte,
purperen, roze en scharlakenrode tinten.
Extra laag - 15 cm.

Gemengd - 50 cm.

Halﬂage leeuwenbek. Exotisch gestreepte
en tweekleurig gestippelde bloemen
(karmozijnrood met geel of geel met
karmozijnrode strepen). Weinig gevoelig
voor roest - 50 cm.

Het Ideale snijleeuwenbekje in een rijk
kleurenassortiment - 90 cm.

Art. 01/005090

Art. 01/005095

Art. 01/005100

Art. 01/005105

ca. 2200 zaden

€ 1,10

ARABIS OF
RANDJESBLOEM

ca. 2200 zaden

€ 1,10

ca. 1200 zaden

€ 2,20

ARCTOTIS OF
BERENOOR

ca. 1900 zaden

€ 1,10

ARMERIA OF
ENGELS GRAS

2022

Arctotis acaulis HARLEQUIN mix

Overblijvende, vroegbloeiende decoratieve
bloem voor randen en borders. Zaaien:
midden voorjaar buiten op zaaibed. Bloeit:
april/mei. Wit - 25 cm.

Art. 02/015275

ca. 0.25 g

€ 1,59

Armeria maritima OLYMPE ROSE

Eénjarig, prachtige snijbloem voor perken
en groepjes. Bij voorkeur op een zonnig
plekje plaatsen. Zaaien: maart/april onder
glas of mei in vollegrond. Bloeit: juli/
september. Hoogt 35cm.

De Gerbera-achtige bloemen zijn prachtig
zilver-wit van kleur. Deze variëteit is iets
hoger dan zijn broertje Harlequin mix en
daardoor ook iets geschikter als snijbloem.
Stengels en bladeren zijn bedekt met
een mat van donshaartjes, waardoor ze
zilvergrijs lijken.

Art. 01/005125

Art. 01/008505

Art. 01/005130

I1D

ca. 45 zaden
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€ 1,70

ca. 45 zaden

€ 1,70

H3C

Overblijvende, rijkbloeiende randjesplant,
ook geschikt voor borders, perken en in
groepen. Vraagt een iets droge zandgrond.
Zaaien: voorjaar binnen of buiten onder
glas. Bloeit : mei/juli. Karmijnroze - 20 cm.
ca. 80 zaden

€ 2,20
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Zilver-wit

Arabis alpina I3C

ASARINA

AUBRIETIA

Eénjarig. Voornamelijk
bekend als klimplant, maar
tegenwoordig ook veel in
hangpotten toegepast. Zaaien
vanaf half maart bij ca. 20 à
22°C onder glas of later in
vollegrond.

Een overblijvende plant, zeer geschikt voor rotstuinen en randen. Hoogte 10 à 15 cm. Zaaien :
vroege voorjaar onder glas/midden voorjaar buiten. Bloeit : april/mei, mogelijkheid tot tweede bloei
in nazomer.

Asarina scandens violet H1E
Paarsblauw.

Art. 02/080922

ca. 10 zaden

€ 3,29

Aubrietia hybrida Whitewell gem G3C

Aubrietia cultorum CASCADE mix G3C

Blauw.

Gemengd. Tinten in blauw, paars, roze en rood.

Art. 02/015290

€ 1,59

ca. 0.2 g

Art. 01/005190

ca. 800 zaden

€ 1,70

ASTER
Eenjarig
Een zeer gekende en geliefde éénjarige herfstbloem, verkrijgbaar in diverse hoogtes, kleuren en bloemenvormen. Zeer goede snijbloem. Zaaien : in het vroege voorjaar
onder glas of later buiten op zaaibed. Uitplanten bij voorkeur in vruchtbare tuingrond. Bloeit : juli/september.

Aster chinensis PRINSES mix I1D
Eénjarige, rijkbloeiende plant op stevige, ca. 80 cm hoge
stengel. Middelgrote, dubbele bloemen in een rijke
kleurenvariatie.

Art. 01/005140

ca. 270 zaden

€ 1,10

Aster Pompon I1C

Aster BOUQUET mix I1C

Prachtmengsel, uiterst geschikt als snijbloem. Hoogte 60
cm.

Middelgrote, dubbele bloemen. Hoogte 70 cm.

Art. 02/014115

Art. 01/005155

€ 1,59

ca. 0.5 g

ca. 270 zaden

€ 1,70

Aster KONINGIN DER HALLEN I1C

Aster GARDEN Jewel I1D

Aster chinensis AMERICAN BRANCHING mix I1D

Gemengd - 60 cm.

Mooie zachtgetinte roze aster. Hoogte 60 cm, zeer
geschikt als snijbloem.

De allerbeste snijaster. Zeer breed scala van kleuren,
hoofdzakelijk in rode en blauwe tinten - 70 cm.

Art. 02/014120

ca. 1 g

€ 1,29

Art. 01/005170

€ 1,70

ca. 70 zaden

Art. 01/005145

ca. 270 zaden

€ 1,10

Overblijvend
Zaaien: midden voorjaar, begin zomer. Bloeit : mei/juli.

Bloemen

Aster of Straalaster NOVA mix I1C

Aster alpinus BLUE I3J

Aster alpinus of alpenaster I3J

Gemengd - 60 cm.

Overblijvende lichtblauwe aster. Hoogte 30 cm.

Mengsel bestaande uit diverse blauwe tinten en wit met
geel hart. Hoogte 25 cm.

Art. 01/005165

ca. 225 zaden

€ 1,70

Art. 02/015285
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ca. 0.25 g

€ 1,89

Art. 01/005135

ca. 165 zaden

€ 1,70
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AQUILEGIA OF AKELEI
Een overblijvende plant met mooi gevormde bloemen in diverse kleuren - zeer stevig - geschikt als snijbloem. Zaaien : vroege voorjaar
onder glas. Bloeit : mei/juli.

Aquilegia hybrida
WINKY RED & WHITE G3J

Aquilegia x cultorum
MCKANA GIANT Hybrids G3C

Aquilegia vulgaris
GRANNY’S BONNETS mix G3D

Compactgroeiende rijkbloeiende akelei. Roodwitte kleur.
Hoogte 35 cm. Geschikt voor potten, bloembakken en
perken.

Gewaardeerd vanwege de mooie kleur en de sierlijke
lange sporen. Hoogte 70 cm.

Een mooi mengsel van NORA BARLOW-types. Hoogte 80
cm.

Art. 01/005115

Art. 01/005110

Art. 01/005120

€ 4,20

ca. 20 zaden

€ 1,70

ca. 160 zaden

€ 2,20

ca. 40 zaden

BEGONIA
Onze waterbegonia’s bezitten een uitzonderlijk uniforme groei, blijven zeer compact en vertonen een bijzonder rijke bloei met diepe
kleuren. Zij zijn bovendien sterk bestand tegen felle zon en regen. De planten groeien uit tot 15 à 20 cm hoogte en 20 à 23 cm breedte.
Geschikt zowel voor pot- als perkcultuur. Zaaien : vanaf half december, bij voldoende hoge temperaturen. Bloeit : vanaf de vroege
zomer tot diep in de herfst.

Begonia roze KOMEET F1 H1F

Begonia witte KOMEET F1 H1F

Begonia rode KOMEET F1 H1F

Hoogte 15 cm.

Hoogte 15 cm.

Hoogte 15 cm.

Begonia semperﬂorens gemengd

H1F

Laag prachtmengsel.
ca. 700 zaden

€ 4,49

Art. 02/014071

ca. 700 zaden

€ 4,49

Art. 02/014069

ca. 700 zaden

€ 4,49

Art. 01/005195

ca. 800 zaden

€ 2,20

BELLIS OF MADELIEFJE

BIDENS

Een tweejarig plantje, met frisse knoopbloempjes, geschikt voor borders en perken. Zaaien : vroege
zomer. Bloeit : april/juli.

Veel gebruikt in bloembakken,
samen met pelargoniums.

Bidens humilis GOLDEN EYE I1C
Bellis monstrosa G2J

Pomponette G2J

Gemengd - 20 cm.

Lage madeliefjes in vele kleuren. Een traditionele aankondiging
van het voorjaar. Ideaal als borderplant. Hoogte 15 cm.

Art. 02/015010

ca. 0.25 g

€ 1,89 Art. 02/015025
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ca. 0.06 g

€ 1,89

Geel madeliefachtige bloem te gebruiken
als opvuller bij plantenbakken en
hangkorven. Zaaien : maart onder glas.
Bloeit : van juni tot de vorst invalt. Hoogte
40 cm.

Art. 02/140745

ca. 0.25 g

€ 2,99
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Art. 02/014073

CALENDULA OF GOUDSBLOEM
Een éénjarige, rijkbloeiende zomerbloem, in kleur variërend van geel naar oranjegeel tot oranjerood. De langstelige variëteiten zijn
ook geschikt als snijbloem. Zodra de bloemen bloeien verjagen ze de mieren. Zaaien : vroege voorjaar onder glas of later ter plaatse.
Bloeit : juni/september.

Calendula ofﬁcinalis BALLS GOLDEN G1J

Calendula ofﬁcinalis ORANGE GITANA G1C

Calendula BALL’S ORANGE I1J

Dubbel geel - 60 cm.

Dubbel oranje - 30 cm.

Dubbele oranje bloemen. Hoogte 60 cm.

Art. 01/005240

ca. 170 zaden

€ 1,10

Art. 01/005220

€ 1,70

ca. 90 zaden

Art. 01/005235

ca. 170 zaden

Calendula INDIAN PRINCE I1J

Calendula ofﬁcinalis FIESTA GITANA G1J

Dieporanje bloemen met mahonierode tint. Hoogte 60 cm.

Lage dubbele gemengd - 30 cm.

Art. 01/005225

€ 1,70

ca. 75 zaden

Art. 01/005215

Mengsel van dubbele bloemen in een rijke
kleurenschakering. De sterke geur verdrijft mieren. Hoogte
60 cm.

Calendula ofﬁcinalis Nova G1DA
Enkelbloemig, hoogte 60 cm.

Art. 01/005221

ca. 75 zaden

€ 2,20

Art. 02/014085

€ 1,29

ca. 2 g

€ 1,70

ca. 90 zaden

Calendula ofﬁcinalis PACIFIC BEAUTY G1J

€ 1,10

Calendula arvensis of AKKERGOUDSBLOEM

I1J

Wilde calendula. Bloeit tot laat in het najaar met
geeloranje bloemen. Hoogte 20 à 30 cm. Bij voorkeur
aanplanten op een zonnige standplaats.

Art. 02/014079

ca. 2 g

€ 1,29

CAMPANULA OF KLOKJESBLOEM
Overblijvende borderplant. Zaaien: voorjaar op zaaibed. Bloeit: juni/september, het daaropvolgend jaar.

Bloemen

Campanula carpatica of Karpatenklokje G3J

Campanula medium of Marietteklokje G2J

Blauw. Hoogte 25 cm.

Dubbel gemengd - tweejarig - 80 cm.

Art. 01/005250

ca. 2500 zaden
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€ 1,70

Art. 01/005245

ca. 1250 zaden

€ 1,70
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CATANANCHE OF KORENBLOEM CELOSIA
Eénjarig. Geschikt als terras- of perkplant. Zaaien : in het vroege voorjaar bij een temperatuur
van 22 à 25°C, kiemduur 1 à 2 weken, zaden niet afdekken. Hoge vochtigheidsgraad aanhouden.
Verder opkweken bij ca. 18°C. Bloeit : vanaf juni/juli tot de herfst.

Catananche Cupid's Dart I3J
Een favoriete, eerstejaars bloeiende meerjarige cottage-tuinplant met
langdurige bloei op lange slanke stengels. Perfect voor zonnige borders
en als verse of gedroogde snijbloemen. Hoogte 50 à 70 cm.

Art. 02/827406

€ 3,95

ca. 125 zaden

Celosia argentea PAMPAS PLUMES mix I1J

Celosia cristata TRIANGLE mix I1J

Pluimen in diverse gele en rode tinten. Hoogte 70 cm.

Prachtig kleurenmengsel, ideaal voor boeketten en grote
droogstukken. Hoogte 70 cm.

Art. 01/005260

Art. 01/005255

€ 1,10

ca. 600 zaden

CENTAUREA OF KORENBLOEM

€ 3,20

ca. 120 zaden

CEPHALOPHORA

Eénjarig. Bestaat niet alleen in het blauw, maar ook in vele andere kleuren. Zaaien: april/mei op
zaaibed of ter plaatse. Bloeit: juni/september.

Cephalophora aromatica PINEAPPLES

I1D

Centaurea cyanus dubbel gemengd
Hoogte 80 cm. G1D

Sterk geurende korenbloem, geschikt als
snijbloem, maar ook als borderplant hoog
gewaardeerd. Hoogte 75 cm.

Zéér aparte éénjarige snijbloem. Bloeit
met gele, bolvormige bloemen. De
plant verspreidt een aangename zoete
ananasgeur als de bladeren bewegen.
Hoogte 40 à 50 cm. Zaaien: vanaf half
maart onder glas bij 20 à 22°C of later
in volle grond. Bloeit: ca. 3 maanden na
uitzaai.

Art. 01/005265

Art. 02/014170

Art. 02/014159

Centaurea mosch. imperialis
KEIZERSKORENKROON G1D

Dubbelblauw - 80 cm.

Art. 01/005270

ca. 220 zaden

€ 1,10

€ 1,10

ca. 220 zaden

ca. 1 g

CHEIRANTHUS (ERYSIMUM) OF MUURBLOEM
Tweejarig, rijkbloeiend gewas, voor randen of als snijbloem. Sterk geurende trosbloem
uit grootmoeders tijd in een rijk gamma van kleuren, gaande van geel tot roodbruin.
Zaaien: vroege zomer ter plaatse. Bloeit: april/juni het volgend jaar.

€ 1,59

ca. 0.10 g

€ 2,39

CHEIRANTHUS OF
STRANDVIOLIER

Cheiranthus maritimus H1C
Cheiranthus TOM THUMB mix G2C

Cheiranthus cheiri FAIR LADY mix G2C

Laag mengsel, 25 cm.

Enkelbloemig gemengd - 45 cm.

Art. 02/015055

ca. 0.5 g

€ 1,59

Art. 02/015050

ca. 0.75 g
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Eenjarig, voor perken of randbeplanting. Hoogte 60 cm.
Sterk geurend en daardoor ook aantrekkelijk voor bijen en
vlinders. Zaaien: vanaf begin april, rechtstreeks in volle
grond. Bloeit: vanaf de zomer.

€ 1,29

Art. 02/014180

ca. 1 g

€ 1,29
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Centaurea cyanus BLUE BOY G1C

CHRYSANTHEMUM
Ganzebloem - éénjarig. Zaaien : februari/maart onder glas bij ca. 20°C of in mei direct in vollegrond. Kiemduur 2 à 3 weken. Hoogte 60
cm. Bloeit : vanaf eind juni tot oktober.

Chrysanthemum segetum ELDORADO H1D
Chrysanthemum paludosum SNOW DAISY H1J
Eénjarige kleinbloemige dwergmargriet. Hoogte 25 cm.

Art. 01/005290

ca. 480 zaden

€ 1,70

Ideale snijbloem met de prachtigste kleurencombinaties.

Eénjarig. Bloeit met prachtige goudgele bloemen met
donker hart. Hoogte 60 cm, daarom ook regelmatig als
snijbloem gebruikt. Zaaien half maart/april onder glas of
later in vollegrond.

Art. 01/005295

Art. 02/014192

Chrysanthemum carinatum Regenboogmengsel

H1D

€ 1,10

ca. 250 zaden

Chrysanthemum pallens WHITE BREEZE H3J

Chrysanthemum vulgare ALASKA H3J
Overblijvend. Zaaien : bij voorkeur op een zonnige plaats
tijdens het late voorjaar of de vroege zomer. Bloeit : het
volgend jaar van mei tot eind augustus. Kleur wit. Hoogte
80 cm.

Meerjarige zuiverwitte margriet met geel hart. Bloeit
reeds het eerste jaar van uitzaai. Redelijk winterhard.
Hoogte 25 cm.

Art. 01/005315

Art. 01/005304

ca. 300 zaden

€ 1,10

€ 2,20

ca. 100 zaden

ca. 1 g

€ 1,29

Chrysanthemum coccineum (Perzische margriet)
ROBINSON’S GIANTS mix H3J
Enkelbloemig gemengd - 75 cm. Overblijvende plant voor
borders, perken en groepen. Wordt in de bio-tuin gebruikt
als insectenwerend middel. Zaaien: midden voorjaar.
Bloeit: mei/juni.

Art. 01/005310

ca. 210 zaden

€ 1,70

Bloemen

CINERARIA OF ZILVERBLAD

CLARKIA OF AMANDELROOSJE

Wit askruid DIAMANT G1J

Clarkia elegans I1D

Een éénjarige zilverwitte bladplant voor perken en groepen. Zaaien: vroege voorjaar.
Bloeit: juni tot de herfst.

Eenjarig. Zeer gewild voor groepsbeplanting, in de border en als snijbloem in gemengde
boeketten. Hoogte 60 cm. Zaaien vanaf half maart onder glas of later in vollegrond,
uitdunnen op 15 cm.

Art. 02/014200

Art. 02/014205

ca. 0.3 g
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€ 1,59

ca. 1 g

€ 1,29
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CLEOME OF KATTENSNOR
Een éénjarige rijkbloeiende borderplant. De bloemen verschijnen in grote trossen en zijn zeer welriekend. Hoogte 100 cm. Zaaien:
voorjaar onder glas. Bloeit: juli/september.

Cleome spinosa ROSE BEAUTY I1J

Cleome spinosa WHITE QUEEN I1J

Cleome spinosa COLOUR FOUNTAIN mix I1J

Donkerroze bloemen die naar lichtroze verkleuren.

Hagelwitte bloemen met lange purperkleurige
meeldraden.

Een mengsel met verrassende kleuren.

Art. 01/005325

ca. 180 zaden

€ 1,70

Art. 01/005330

€ 1,70

ca. 180 zaden

COBAEA OF KLOKWINDE

Art. 01/005335

ca. 180 zaden

€ 1,70

COLEUS OF SIERNETEL

Eénjarige klimplant met grote bloemen. Klimt tot 3 meter hoogte. Zaaien : vroege
voorjaar onder glas. Bloeit : augustus/oktober.

Coleus blumei RAINBOW mix I3F
Cobaea ALBA I1E

Violetkleurig.

Zuiver wit.

Art. 01/005340

ca. 27 zaden

€ 2,20

Art. 02/080924

€ 2,59

ca. 2 g

Art. 01/005345

ca. 350 zaden

€ 2,20

CONVOLVULUS OF DAGSCHONE

COREOPSIS

Convolvulus tricolor ROYAL ENSIGN mix I1J

Coreopsis Early Sunrise I3J

Eénjarige, driekleurige bloem voor groepen en borders. De bloemen zijn alleen overdag
geopend. Regenbestendig. Zaaien: voorjaar rechtstreeks in vollegrond. Bloeit: juli/oktober.
25 cm.

Heldere dubbele bloemen vanaf het eerste jaar.
Probleemloze vaste plant met spectaculaire dubbele bloemen die gedurende een lang seizoen
vrij bloeien. Ideaal aan de voorkant van een zonnige border of op terras.

Art. 01/005350

Art. 02/827409

ca. 150 zaden
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€ 1,10

ca. 200 zaden

€ 3,95
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Cobaea scandens BLUE BELLS I1E

Sierplant met fraai gekleurde bladeren. Plaats : bij
voorkeur licht en zonnig. Tijdens de zomer regelmatig
begieten. Kan het jaar rond gezaaid en geteeld worden.
Opkweekperiode ca. 13 weken. Opgelet: Coleus is een
lichtkiemer, zaden niet afdekken. Kiemduur ca. 10 dagen
bij 22°C. Gekleurd blad - 50 cm.

COSMOS OF COSMEA
Eénjarige rijkbloeiende plant voor borders en snijbloemen. De ﬁjne, groene bladeren worden eveneens verwerkt in bloemtuilen.
Uitplanten op ca. 30 cm, zodat de stengels zich goed kunnen ontwikkelen. Zaaien: voorjaar ter plaatse. Bloeit: juli/oktober.

Cosmos SEA SHELLS gemengd I1J

Cosmos sulphureus SUNSET I1J

Een heel aparte mengeling met buisvormige kroonblaadjes. Stevige rijkbloeiende
borderplant met weelderige en intense bloeiwijze de ganse zomer en herfst. Hoogte 100
cm.

Lang en rijkelijk bloeiende soort, ideaal voor perken en borders. Gaat van oranjegeel over
in oranjerood. Hoogte 60 cm.

Art. 01/005365

Art. 02/014227

€ 1,70

ca. 90 zaden

€ 1,59

ca. 1 g

COSMEA white sonata I1J

Cosmos SENSATION I1J

Cosmos RUBENZA I1J

Hoogte 60 cm.

Mengeling van roze, rode, paarse en witte bloemen met
varenachtig blad. Hoogte 120 cm.

De robijnrode kleur gaat over in oudroze naarmate de
bloemen ouder worden. Bloemgrootte ca. 7 cm. Hoogte
80 cm.

Art. 03/008373

ca. 1 g

€ 3,70

ca. 0.6 g

€ 3,49

Kleurenmix

Art. 02/014224

Art. 01/005355
Art. 04/042250

€ 1,10
€ 179,95

ca. 150 zaden
ca. 5 kg

Art. 01/005360

ca. 60 zaden

€ 2,20

DAHLIA
Eénjarige snijbloem, hoofdzakelijk bekend als knolgewas, de zaaidahlia bloeit evenwel rijker. Vorstgevoelig.
Zaaien: onder glas bij ca. 20°C of april/mei in volle grond. Kiemduur 2 à 3 weken. Bloeit: van augustus tot de vorst invalt.

Bloemen

Dahlia variabilis PICCOLO mix I1D

Dahlia variabilis POMPON mix I1D

Dahlia variabilis UNWIN’S Hybride I1D

Enkelbloemig, vroeg- en rijkbloeiend. Hoogte 35 cm.

Aanbevolen als achtergrondbeplanting. Schitterend
kleurenmengsel. Hoogte 120 cm.

Mengsel van enkele, halfdubbele en dubbele bloemen in
diverse kleuren. Hoogte 60 cm.

Art. 01/005385

Art. 01/005380

ca. 90 zaden

€ 2,20
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ca. 75 zaden

€ 1,70

Art. 02/014240

ca. 0.75 g

€ 1,89
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DELPHINIUM OF RIDDERSPOOR
Zeer decoratieve plant, geschikt voor borders of als snijbloem. Kan ook gedroogd worden. De eenjarigen worden in het vroege
voorjaar onder glas of midden voorjaar buiten op zaaibed of ter plaatse gezaaid en bloeien van juli tot eind september. De
overblijvende soort wordt in de vroege zomermaanden gezaaid en bloeit de daaropvolgende zomer.

Eenjarig
Een zeer gekende en geliefde éénjarige herfstbloem, verkrijgbaar in diverse hoogtes, kleuren en bloemvormen. Zeer goede snijbloem. Zaaien : in het vroege voorjaar
onder glas of later buiten op zaaibed. Uitplanten bij voorkeur in vruchtbare tuingrond. Bloeit : juli/september.

Delphinium nudicaule FOX G1C
Delphinium ajacis G1C

Delphinium consolida IMPERIAL mix G1D

Hyacintachtige aren. Eénjarig laag mengsel 45 cm.

Zeer apart kleurenmengsel. Een weelde aan prachtige
bloemen op stevige stengel van ± 120 cm.

Eénjarig, in sommige winters overblijvend. Zaaien in januari bij
18 à 21°C (niet hoger). Kiemtijd ca. 3 weken. Bloeit vanaf juni
met oranjerode buisvormige bloemen. Geschikt als patioplant
en als tuinplant. Regelmatig bemesten. Hoogte 35 cm.

Art. 01/005395

Art. 02/014264

Art. 01/005390

€ 1,70

ca. 300 zaden

€ 1,70

ca. 270 zaden

€ 3,49

ca. 25 zaden

Overblijvend
Overblijvend. Zaaien: midden voorjaar, begin zomer. Bloeit : mei/juli.

Delphinium cultorum PACIFIC GIANTS gemengd

3J

150 cm hoge mengeling..

Art. 02/015325

€ 1,89

ca. 0.5 g

Delphinium cultorum ROUND TABLE SERIES mix G3C
Geeft geweldige bloementrossen met rijke kleuren.
Hoogte 150 cm.

Delphinium Centurion Sky
Een van de meest spectaculaire delphiniums. Met dicht op
elkaar gepakte bloemaren vanaf het eerste jaar. Indrukwekkend
als achtergrondplant op een zonnige standplaats. Bloeit vanaf
het eerste jaar met dicht op elkaar gepakte bloemaren.

Art. 01/005405

Art. 02/827411

€ 2,20

ca. 130 zaden

€ 4,95

ca. 20 zaden

DIANTHUS OF DUIZENDSCHOON
Zeer bekend tweejarig gewas voor perken, borders of als snijbloem. Zaaien: late voorjaar. Bloeit: mei/juli.

Dianthus barbatus I2C

Dubbel gemengd. Hoogte 50 cm.

Enkel gemengd. Hoogte 50 cm.

Art. 01/005415

ca. 570 zaden

€ 1,10

Art. 01/005410

€ 1,10

ca. 0.6g

2022

Dianthus deltoides erectus LINDOYA

Een prachtige, éénjarige snij- en
borderplant. Zéér gevarieerde
kleurenpracht : gestreepte en picoteedubbele bloemen. Hoogte 60 cm.

Bekende overblijvende rotstuinplant,
ook geschikt voor perken en randen.
Karmijnrood - zeer intense kleur - voor een
zonnige standplaats. Hoogte 30 cm.

Art. 01/005420

Art. 01/005430

ca.0.6g

I3C

€ 2,20

2022

ca. 550 zaden

€ 1,70

2022

Dianthus caryophyllus chabaud ETINCELLANT RED

Dianthus caryophyllus chabaud MARIE CHABAUD

Dianthus caryophyllus chabaud JEANNE DIONIS

Een eenjarige, rijkbloeiende en heerlijk geurende anjelier.
Een bijzonder soort, die uitstekend geschikt is voor perken,
borders, groepen en natuurlijk als snijbloem.

Een eenjarige, rijkbloeiende en heerlijk geurende anjelier.
Een bijzonder soort, die uitstekend geschikt is voor perken,
borders, groepen en natuurlijk als snijbloem.

Een eenjarige, rijkbloeiende en heerlijk geurende anjelier.
Een bijzonder soort, die uitstekend geschikt is voor perken,
borders, groepen en natuurlijk als snijbloem.

Art. 01/008535

Art. 01/008520

Art. 01/008540

ca. 90 zaden

€ 1,70

ca. 90 zaden
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€ 1,70

ca. 90 zaden

€ 1,70
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Dianthus barbatus I2C

Dianthus caryophyllus chabaud
PICOTEE FANTASY I1C

DIDISCUS (TRACHYMENE)
OF KANTBLOEM

DOLICHOS OF
HYACINTHBOON

ECHIUM OF
SLANGENKRUID

2022

Didiscus caeruleus EMERALDS mix G1D
Zaaien : vanaf februari onder glas bij 18 à 22°C - kiemduur
3 à 4 weken of later in vollegrond. Uitplanten op 25x25
cm. Bloeit : tijdens de zomermaanden met bolvormige
bloemschermen van Ø 6 cm met kleine bloemen. Dankbare
éénjarige snijbloem. Hoogte 60 cm.

Art. 01/005435

€ 2,20

ca. 80 zaden

Echium plantagineum BLUE BEDDER I1C

Dolichos Lablab

Een geliefde plant voor bijen en vlinders, éénjarig en zeer
gemakkelijk op te kweken. Zaaien: april/mei. Bloeit: juli/
september. Blauw - 40 cm.

Bloeit prachtig lilaroze in lange bloemtrossen met
purpergroen tot roodpurper blad. Hoogte 250 cm.

Art. 02/080954

€ 1,99

ca. 3 g

Art. 02/014285

€ 1,59

ca. 1 g

DIGITALIS OF VINGERHOEDSKRUID

ERYNGIUM

Een tweejarig gewas met fraaie bloemen in gemengde kleuren, voor borders en
achtergronden of als snijbloem. Zaaien: midden voorjaar op zaaibed. Bloeit: juni/
augustus.

Digitalis SUTTON'S APRICOT H2

Eryngium Silver Ghost I3J
Zorgt voor een opvallende, langdurige eye-catcher in de
tuin. Schitterende planten met een lange bloeitijd, tot
ver in de wintermaanden. Leuk in zonnige borders of als
snijbloem.

Digitalis purpurea EXCELSIOR mix G2C

Art. 02/827414

Art. 01/005440

€ 4,95

ca. 50 zaden

Ongewone kleur, ideaal voor halfschaduw. Hoge schermen
goed gevuld met bloemen in een mooie en subtiele
schaduw van abrikoos-roze. Prachtig geplant in groepen aan
de achterkant van een halfschaduw ‘cottage garden’ perk.

Grootbloemig - gemengd. Hoogte 150 cm.

€ 1,70

ca. 1950 zaden

ECHINACEA

Art. 02/827418

€ 3,95

ca. 2500 zaden

ECHINOPS OF KOGELDISTEL

Algemeen aanvaard als geneeskrachtige plant. Zomerbloeiende
doorlevende borderplant met rijke bloeiwijze. Stevige, iets
behaarde plant met langwerpig blad. Vroeg en onder glas gezaaid
bloeit ze nog hetzelfde jaar. Winterhard. Hoogte ± 100 cm.

Bloemen

Echinops bannaticus BLUE GLOBE

I3J
Echinacea purpurea I3C

Echinacea PARADISO
Mooie mix !

Lichtroze.

Art. 01/006050

ca. 90 zaden

Vaste plant. Verlangt bij voorkeur een
zonnige, goed doorlaatbare plaats in de
tuin. Intensblauwe bloemen, geschikt als
snij- of droogbloem. Zaaien: maart tot juni
voor bloei vanaf juli het volgend jaar.

€ 2,20

Art. 02/015344

ca. 0,5 g
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€ 2,99

Art. 02/015345

ca. 0.5 g

€ 1,89

Echinops retro I3J
Meerjarige, decoratieve plant met
lavendelblauwe distelbloemen. Ideaal voor
perken, borders of groepen, maar ook als
droog- en snijbloem. Hoogte 120 cm.

Art. 01/005445

ca. 35 zaden

€ 1,70
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ESCHSCHOLTZIA OF SLAAPMUTSJE
Eénjarig rijkbloeiend plantje. Bij voorkeur aanplanten op een zonnige standplaats. Geschikt voor borders, groepen en randen. Zaait
zichzelf gemakkelijk uit. Zaaien: vroege voorjaar direct in vollegrond - niet verplanten. Bloeit: juni/september.

Eschscholtzia californica - gemengd I1J

Eschscholtzia californica
BRIDAL BOUQUET mix I1J

Eschscholtzia californica
MISSION BELLS I1J

Grootbloemige variëteit met halfdubbele en dubbele bloemen
in prachtige kleuren. Hoogte 25 cm.

Gemengd - dubbelbloemig - 30 cm.

Art. 01/005455

Art. 01/005460

€ 2,20

ca. 200 zaden

Gemengd - enkelbloemig - 40 cm.

€ 1,70

ca. 450 zaden

Art. 01/005465

€ 1,70

ca. 650 zaden

GAZANIA OF MIDDAGGOUD

Eschscholtzia Rood

Mooie, volle, dubbelbloemig slaapmutsje
met aantrekkelijke gegolfde bloemblaadjes in
felgekleurde tinten

Snelgroeiende variëteit die uw tuin
opﬂeurt dankzij de fonkelend rode
bloemen.

Art. 02/080861

Art. 03/000140

ca. 0.1 g

€ 1,99

GAILLARDIA

Overblijvende rijkbloeiende plant voor
perken, borders en groepen, in diverse
warme kleuren. Zaaien : mei/juni voor
bloei het volgende jaar vanaf juni. Bloeit :
tot eind oktober. Hoogte 75 cm.
ca. 135 zaden

€ 3,95

ca. 1.5 g

GAURA

Gaillardia aristata gemengd H3J

Art. 01/005475

Gazania SUNSHINE
New Tiger F1 - MIX

€ 1,10

Art. 02/004305

Gazania - Sunshine gemengd

€ 3,29

ca. 15 zaden

Art. 02/004310

ca. 0.25 g

€ 2,59

GOMPHRENA

Gaura lindheimeri THE BRIDE I3J
Meerjarig. Bloeit met lange aren van
stervormige felwitte bloemen, gedeeltelijk
overgaand naar lichtroze. Hoogte 80 cm.
Zaaien in vollegrond tijdens de zomer.

Gomphrena globosa I1D

Art. 01/005480

Art. 02/014325

€ 3,20

ca. 25 zaden

Eénjarige snij- en droogbloem in diverse kleuren.
Hoogte 30 à 40 cm. Zaaien vanaf maart bij 20°C.
ca. 0.25 g

€ 1,59

Gomphrena haageana STRAWBERRY
FIELDS I1D
Eénjarige snij- en droogbloem met bolronde,
aardbeikleurige bloemen. Hoogte 40 cm.

Art. 01/005505

ca. 150 zaden

€ 2,20

GERANIUM

GERBERA

Geranium pratense H3C

Gerbera jamesonii H3F

Vaste plant die de gehele zomer bloeit met paarsblauwe bloemen.
Trekt enorm veel vlinders aan. Zaaien op zaaibed tijdens de zomer.
Hoogte 35 cm.

Zéér dankbare overblijvende potplant in een rijk kleurenmengsel.
Zaaien onder glas. Plantjes goed laten doorwortelen alvorens uit
te planten.

Een opvallend cottage-tuinpareltje. Grote halfgevulde, diepgele
bloemen over goed vertakte planten met aantrekkelijk gerimpeld
blad. Ideaal voor traditionele cottage-tuin of de voorkant van
zonnige gemengde borders.

Art. 01/005966

Art. 01/005495

Art. 02/827420

ca. 17 zaden

€ 3,20

ca. 25 zaden
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GEUM

Geum Lady Stratheden I3J

€ 2,20

ca. 50 zaden

€ 3,95
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Eschscholtzia Californica Thai Silk mix 1

GODETIA OF
ZOMERAZALEA

GYPSOPHILA OF GIPSKUID
Sierlijk overblijvend bloempje voor boeketten, als droog- of snijbloem. Zaaien : midden
voorjaar. Bloeit : juni/augustus het volgend jaar.

Godetia whitneyi I1D
Gemengd - enkelbloemig. Eénjarig. Prima snijbloem,
maar ook zeer fraai in perken en borders. Bloeit reeds 8
à 10 weken na het uitzaaien. Hoogte 40 à 50 cm. Zaaien:
midden voorjaar ter plaatse. Bloeit: juli/september.

Gypsophila paniculata SNOW FLAKE G3D

Art. 02/014315

Art. 02/015363

€ 1,29

ca. 0.75 g

Gypsophila repens G3D

dubbelbloemig wit - 80 cm.

roze - 15 cm.

€ 1,59

ca. 0.25 g

Art. 02/015368

€ 1,89

ca. 0.25 g

HELIANTHUS OF ZONNEBLOEM
Bekend éénjarig gewas. De bloemen staan knikkend aan de stengel en draaien met de zon mee. Voor groepen, achtergronden en ook
als snijbloem. Zaaien: ter plaatse in het voorjaar. Bloeit: tot diep in het najaar.

Hoge zonnebloemen

2022

Helianthus annuus KONG F1 MIX

I1D

De allergrootste zonnebloem - tot 4,5
m hoogte - perfect geschikt voor het
houden van plaatselijke wedstrijden.
Denk aan de slakken, zij zijn
verlekkerd op zonnebloemen.

Art. 01/005515
ca. 18 zaden

€ 3,20

Helianthus annuus
MOULIN ROUGE F1 I1D

Helianthus annuus EVENING
SUN mix I1D

Helianthus annuus
MUSICBOX MIX I1D

Enkele bloemen met roodbruine
kleurschakeringen. Hoogte 180 cm.

Mengsel van zonnebloemen met
halfgrote bloemen in lichtgele,
goudgele en roodbruine tinten. Hoogte
70 à 80 cm.

Eind maart-half april onder glas zaaien
of half april-half juni buiten op een
zaaibed. Na 5/6 weken uitplanten. Sterk
vertakkend en daardoor zeer geschikt
voor borders en hagen. Tevens een lang
houdbare snijbloem.

Art. 01/005525

Art. 02/080810

Art. 02/080823

€ 1,10

ca. 50 zaden

€ 1,99

ca. 1 g

€ 1,99

ca. 1 g

White moon F1
Deze bijzondere witte zonnebloem
is een mooie eyecatcher in
boeketten. De bloem heeft
vanillekleurige bloemblaadjes
die witter kleuren in de zon. Het
donkere hart springt er uit door de
witte bloemblaadjes.

Art. 02/080827
€ 3,99

ca. 6 zaden

2022

White sun F1
Deze bijzondere witte zonnebloem is een mooie
eyecatcher in boeketten. De bloem heeft prachtige
roomwitte bloemblaadjes met een gouden hart. Door
de vertakte stelen groeien er meerdere bloemen aan
1 plant.
Art. 02/080824 ca. 6 zaden
€ 3,99

Helianthus annuus MOONWALKER

I1D

De meest geteelde soort. Hoogte 250 cm.

Geeloranje bloemen, Ø 12-15 cm, met donker hart.
Pollenvrij. Hoogte 140 cm.

Goudgele zonnebloem.
Hoogte 250 cm.

Art. 01/005535

Art. 02/080808

Art. 01/005520
Art. 04/005521
Art. 04/009114

ca. 16 zaden

Bloemen

Helianthus Mezullah F1

I1D

Vormt door zijn snelle en weelderige
groei een mooi scherm daar waar
vaste beplanting nog niet volgroeid is.
Zeer makkelijke teelt.

Art. 03/009213
ca. 15 zaden

€ 5,00

Helianthus annuus giganteus I1D

Helianthus annuus
SUNRICH ORANGE F1 I1D

Helianthus Golden Hedge

I1D

€ 3,20

ca. 2,5 g

€ 1,99

Helianthus Esther I1D

Helianthus Irish Eyes I1D

Zaaien eind maart - half april onder
glas of half april t/m mei buiten op
zaaibed; 5-6 weken na de uitzaai
uitplanten.

Lage zonnebloem.
Sterk vertakkend en daardoor zeer
geschikt voor borders en hagen.
Tevens een lang houdbare snijbloem.

Art. 02/080816

Art. 02/080826

Vertakte zonnebloem met veel enkele
bloemen. Rijkbloeiende soort voor
grote groepen.

Art. 03/091883

ca. 1 g

€ 3,70
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ca. 1 g

€ 1,79

ca. 1 g

€ 2,59

ca. 30 zaden
1 kg
5 kg - 4000 m²

€ 1,10
€ 19,95
€ 69,95

Helianthus Lemon Queen

I1D

Eind maart-half april onder glas zaaien
of half april-half juni buiten op een
zaaibed. Na 5/6 weken uitplanten.
Sterk vertakkend en daardoor zeer
geschikt voor borders en hagen.
Tevens een lang houdbare snijbloem.

Art. 02/080828

ca. 1 g

€ 1,99
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Lage zonnebloemen

E X C E L L E N T

SUNRAY F1
Zeer mooie rijkbloeiende lage
zonnebloem van ca. 40 cm hoogte die
gemakkelijk 14 bloemen van ca. 10 cm
krijgt. Bloeien tot 8 weken lang. Zeer
mooi voor borders en plantbedden.

Art. 04/005000

ca. 25 zaden

€ 3,45

Helianthus TEDDY BEAR I1F

Helianthus PACINO I1F

Hoogte 50 cm.

Hoogte 30 à 40 cm. Ook geschikt voor
borderbeplanting en als snijbloem voor
drijfschalen.

Helianthus SUNSPOT I1F

Art. 02/014349

Art. 01/005555

Art. 01/005560

€ 1,70

ca. 28 zaden

ca. 0.75 g

€ 3,49

Hoogte 40 cm.
ca. 25 zaden

€ 1,70

HELICHRYSUM OF STROBLOEM

Kleinbloemige zonnebloemen

Eénjarig. Prima droogbloem. ‘s Morgens de nog gesloten bloemen
afsnijden. Zaaien: vroege voorjaar onder glas. Bloeit: juli/september.

Helianthus cucumerifolius I1D

Helianthus STELLA I1D

Helichrysum monstrosum I1D Dubbelbloemig gemengd - 90 cm

Gemengd. Hoogte 225 cm.

Zuivergele bloemen, tientallen bloemen
per stengel. Hoogte 120 à 180 cm.

Art. 01/005565

Art. 02/014350

Art. 02/014355

Art. 02/014352

ca. 1 g

€ 1,29

€ 1,59

ca. 1 g

HELIOTROPIUM OF
ZONNEWENDE

HIBISCUS

Heliotropium arborescens MARINE I1C

Hibiscus trionum of
drie uren bloem G1J

Een schitterende éénjarige perk- en borderplant, tevens
zeer mooi in bloembakken. De planten zijn getooid met
grote diepblauwe bloemschermen. Ruikt naar vanille.
Zaaien: februari/maart bij ca. 20°C. Bloeit: juli/september.
violetblauw - 35 cm

Art. 01/005570

ca. 120 zaden

€ 2,20

€ 1,10

ca. 375 zaden

Helichrysum bracteatum Laag mengsel - ca. 40 cm

€ 1,59

ca. 0,75 g

IBERIS OF SCHEEFBLOEM

Zeer eenvoudig te kweken éénjarige plant met
donkergroene bladeren waarop de erg aantrekkelijke
crèmewitte bloemen fel contrasteren met de zilverkleurige
belvormige zaaddozen.
Bloeit de ganse zomer lang. Hoogte 70 cm. OP = OP

Iberis sempervirens G3C

Art. 02/143635

Art. 01/005585

ca. 0.75 g

€ 2,39

IMPATIENS OF VLIJTIG LIESJE

Overblijvend. Een heerlijk geurende, rijkbloeiende
randjesplant. Ook geschikt voor rotstuintjes. Zaaien:
voorjaar. Bloeit: april/augustus. Wit - 30 cm.
ca. 75 zaden

€ 2,20

BALSAMIEN

Impatiens walleriana SAFARI F2 G1F

Impatiens walleriana COLOUR COCKTAIL F2 G1F

IMPATIENS BALSAMINA of BALSAMIEN H1J

Eénjarig compact groeiend mengsel. Regelmatig bemesten
voor een langdurige bloei.

Mooi mengsel van wit, roze en rode tinten.

Eenjarige, mooie borderplant, zeer geschikt voor groepen,
zowel voor zon als schaduw. Zaaien vanaf februari bij
20°C, vanaf begin mei buiten uitplanten. Hoogte 50 cm.

Art. 02/665294

Art. 01/005600

ca. 40 zaden

€ 3,99

ca. 100 zaden
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€ 2,20

Art. 02/014375

ca. 1.5 g

€ 1,59
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Zeer bekende éénjarige en rijkbloeiende tuin- en potplant. Geschikt voor potten, perken
en op balkons. Hoogte ca. 25 cm. Zaaien: vroege voorjaar binnenshuis bij een constante
temperatuur van 22°C. Einde mei buiten planten. Bloeit: mei/oktober - vorstgevoelig.

IPOMOEA (PHARBITIS) OF KLIMMENDE WINDE
Eénjarige rijkbloeiende klimplant. Hoogte 250 cm. Zaaien: midden voorjaar langs gaas. Bloeit: augustus/oktober.

Ipomoea tricolor GRANDPA OTT I1E

Ipomoea nil DOUBLE ROSE I1E

Ipomoea tricolor FLYING SAUCERS I1E

Bloeit met grote paarse bloemen, overgaand naar roze met
een wit hart.

Dubbele roze bloemen.

Bloeit met grote lichtblauwe bloemen met onregelmatige
witte strepen - zeer decoratief en origineel.

Art. 01/005635

Art. 02/080930

ca. 50 zaden

€ 2,20

€ 1,79

ca. 2 g

Art. 01/005630

ca. 50 zaden

Ipomoea tricolor HEAVENLY BLUE I1E

Ipomoea tricolor gemengd I1E

Ipomoea MORNING GLORY I1E

Hemelsblauw.

Prachtig mengsel van fraaie kleuren.

Mooie, witte bloemen.
Grootbloemig.

Art. 01/005625

ca. 75 zaden

€ 1,10

Art. 01/005615

€ 1,10

ca. 75 zaden

Art. 03/000413

ca. 6 g

€ 1,70

€ 3,95

LAVATERA
KNIPHOFIA

Eénjarige, fraai bloeiende plant voor perken, achtergronden en snijbloemen. De planten
houden van een warme, droge plaats. Zaaien: voorjaar onder glas of midden voorjaar
ter plaatse. Bloeit: juli/september.

Kniphoﬁa uvaria I3J
Zeer bekende overblijvende plant, die 120 cm hoog wordt.
Schitterend voor borders of groepen, of alleenstaand.
Zaaien: midden voorjaar buiten op zaaibed. Bloeit: juli/
september het volgend jaar. Roodgeel.

Lavatera trimestris RUBY REGIS I1C

Lavatera trimestris WHITE REGIS I1C

Diep karmijnroze - 60 cm.

Zuiverwit - 60 cm.

Art. 01/005805

Art. 01/005720

ca. 180 zaden

€ 1,70

€ 1,70

ca. 50 zaden

Art. 01/005725

ca. 50 zaden

€ 1,70

Bloemen

LAVENDULA

LEONTOPODIUM OF
EDELWEISS

LIATRIS

VLINDERLAVENDEL G1C

Leontopodium alpinum G3J

Liatris spicata G3C

Eenjarig – warm zaaien en opkweken. Geschikt voor
bloembakken, potten en de rotstuin. Na de bloei snoeien,
weinig water geven en niet bemesten. Hoogte 80 à 100
cm.

Overblijvend alpenplantje met witte ﬂuweelachtige
bloemen. Geschikt voor rotstuin, borders en
plantenbakken. Zaaien: maart/april onder glas, in het
najaar buiten uitplanten. De zaden voor uitzaai enkele
dagen invriezen bij -10°/-20°C. Bloeit: in de zomer.

Overblijvende plant met zachtpaarse bloemen - geschikt
voor borders, perken en als achtergrondbeplanting. Ook
als snijbloem lang houdbaar. Zaaien: voorjaar onder glas.
Bloeit: juli/september. Purperviolet - 75 cm.

Art. 02/004433

Art. 01/005735

Art. 01/005740

ca. 0.1 g

€ 1,79
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ca. 750 zaden

€ 2,20

ca. 90 zaden

€ 1,70
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LATHYRUS OF REUKERWT
De meeste soorten zijn éénjarige klimplanten. Siererwten bestaan evenwel ook als overblijvende of als lage planten voor randen
en bloembakken. Gewild als fraaie snijbloem, zeer sterk geurend. Regelmatig de uitgebloeide bloemen verwijderen verlengt de
bloeiperiode aanzienlijk. Zaaien: voorjaar langs hek of gaas. Bloeit: de hele zomer.

Eenjarig

Lathyrus odoratus Royal Family

Lathyrus odoratus OLD SWEET SCENT

I1E

Lathyrus odoratus multiﬂorus
RIPPLE mix I1E

Lathyrus odoratus UNWIN’S STRIPED

Rood

Grote, opvallend gestreepte bloemen in
ongebruikelijke kleuren. Hoogte 250 cm.

Rode en roze gestreepte bloemen die
aangenaam geuren.

Art. 01/005675

Art. 02/080934

I1E

Art. 02/014420

ca. 4 g

€ 1,89

Heerlijk geurend - gemengd. Hoogte 250
cm.

ca. 4 g

€ 1,89

Art. 01/005670

ca. 5 g

€ 1,89

Blauw

Art. 02/014425
Bijou Mix

Art. 02/014410

Lathyrus odoratus grandiﬂorus
Reukerwt mix - 250cm H.

Art. 01/005666

ca. 35 zaden

€ 3,20

ca. 30 zaden

€ 2,20

ca. 30 zaden

I1E
€ 2,20

ca. 4 g

€ 1,99

Oude rassen

Lathyrus odoratus CUPANY ORIGINAL
1699 I1E

Lathyrus odoratus DOROTHY ECKFORD
1903 I1E

Lathyrus odoratus KING EDWARD the
7th 1903 I1E

De originele soort waarvan alle andere
variëteiten afstammen. Tweekleurige
bloemen in purper en donkerbruin.

Heerlijk geurende, zuiverwitte bloemen.

Helder karmozijnrode bloemen.

Art. 01/005685

Art. 01/005690

Art. 01/005700

ca. 30 zaden

€ 2,20

ca. 30 zaden

€ 2,20

ca. 30 zaden

€ 2,20

Lathyrus latifolius PINK PEARL

Lathyrus odoratus LORD NELSON 1907

Lathyrus odoratus PAINTED LADY 1737

Sterk geurende donkerblauwe bloemen.

Tweekleurige siererwt in roze en wit.

Art. 01/005705

Art. 01/005680

I1E

ca. 30 zaden

€ 2,20

I1E

ca. 30 zaden

www.vlaamszaadhuis.com l www.debaerdemaeker.online

€ 2,20

I3E

Lathyrus latifolius gemengd I3E

Een mooie roze bloemige selectie van deze
geliefde plant. Bij voorkeur aan te planten
op een zonnige of licht beschaduwde
locatie. Geweldig als snijbloem.

De plant klimt elk jaar zo’n 2m, sterft af
in het najaar en verschijnt opnieuw in het
voorjaar. Mengsel van rozerood, roze en
wit. Zaaien tijdens de zomer in vollegrond.
Bloeit vanaf het 2de jaar.

Art. 02/827449

Art. 01/005645

ca. 25 zaden

€ 3,95

ca. 55 zaden

€ 2,20
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Overblijvend

LIMNANTHES OF
SPIEGELEITJE

LIMONIUM (STATICE) OF
LAMSOOR

LINARIA OF
VLASLEEUWENBEKJE

Limnanthes douglasii H1C

Limonium sinuatum PACIFIC mix G1J

Linaria maroccana I1J

Zeer eenvoudig op te kweken éénjarige rand- en
rotstuinplant. Zaaien ter plaatse vanaf april - kiemduur 2
à 3 weken bij 16 à 18°C. Vraagt een goed bewerkte, iets
vochtige grond. Bloeit met 10 cm hoge, witte bloemen met
een groot goudgeel hart. Ook geschikt als potplant.

Eénjarig gewas, schitterende bloem in perken en borders.
Zeer hoog gewaardeerd als droogbloem. Zaaien : vroeg
binnenshuis of later buiten. Bloeit : juli tot de winter.
Prachtige mengeling van blauwe, paarse, roze, witte en
gele tinten. Hoogte 70 cm.

Eenjarige, leuke plant in diverse kleuren voor randen,
perken of in de rotstuin. Zaait zichzelf gemakkelijk uit, dus
ook geschikt voor verwildering. Vanaf eind maart buiten
zaaien, iets uitdunnen. Hoogte 30 cm.

Art. 01/005745

Art. 01/005750

Art. 02/014440

€ 1,70

ca. 130 zaden

€ 1,70

ca. 90 zaden

ca. 0.5 g

€ 1,59

LINUM OF VLAS
Eenjarig

Overblijvend

Linum grandiﬂorum BRIGHT EYES I1J

Linum grandiﬂorum rubrum I1J

Linum perenne I3J

Eénjarige rand- en perkplant, uitermate snelgroeiend.
Zaaien rechtstreeks in vollegrond vanaf april, bij 16
à 18°C. Bloeit met ca. 35 cm hoge witte vlasachtige
bloemen met donkerrood hart.

Eénjarig roodbloeiend vlas. Zodra de zaadbolletjes
gevormd zijn kunnen de planten ook gedroogd worden.
Hoogte 40 cm.

Overblijvend, geschikt voor borders, groepen en
verwildering. Bloeit met een zee van blauwe bloemen en
gedijt goed op droge gronden. Zaaien: half mei/juli. Bloeit:
juni/augustus. Blauw - 50 cm -

Art. 01/005755

Art. 02/014445

Art. 01/005760

€ 1,70

ca. 120 zaden

€ 1,29

ca. 1.5 g

ca. 325 zaden

€ 1,70

LOBELIA
Eénjarige plant, voor randen, perken en rotstuin. Zeer geschikt voor bloembakken in combinatie met pelargoniums. Hoogte 10 à
15 cm. Zaaien: binnenshuis bij temperatuur van 20°C - verspenen en buiten onder glas zetten - uitplanten na 15 mei. Bloeit: juli/
september.

Lobelia erina compacta

Lobelia pendula of hanglobelia

Bloemen

Lobelia erina compacta
CRYSTAL PALACE I1J

Lobelia erina compacta
EMPEROR WILLIAM I1J

Lobelia erina compacta
PARELSNOER I1J

Lobelia pendula SAPHIR

Lobelia erinus pendula
CASCADE mix I1F

Donkerblauw - extra
langbloeiend.

Compact groeiende plant met
frisgroen blad en helderblauwe
bloemen.

Een mooie mengeling van witte,
roze en blauwe tinten.

Diepblauwe hanglobelia met
wit oog.

Bonte kleurenmengeling.

Art. 01/005765

Art. 02/014450

Art. 02/014460

Art. 01/005775

Art. 02/014452
ca. 0.25 g

€ 1,89

ca. 7500 zaden

€ 2,20
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ca. 0.2 g

I1F

€ 1,89

ca. 0.25 g

€ 1,89

ca. 7500 zaden

€ 2,20
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LUPINUS OF LUPINE
Eénjarige of overblijvende plant, geschikt voor borders, grote groepen en als snijbloem. Zaaien: voorjaar. Bloeit: juni/september.

Eenjarig

Overblijvend
Overblijvend. Zaaien: midden voorjaar, begin zomer. Bloeit : mei/juli.

Lupinus nanus PIXIE DELIGHT

G1C

Eenjarige lage lupine in
gemengde kleuren. Hoogte 40
cm. Zaaien: rechtstreeks in volle
grond vanaf april tot eind mei,
iets uitdunnen. Bloeit: vanaf
eind juni.

Lupinus hartwegii G1C

Art. 02/014470

Art. 01/005785

Eénjarig - gemengd - 70 cm.

€ 1,59

ca. 2 g

ca. 90 zaden

Lupinus polyphyllus RUSSELL

Lupinus polyphyllus THE
GOVERNOR G3C

Overblijvend - gemengd - 90 cm.

Helderblauwe, heerlijk geurende
bloemtrossen. Overblijvend - 90
cm.

Overblijvende, 50 cm hoge
lupine in diverse kleuren. Door
regelmatig de uitgebloeide
bloemen te verwijderen verlengt
men de bloeitijd aanzienlijk.

Art. 01/005795

Art. 01/005790

Art. 02/015422

G3C

€ 1,70

Lupinus polyphyllus
MINARETTE mix G3C

ca. 75 zaden

€ 1,70

€ 2,20

ca. 75 zaden

€ 1,89

ca. 1.5 g

LUNARIA OF JUDASPENNING

LYCHNIS OF BRANDENDE LIEFDE

Lunaria annua G2J

Lychnis chalcedonica G3J

Tweejarige borderplant met lilapaarse, welriekende bloemen ; zet vervolgens
perkamentachtige platte zaadschijven. Ideaal als droogbloem. Zaaien: in de zomer ter
plaatse. Bloeit : mei/september. Gemengd - 75 cm.

Overblijvend. Geschikt voor borders, groepen of als snijbloem. 80 cm. Zaaien: in de zomer
ter plaatse. Bloeit: het volgend jaar mei/juni. Scharlakenrood.

Art. 01/005780

Art. 01/005800

€ 1,10

ca. 65 zaden

€ 1,10

ca. 400 zaden

MATTHIOLA OF ZOMERVIOLIER

MESEMBRIANTHEMUM
(DOROTHEANTHUS) OF
MIDDAGBLOEM

Eénjarig, heerlijk geurend gewas met grote bloemtrossen, voor randen, perken, groepen en
rotstuinen.

Matthiola incana
DWARF TEN WEEKS mix I1J

Matthiola longipetala bicornis
SCENTSATION mix I1C

Prachtig mengsel van dubbelbloemige
violieren in roze, rode, purper, crème en
gele tinten. Hoogte 35 cm.

Plantje met een onweerstaanbare geur.
Bloeit met kleine lilakleurige bloemen.
Hoogte 35 cm. Avondgeurder.

Art. 01/005810

Art. 01/005815

ca. 180 zaden

€ 1,70

ca. 360 zaden
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Zeer populair éénjarig bloempje. Geschikt
voor randen, rotstuinen en perken. De
bloemen gaan alleen open als de zon
schijnt. Oude bloemen verwijderen ten
einde de bloeiperiode te verlengen.
Zaaien: vroege voorjaar onder glas of
midden voorjaar ter plaatse. Bloeit: de hele
zomer. Gemengd - 10 cm.

Matthiola, Avondviolier roze
Eenjarig, hoogte 45 cm.

€ 1,70

Art. 02/014489

ca. 0.15 g

€ 1,59

Art. 01/005825

ca. 3200 zaden

€ 1,70
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Mesembrianthemum bellidiformis
MAGIC CARPET I1J

MIMOSA OF KRUIDJE
ROER ME NIET

MIMULUS OF
MASKERBLOEM

MINA LOBATA OF
STERRENWINDE

MIRABILIS OF
NACHTSCHONE

Mimosa pudica I3F

Mimulus tigrinus QUEEN’S PRIZE

Mina lobata AQUAMOCLIT I1E

Mirabilis jalapa mix I1J

Potplant, die op aanrakingen reageert, de
blaadjes vouwen toe en openen na korte
tijd opnieuw. Zeer geliefd bij kinderen.
Staat bij voorkeur op een lichte, zonnige
plaats. Regelmatig water geven. Zaaien:
voorjaar. Bloeit: juli/augustus. Lilaroze - 35
cm.

Eénjarig. Knappe kleurenmengeling met
bruine tot purperkleurige vlekken. Zaaien
: in vollegrond of onder glas en in mei
uitplanten. Geschikt als bodembedekker
rond vijvers of andere vochtige plaatsen.
Hoogte 35 cm.

Klimplant met een sterk exotisch karakter.
Voor begroeiing van afsluitingsdraad,
pergola’s enz. Sterke en weelderige groei,
met een ﬁjne trosvormige bloeiwijze. Ook
als hangpotplant. Zaaien : onder glas in
februari/ maart of in vollegrond april/mei.
Bloeit : de hele zomer.

Eénjarige, sterk geurende plant, waarvan
de bloemen slechts in de late namiddag
openen. Zaaien : onder glas in april/mei
of later in vollegrond. Bloeit : vanaf juli tot
oktober. Hoogte 60 cm.

Art. 02/014495

Art. 02/014497

Art. 02/014500

Art. 01/005830

ca. 90 zaden

€ 1,70

I1J

ca. 15 zaden

€ 1,59

ca. 1,5 g

€ 1,89

MYOSOTIS OF VERGEET-MIJ-NIETJE

ca. 3 g

€ 1,59

NEMESIA

E X C E L L E N T

Nemesia CARNIVAL mix I1J

Myosotis sylvatica G2J

Vergeet-me-nietje

Myosotis alpestris VICTORIA ROSE

Overbekend, tweejarig bloempje. Bloeit
zeer vroeg, ideaal in combinatie met
voorjaarsbollen. Zaaien: zomer. Bloeit:
april/juni. Indigoblauw - 30 cm.

Speciale verpakking. Om uit te delen bij
de uitvaart. Vanaf 100 stuks bestelling
telefonisch of via mail plaatsen.

De roze versie van het alom bekende
vergeet-mij-nietje. Hoogte 25 cm.

Art. 01/005855

Vanaf 100 stuks

ca. 595 zaden

€ 1,70

Art. 04/004000

1 st.

€ 1,95
€ 1,75

NEMOPHILA OF BOSLIEFJE

Bloemen

Ongewone kleurencombinatie met 5
donkere stippen per bloem.

Art. 01/005870

ca. 135 zaden

€ 1,70

Art. 02/015118

ca. 0.25 g

€ 2,39

Art. 02/014510

ca. 0.125 g

€ 1,59

NEPETA OF
KATTENKRUID

NIEREMBERGIA

Nepeta mussini I3C

Nierembergia I1J
Eenjarig. Zuiverwit. Geschikt voor
rotstuinen, randen en perken. Zaaien vanaf
half maart onder glas, verspenen en na
half mei uitplanten. Hoogte 15 cm.

Helderblauwe bloemen met wit hart.

Overblijvende, 30 cm hoge plant. Ideaal
voor rotstuin en borders. Zaaien : vanaf
half mei, verspenen op 10x10 cm en later
uitplanten op 25x25 cm. Kiemduur: ca.
3 weken. Bloeit : met prachtige blauwe
bloemen vanaf juni het volgend jaar.

Art. 01/005865

Art. 02/015430

Art. 02/145321

Eénjarig. Voor bloembakken of als grondbedekker. Hoogte 10 à 15
cm. Zaaien: voorjaar ter plaatse. Bloeit: de ganse zomer.

Nemophila maculata SPOTTY G1C

G2J

Eénjarige plant. Zeer geschikt voor
perken, borders, bloembakken en
randen. Rijkbloeiend met prachtige
kleurencombinaties. Ook bestand tegen
slechte weersomstandigheden. Zaaien:
voorjaar, bij voorkeur warm opkweken.
Bloeit: hoogzomer. Mooi kleurenpallet.
Hoogte 35 cm.

Nemophila menziesii PRINCE
GUSTAV’S EYES G1C

ca. 350 zaden
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€ 1,10

ca. 0.25 g

€ 1,89

ca. 0.2 g

€ 2,39
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NIGELLA OF JUFFERTJE IN ‘T GROEN
Zeer fraaie éénjarige snijbloem, ook geschikt voor perken en groepen. De zaaddozen worden in
droogboeketten gebruikt. Zaaien: voorjaar, ter plaatse. Bloeit: juli/augustus.

PALUSODUM OF
GRASMADELIEFJES

Palusodum of grasmadeliefjes

I2J
Nigella damascena MISS JEKYLL blue

Nigella damascena PERSIAN JEWEL

Nigella papillosa AFRICAN BRIDE

Blauw - 50 cm.

Gemengd - 60 cm.

Borderplant met aantrekkelijke
sneeuwwitte bloemen met een zwart hart.
Hoogte 90 cm.

Eénjarig. Een ideale bodembedekker of
voor tuinbeplanting in perken of gazons.
De kleine plant met vele kleine bloemen
bloeit de hele zomer tot in de late herfst.
Zaai vanaf februari in de koude kas of
vanaf april-mei in volle grond. Kiemt na
10-14 dagen bij een temperatuur van
12-15 °C.

Art. 01/005890

Art. 03/012463

G1J

Art. 01/005885

ca. 370 zaden

€ 1,10

G1J

Art. 02/014535

€ 1,29

ca. 1.5 g

G1J

ca. 75 zaden

€ 2,20

ca. 1 g

€ 3,70

NICOTIANA OF SIERTABAK
Decoratieve éénjarige plant voor perken, groepen, bloembakken of als snijbloem. Rijkbloeiend. Zaaien: voorjaar, bij voorkeur warm
opkweken, bij ca. 22°C. Bloeit de hele zomer.

Nicotiana alata TINKERBELL F2 gemengd G1J

Nicotiana alata SENSATION mix G1J

Nicotiana sylvestris G1J

Een zeer bijzondere éénjarige en compacte soort met
gemengde kleuren. De bloei is overweldigend en houdt
lang aan. Hoogte 35 cm.

Hoogte 80 cm.

Eénjarig, in zeer zachte winters soms overblijvend. Bloeit
vanaf de late zomer met welriekende witte, buisvormige
bloemen. Lange, middelgroene bladeren. Hoogte 150 cm.

Art. 02/014530

Art. 01/005875

ca. 0.1 g

€ 2,39

€ 1,10

ca. 950 zaden

OSTEOSPERMUM OF SPAANSE MARGRIET

Art. 02/014529

ca. 0.15 g

€ 1,89

PASSIFLORA OF PASSIEBLOEM

Passiﬂora coerulea PASSION BLUE I3F

AKILA mix I1J
Langbloeiend en goed bestand tegen droogte, geschikt voor border of als potplant.
Eenjarig.

Klimplant met witpaarse bloemen. Tijdens de bloei veel water geven. Kan tijdens de
zomer ook buiten geplaatst worden. Zaaien: zomer. Bloeit: volgend jaar in de zomer en
najaar.

Art. 02/004542

Art. 01/005945

ca. 10 zaden

€ 2,59
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ca. 55 zaden

€ 2,20
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PAPAVER OF KLAPROOS
Laag of hoog, éénjarig, tweejarig of overblijvend, rood of gemengd, een enorme keuzemogelijkheid bij papaver. Zaaien: voorjaar ter
plaatse. Bloeit: mei/juli.

Eenjarig

Papaver somniferum DANISH FLAG G1J

Papaver RHOEAS G1A

Papaver RHOEAS FALLING IN LOVE G1J

Bloeit met wit/rode bloemen. Hoogte 60 cm.

De overbekende wilde klaproos. Enkelbloemig met heerlijk
rode kleur. Hoogte 70 cm.

Dubbele en halfdubbele tweekleurige bloemen in diverse
tinten. Hoogte 80 cm.

Art. 01/005906
Art. 04/009000
Art. 04/009001

Art. 01/005910

Art. 02/080856

€ 1,39

ca. 0.75 g

Papaver somniferum var. album
(BLAUWMAANZAAD) G1J
Eenjarig. Na de bloei ontstaan prachtige
zaaddozen die meestal gedroogd worden.
De bloemen zijn wit met lilaroze hart. De
zaden kunnen gebruikt worden in brood en
gebak. Hoogte 90 cm.

Art. 02/080854

ca. 1 g

€ 1,39

€ 2,20
€ 19,00
€ 39,95

ca. 3000 zaden
ca. 100 g
ca. 500 g

€ 2,20

ca. 600 zaden

Papaver Rhoeas gemengd I1J

Papaver Somniferum Slaapbol 1J

Papaver Black Paeony 1J

Prachtig mengsel in zachte
kleurennuances.

Zeer mooie bloem voor groepen en in de
éénjarige border. Zaait zichzelf gemakkelijk
uit en daardoor geschikt voor verwildering.

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

Art. 02/080862

Art. 02/080863

Art. 02/080851

Tweejarig

ca. 1 g

€ 1,39

ca. 1 g

€ 1,39

ca. 0.08 g

€ 1,39

Meerjarig

Bloemen

Papaver orientale PIZZICATO G3J
Een prachtige mengeling van rode, scharlaken, oranje,
zalm, mauve, roze en witte kleuren met typische zwarte
stippen aan de basis van de bloembladen. Hoogte 30 à
40 cm, bloemen met Ø 15 à 20 cm. Zaaien: mei/juni op
plantenbed - uitplanten na 4 à 6 weken in potjes met Ø 10
cm - in de herfst op een zonnige standplaats planten.

Papaver nudicaule ARTIST’S GLORY G2J
Tweejarige IJslandse papaver. Rijkelijk bloeiend in
verrukkelijke pasteltinten. Hoogte 45 cm.

Art. 01/005915

ca. 2000 zaden

€ 1,70

Art. 01/005920
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ca. 350 zaden

€ 3,20

Papaver orientale, Oosterse Papaver G3J
Scharlakenrood.

Art. 01/005925

ca. 1000 zaden

€ 1,70
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PELARGONIUM OF TUINGERANIUM
Deze éénjarige plant is geschikt als pot- en borderplant, bij voorkeur op een lichte, warme plaats. Matig water geven. Hoogte 35 cm.
Zaaien: vanaf eind december binnenshuis, bij een constante temperatuur van ca. 22°C. Bloeit: tot in de nazomer.

Pelargonium zonale F1 MAGIC BEAUTY I1F

Pelargonium zonale APOLLO I1F

Pelargonium zonale CHERIE I1F

Een prachtige mengeling in diverse kleuren.

Zuiverwit.

Zalmroze.

Art. 02/014555

€ 4,49

ca. 10 zaden

Art. 02/014562

€ 4,49

ca. 10 zaden

Art. 02/014560

€ 4,49

ca. 10 zaden

Pelargonium zonale BRIGHT EYES I1F

Pelargonium zonale COLOUR SHOW F2 I1F

Pelargonium zonale MUSTANG F1 I1F

Lichtrood met oog.

Mengsel in diverse kleuren.

Kersenrood.

Art. 02/014563

€ 4,49

ca. 10 zaden

Art. 01/005950

€ 3,20

ca. 32 zaden

Art. 02/014556

€ 4,49

ca. 10 zaden

PETUNIA

2022

2022

2022

2022

Petunia nana compacta SNOWBALL

Petunia nana compacta FIRE CHIEF

Petunia nana compacta ALDERMAN

Petunia nana compacta STELLARIS

Prachtige puurwitte kleur.
Hoogte 30 cm.

Prachtige donkerrode kleur.
Hoogte 30 cm.

Prachtige violetblauwe kleur.
Hoogte 30 cm.

Prachtige rode soort met witte ster.
Hoogte 30 cm.

Art. 01/008580

ca. 0.1 g

€ 1,70

Art. 01/008565

ca. 0.1 g

€ 1,70
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Art. 01/008575

ca. 0.1 g

€ 1,70

Art. 01/008585

ca. 0.1 g

€ 1,70
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Eénjarig. Zeer bekende en geliefde kleurbrenger in perken, groepen of bloembakken. De F1-hybriden geven extra grote bloemen met
diepere kleuren en zijn beter bestand tegen slechte weersomstandigheden. Pluk geregeld de uitgebloeide bloemen weg. Zaaien:
vroege voorjaar binnenshuis, na opkomst verspenen. Uitplanten na half mei. Vooral bij de F1-hybriden moet de temperatuur constant
op 22°C gehouden worden. Bloeit: tot diep in oktober.

PETUNIA
HEDGIFLORA

Petunia hedgiﬂora - F1 TIDAL WAVE
Silver & Cherry Red G1J
Petunia nana compacta G1J
Een bonte mengeling van grootbloemige
petunia’s. Hoogte 30 à 35 cm.

Art. 01/005970

ca. 1500 zaden

€ 1,10

Petunia SNEEUWBAL G1J

Petunia multiﬂora
PURPLE PIROUETTE F1 G1J
Dubbelbloemige, tweekleurige petunia
(purper & wit). Hoogte 35 cm.

Art. 01/005975

ca. 30 zaden

€ 4,20

Eénjarig. Vooral gebruikt als
bodembedekker. Eén plant produceert
honderden bloemen in kersenrood of zilver.
Sterk bestand tegen botrytis, weerstaat
hitte én regen, bloeit tot het invallen van
de vorst.

Grootbloemige, zuiverwitte petunia.
Hoogte 45 cm.

Art. 02/014578

ca. 0.2 g

€ 1,59

Art. 01/005990

ca. 15 pillen

€ 5,20

HANGPETUNIA
Dit type petunia uit zaad is zeer aantrekkelijk, veelzijdig van toepassing en sterk bestand tegen alle weersomstandigheden. Wordt gekweekt omwille
van zijn speciale eigenschappen van vertakken. Bloeit uitzonderlijk veel en lang in schitterende felle kleuren op vensterbakken, in hangkorven
of als éénjarige grondbedekker. Doorstaat hitte, droogte en hevige regenval. De zaden (meestal in pilvorm) bezitten een hoge kiemkracht en een
zeer uniforme opgroei. Regelmatige bemesting is een absolute noodzaak. Zaaien : eind december/januari bij constante temperatuur van ca. 20°C
- kiemperiode 14 à 20 dagen. Zaden of pillen niet afdekken - vragen hoge vochtigheidsgraad om gemakkelijk te kiemen. Tijdig uitplanten en later
nogmaals verspenen in een pot van Ø 9 cm. Verder opkweken bij een temperatuur van ca. 15°C. Zes planten volstaan voor een hangkorf van Ø 30 cm.

PURPLE WAVE F1 G1F

BLUE WAVE F1 G1F

PINK WAVE F1 G1F

Diepblauwe, rijkbloeiende hangpetunia.
Bloeit tot diep in het najaar.

Bloeit met halfgrote bloemen, lichtroze
met wit hartje. Groeit aanvankelijk
rechtop, later hangend.

Art. 01/005995

Art. 02/665429

ca. 15 pillen

€ 5,20

PELARGONIUM
PELTATUM OF
HANGGERANIUM

Bloemen

Pelargonium peltatum SUMMER TIME

I1F

€ 4,99

ca. 8 zaden

€ 5,20

Art. 02/665428

ca. 12 pillen

€ 4,99

PHACELIA OF
PHLOX OF
DROOMBIJENVOER VLAMBLOEM

Phacelia viscida compacta
BLUE FOAM G1C
Eénjarige bijenplant met felblauwe
bloemen met wit hart. Zaaien onder glas of
later in vollegrond. Hoogte 25 cm.

gemengd

Art. 01/005964

ca. 12 pillen

HYBRIDE PENDULA CHOICE MIX

De meest bekende hangpetunia - grote
paarse bloemen.

Art. 01/006010

ca. 500 zaden
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€ 1,70

G1F

Wit- rood- roze en lilakleurige bloemen tot
35 cm hoogte. Groeit zijwaarts en hierdoor
lichthangend.

Art. 01/005985

ca. 1500 zaden

€ 1,70

PHYSALIS OF
LAMPIONPLANT

Phlox drummondii
SUMMER SHOWERS I1C

Physalis franchettii WINTER CHERRIE

Eénjarig, zeer gewaardeerde bloem
voor borders en perken. Zaaien: vroege
voorjaar onder glas of later rechtstreeks
in vollegrond, uitplanten op 15x15 cm.
Bloeit: zomer en herfst. Zomerse kleuren in
allerlei variaties. Hoogte 35 cm.

Een overblijvende plant voor groepen en
borders. De oranjekleurige vrucht (lampion)
is gemakkelijk te drogen. Zaaien: vroege
voorjaar binnen of onder glas. Bloeit:
augustus/september. Hoogte 80 cm.

Art. 01/006015

Art. 01/006020

ca. 75 zaden

G3J

€ 2,20

ca. 150 zaden

€ 1,70
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PORTULACA OF
PORTULAK

PRIMULA OF
SLEUTELBLOEM

RICINUS OF
WONDERBOOM

RODOCHITON

Een éénjarige “boom” die gemakkelijk
een hoogte van 2 meter bereikt.
Zeer groot en decoratief blad.

Primula veris elatior COLOSSE

Eénjarige, laagblijvende border-, perk- en
rotstuinplant met enorm rijke bloei in
zachte heldere kleuren. Voor zonnige en
warme standplaatsen. Op vetplanten
lijkende vlezige holle blaadjes. Hoogte 15
cm. Zaaien: vroege voorjaar binnenshuis,
mei ter plaatse uitplanten. Bloeit: juli/
oktober.

Art. 01/006030

ca. 2200 zaden

€ 1,70

Rodochiton atrosanguineus
PURPLE BELLS I1E

G3C

Overjarig, geschikt voor randen, groepen,
perken en bloembakken. Zaaien: vroege
voorjaar binnen of in de zomer buiten.
Grond goed vochtig houden. Bloeit: vroeg
in het voorjaar. Gemengd - 25 cm..

Art. 01/006025

€ 2,20

ca. 250 zaden

Groenbloeiende plant - Hoogte 250 cm.

Eénjarige klimplant, ook als hangplant
gebruikt. Bloeit in zomer en herfst met
belvormige, hangende violetrode bloemen.
Zaaien : vroege voorjaar bij ca. 20°C.
Kiemtijd ca. 2 weken.

Art. 02/014670

Art. 02/080940

Ricinus zanzibarensis

ca. 5 g

RUDBECKIA
Een éénjarig gewas dat vanaf juli tot diep in de herfst bloemen geeft, die zeer geschikt
zijn als snijbloem. Ook voor borders, perken en groepen.
Zaaien: vroege voorjaar binnen of later buiten ter plaatse.
Bloeit: juli tot de vorst invalt.

€ 1,89

ca. 10 zaden

€ 3,79

SAPONARIA OF
ZEEPKRUID

Saponaria ocymoides G3J

Rudbeckia hirta PRAIRIE SUN I1C

Rudbeckia hirta GLORIOSA DAISY I1C

Bloeit met extra grote bloemen met een groen hart. De
bloemblaadjes verlopen van licht- naar goudgeel. Hoogte
70 à 80 cm.

Ideale snijbloem, bekend om zijn warme herfsttinten.
Hoogte 80 cm.

Een overblijvend gewas dat in het voorjaar bloeit met
grote aantallen kleine rozelila bloempjes. Voor randen en
rotstuinen of hangend over een muurtje. Hoogte 15 cm.
Zaaien: midden voorjaar. Bloeit: mei/juni.

Art. 02/014673

Art. 02/014675

Art. 01/006075

€ 4,49

ca. 45 zaden

€ 1,29

ca. 0.5 g

€ 1,10

ca. 180 zaden

SCABIOSA OF DUIFKRUID

SALVIA FARINACEA

SALVIA HORMINUM

Scabiosa caucasica
PERFECTION BLUE I3D

Scabiosa atropurpureaI1D

Salvia farinacea BLUE PLUS I1C

Salvia horminum I1C

Overblijvende rijkbloeiende plant lilablauw - 60 cm. Zeer geschikt als
snijbloem. Zaaien : laat in het voorjaar
buiten, uitplanten september/oktober.
Bloeit : juli/augustus het volgend jaar.

Eenjarige snijbloem met prachtige
zwartpaarse dubbele bloemen. Trekt
enorm veel vlinders en andere insecten
aan. Bij zachte winters kan de plant soms
overgehouden worden. Hoogte 60 cm.

Eénjarig. Kobaltblauwe aren op grijs blad
en stengel. Zéér compact groeiend en
laagblijvend. Hoogte 25 cm. Bloeit tot de
vorst invalt.

Eénjarig, enorm attractief en imposant.
Mengsel van witte, violetblauwe en
karmijnroze tinten. Zaaien : januari tot half
april in de serre bij 20 à 25°C. Uitplanten
na 15 mei in vollegrond. Hoogte 60 cm.

Art. 01/006080

Art. 02/147055

Art. 01/006055

Art. 02/014685

ca. 45 zaden

€ 2,20

ca. 0.5 g
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€ 1,89

ca. 100 zaden

€ 2,20

ca. 0.5 g

€ 1,59
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Portulaca grandiﬂora I1J

SALVIA
SPLENDENS

SEDUM
ACRE

SIERMAIS

Salvia splendens St. Jansvuur

Sedum Acre Muurpeper

Maïssoort met fraaie veelkleurige kolven. Zeer decoratief in
bloemstukken en droogboeketten. Zaaien: vroege voorjaar onder
glas bij 22 à 25°C. Uitplanten na 15 mei.

GROOTVRUCHTIG I1D

AARDBEIENMAIS I1D

Eenjarige, rode bloemen. Bloeit de hele
zomer. Hoogte 30 cm.

Als bodembedekker te gebruiken en
geschikt voor verwildering. Groeit zelfs nog
op de armste grondsoorten.

Decoratieve kolven in verschillende
kleurenvariaties, ideaal als aanvulling voor
herfstdecoratie, droogbloemstukken, e.a.
Hoogte 200 cm.

Vormt kleine kolven roodbruine siermais.
Gedroogd, lang houdbaar. Hoogte 150 cm.

Art. 01/006070

Art. 02/015472

Art. 01/006115

Art. 02/665719

I1C

ca. 90 zaden

€ 1,70

€ 2,39

ca. 0.125 g

ca. 25 zaden

€ 1,70

ca. 3 g

€ 1,89

SIERKALEBASSEN
Zaaien: midden voorjaar onder glas of binnenshuis, uitplanten na 15 mei. Regelmatig controleren op slakken.

BABY BEAR I1

BIRDHOUSE BOTTLE I1

CUCUZI (Italian snake) I1

Zéér geliefde feloranje minipompoen. Mooi vruchtvlees,
ideaal voor pompoentaart. Geroosterde pitten zijn zéér lekker.

Originele sierkalebas in ﬂesvorm. Erg geliefd bij kinderen
die ze vaak beschilderen.

Zéér lange, lichtgroene kalebas in de vorm van een slang.
Bij voorkeur onder glas telen.

Art. 02/029605

Art. 01/006110

Art. 02/029863

€ 1,99

ca. 1.5 g

€ 2,20

ca. 25 zaden

€ 1,79

ca. 2.5 g

KRONENMENGSEL I1

TURKSE MUTS I1

Kleinvruchtig gemengd I1

Kroonvormige vruchten, gestreept of tweekleurig - gemengd.

Vruchten met oranje, rode, witte en groene strepen rondom.

Art. 02/014230

€ 1,29

ca. 2 g

Klein- en grootvruchtig gemengd

Art. 01/006100

€ 2,20

ca. 25 zaden

Art. 02/014233

€ 1,89

ca. 2 g

Art. 02/014232

€ 1,59

ca. 2 g

SIERGRASSEN (GRAMINAE)
Aantrekkelijk in de border, in potten of in droogboeketten.

Eenjarig
Zaaien: vroege voorjaar buiten - eerst onder glas of later direct in vollegrond. Bloeit: juli/september.

2022

Bloemen

Graminae gemengd G1J
Mengeling van vele soorten.

Art. 02/014900

ca. 0.75 g

€ 1,59

2022

2022

Vedergras Pony Tails

Zegge Bronco

Zwenkgras - Festina

De bladeren zijn groen en erg
smal waardoor het net lijkt of het
paardenstaarten zijn.

Bronco vormt een dichte pol met opvallende
brons/roodbruine bladeren, zeer geschikt om
mooie accenten in uw tuin aan te brengen.

Met zijn staalblauw gekleurd blad en
blauwgrijze bloeiaren erg geschikt voor de
border, rotstuin of in pot.

Art. 02/083082

Art. 02/083084

Art. 02/083080

ca. 0.1 g
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€ 2,79

ca. 10 zaden

€ 6,29

ca. 10 zaden

€ 4,99
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2022

2022

2022

Chinees prachtriet - New Hybrids

Lampenpoetsersgras

Parelgras

Sierlijke, rietachtige stengels en hoog gevederde
pluimen, ideaal voor het creëren van hagen of
vijverbeplanting.

Te herkennen aan zijn compacte groei en langwerpige,
diepgroene bladeren.

Een heerlijk zacht siergras met overhangende frisgroene
bladeren die in de herfst veranderen in een mooie goudgele
kleur. Tijdens warme dagen verspreidt Parelgras een heerlijk
zoete geur.

Art. 02/083088

Art. 02/083090

Art. 02/083086

ca. 0.05 g

€ 3,99

ca. 0.1 g

€ 4,99

ca. 0.05 g

€ 6,29

TAGETES OF AFRIKANEN
Ongetwijfeld de meest geteelde en de meest dankbare tuinbloem. Geeft ook bij het slechtste weer zon in uw tuin. Alle Afrikanen zijn
éénjarig, maar het gamma omvat vele soorten, kleuren, bloemgrootten en -hoogten. Zaaien: vroege voorjaar binnenshuis of later
direct buiten. Bloeit: juli/oktober. De lagere soorten worden gebruikt in perken, randen en bloembakken, de hogere in borders en ook
als snijbloem. De enkelbloemige soorten (Tagetes patula) worden dikwijls geplant tussen aardappelen of in de buurt van tomaten
(tegen aardappelmoeheid en tomatencystenaaltje).

Tagetes Patula Marigold Dainty Marietta J
Ongewone enkelbloemige variëteit. Uniforme planten
met grote enkele bloemen die aantrekkelijk zijn voor bijen
en vlinders. Weerbestendig voor lange bloei in kuipen,
borders en borders.

Tagetes erecta CRACKERJACK mix H1C

Tagetes erecta Hawai H1C

Geel en oranje gemengd - grootbloemig - 90 cm.

Dubbelbloemig - dieporanje - 90 cm.

Art. 02/827429

Art. 01/006145

ca. 150 zaden

€ 3,95

ca. 150 zaden

€ 1,10

Art. 01/006150

ca. 150 zaden

Tagetes erecta SMILES H1C

Tagetes tenuifolia - Randjesafrikaan oranje H1J

Tagetes patula nana petite H1J

Dubbele gele bloemen - 90 cm.

Ideaal voor rotstuinen, potten of schalen. Kleinbloemig.
Hoogte 30 à 35 cm.

Citroengele dubbele bloemen. Hoogte 25 cm.

Art. 02/014795

Art. 01/006210

Art. 01/006155

ca. 150 zaden

€ 1,10

ca. 0.75 g

€ 2,39

ca. 130 zaden

2022

Tagetes erecta ESKIMO F1 H1J

2022
E X C E L L E N T

Vanillewitte tagetes. Bloeit rijkelijk met 7 cm grote bloemen.
Hoogte 35 à 40 cm.

MISSION GIANT YELLOW

GOLDILUX

Produceert tot 7 cm grote, felgele bloemen. Hoogte 75 cm.

Klassieke Franse tagetes met geel-rode bloemen.

Art. 01/006166

Art. 04/006010

Art. 04/006000

ca. 100 zaden

€ 2,20

€ 1,70

Bloemen

E X C E L L E N T

€ 1,10

ca. 100 zaden
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€ 2,95

ca. 100 zaden

€ 2,95
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Tagetes patula nana BOLERO H1C

Tagetes patula nana BONITA mix H1C

Tagetes patula nana Mr. MAJESTIC H1C

Vroegbloeiende tagetes met grote (Ø 5 cm)
diepgekleurde bloemen in een schitterende
kleurencombinatie : geelgevlamd met mahoniebruin.
Hoogte 25 à 30 cm.

Rijkbloeiende dubbelbloemige soort in diverse kleuren.
Hoogte 25 cm.

Zeer opmerkelijke tagetes, ideaal voor potten en perken.
Bloeit uitbundig met enkele gestreepte bloemen:
kastanjebruin en felgeel.
Hoogte 25 cm.

Art. 01/006200

Art. 01/006195

Art. 01/006175

ca. 130 zaden

€ 1,70

€ 1,10

ca. 165 zaden

ca. 130 zaden

€ 2,20

Tagetes patula nana RUSTY RED H1C

Tagetes erecta CUPIDON - dwerg oranje H1C

Tagetes erecta CUPID - dwerg citroengeel H1C

Bruinrood met een vleugje geel.
Hoogte 30 cm.

Vroege variëteit met chrysantvormige bloemen.
Hoogte: 15 - 30 cm

Vroege varieteit met chrysantvormige bloemen.
Voor boorden en potten.
Hoogte: 15 - 30 cm

Art. 01/006180

ca. 165 zaden

€ 1,10

Art. 03/010913

€ 2,65

ca. 0.5 g

Art. 03/010903

ca. 0.5 g

Tagetes patula nana TANGERINE H1J

Tagetes patula nana ORANGE FLAME H1J

Dubbelbloemig in helder oranje.
Hoogte 25 cm.

Dubbelbloemig. Oranje met bruin.
Hoogte 25 cm.

Art. 01/006190

ca. 165 zaden

€ 1,10

Art. 01/006185

ca. 165 zaden

€ 1,85

€ 1,10

TROPAEOLUM OF OOST-INDISCHE KERS
Eénjarige plant die als klimbloem, hangplant, snijbloem of als bodembedekker kan gebruikt worden. De bloemen zijn eetbaar en
worden vaak in salades gemengd. Wordt gebruikt tegen witte vlieg bij tomaten en pompoenen en tegen luizen bij broccoli en bonen.
Zaaien: midden voorjaar ter plaatse. Bloeit: juni/oktober.

Bloemen

Tropaeolum majus Nasturtium Alaska Salmon Orange I1J

Tropaeolum majus nanum TOM THUMB MIX G1J

Ongewone enkelbloemige variëteit. Uniforme planten met grote enkele bloemen die
aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Weerbestendig, voor langdurige bloei in kuipen,
borders of perken. Hoogte 30 cm.

Laagblijvende Oost-Indische kers. Enkelbloemig gemengd. Bloeit langdurig. Hoogte 30 cm.

Art. 02/827431

Art. 02/014810

ca. 25 zaden
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Tropaeolum majus nanum KING THEODORE G1J

Tropaeolum majus nanum EMPRESS OF INDIA

Tropaeolum majus nanum JEWEL dubbel mix

Mahoniekleurig tot bijna zwarte bloemen met donker blad.
Hoogte 25 cm.

Geeft massa’s felrode enkele bloemen. Hoogte 30 cm.

Dubbelbloemige lage Oost- Indische kers. Zéér eenvoudig
en gemakkelijk te telen. Hoogte 35 cm.

Art. 02/014815

Art. 02/014820

ca. 32 zaden

€ 2,20

Tropaeolum majus nanum pendula NOVA ZEMBLA

G1J
€ 1,59

ca. 3 g

ca. 3 g

G1E

Tropaeolum majus ﬂ. pl. G1E

Tropaeolum majus G1A

De allereerste Oost-Indische kers als hangplant in een mix
van crèmegele tot dieporanje bloemen.

Dubbelbloemig - gemengd - 250 cm.

Enkelbloemig - gemengd - 250 cm

Art. 01/006295

Art. 01/006255

ca. 20 zaden

€ 2,20

€ 1,70

ca. 32 zaden

Art. 01/006246

ca. 20 zaden

€ 1,59

€ 3,20

Tropaeolum majus OUT OF AFRICA mix G1E

Tropaeolum majus SCARLET GLEAM G1E

Tropaeolum peregrinum KANARIEKERS G1E

Enkelbloemige mengsel met lichtgroen witbont blad.
Hoogte 250 cm.

Prachtige donkerrode bloemen. Niet te veel bemesten.
Hoogte ca. 125 cm.

Eénjarig - geel. Hoogte 200 à 300 cm.

Art. 01/006260

Art. 02/014808

Art. 02/014825

ca. 32 zaden

€ 2,20

€ 1,59

ca. 3 g

ca. 2.5 g

€ 1,89

VENIDIUM

XERANTHEMUM OF PAPIERBLOEM

Venidium fastuosum PRINCE OF ORANGE I1J

Xeranthemum annuum I1D

Eénjarig. Zaaien onder glas bij 15 à 18°C - kiemduur ca. 3 weken. Uitplanten op 30x30
cm. Hoogte 60 cm - bloemstelen van ca. 35 cm met bloemdoorsnede van 7 cm. Lichtoranje
met donker hart.

Zeer bekende eenjarige droogbloem in diverse pasteltinten. Hoogte 60 cm. Zaaien: onder
glas vanaf half maart of later rechtstreeks in volle grond. Bloeit: ca. 6 weken na uitzaai.

Art. 01/006300

Art. 02/014850

ca. 375 zaden
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€ 1,70

ca. 1 g

€ 1,59
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Art. 01/006285

G1J

VERBENA OF IJZERHARD
Eénjarige plant. Rijkbloeiend. Ideaal voor randen, borders, perken, rotstuinen en bloembakken. Weinig gevoelig voor regen en slecht
weer. Zaaien: februari binnenshuis bij constante temperatuur van 18°C - midden voorjaar uitplanten. Eventueel het zaad één dag laten
voorkiemen in lauw water. Bloeit: juni tot de vorst invalt.

Hangverbena Lady Verveine mix I1F

Verbena hybrida compacta IDEAL FLORIST I1J

Verbena bonariensis PURPLE TOP I1J

Eénjarige rijkbloeiende plant voor potten en bloembakken.
De bloemen zitten in dichte schermachtige trossen bij
elkaar en zijn geurend. In maart binnen uitzaaien (20 °C).
Hoogte 20 cm

Mengsel van heldere kleuren. Hoogte 30 cm.

Vaste plant, bij ons echter bijna uitsluitend als
éénjarige geteeld. Door zijn hoogte, 100 cm, ideaal
als achtergrondbeplanting. Donkerpaarse, platte
bloemhoofden op bladloze stengels.

Art. 03/011143

Art. 01/006305

€ 5,00

ca. 0.5 g

€ 1,70

ca. 140 zaden

Art. 01/006310

€ 2,20

ca. 600 zaden

VIOLA CORNUTA OF HOORNVIOOLTJE
Het bekende kleinbloemige viooltje. Kan overal in de tuin of in bloembakken geplant worden. Zeer geschikt voor rotstuinen. Zaaien:
Voorjaarsbloei: juli/augustus binnen of buiten onder glas. Zomerbloei: maart binnen of buiten onder glas.

2022

Viola cornuta hybrida ADMIRATION I2J
Viola HELEN MOUNT I2J
Kleinbloemige soort, geel, zwart gestreept met donkere
vlekken. Hoogte 15 cm.

Art. 01/006320

€ 1,70

ca. 135 zaden

VERONICA OF
EREPRIJS

Grootbloemig bosviooltje, tweejarig, maar kan bij vroege
uitzaai reeds het eerste jaar bloeien. Diepblauw met geel
hartje. Hoogte 20 cm.

Viola cornuta hybrida BAMBINI MIX

Art. 01/006325

Art. 01/008590

€ 1,70

ca. 110 zaden

VIOLA TRICOLOR OF VIOLEN
Hieronder verstaan wij alle grootbloemige tot zeer grootbloemige soorten. Violen zijn tweejarig en
kennen twee bloeiperioden. Alle plantjes worden ca. 25 cm hoog. Zaaien: juli/augustus binnenshuis.
Bloeit in het volgend voorjaar. OF Zaaien: februari/maart binnenshuis. Bloeit: in de zomer.

Bloemen

Veronica spicata BLUE SHADES

Viola x wittrockiana Pansy Joker F2 3

Overblijvende plant, geschikt voor groepen,
borders of rotstuinen. Zaaien: midden
voorjaar buiten op zaaibed. Bloeit: juli/
augustus. blauw - 50 cm.

Grote bloemen vol karakter. Heldere en
vrolijke blauwe bloemen met opvallend
gemarkeerde 'gezichten' om echt op te
vallen. Langbloeiend. Betrouwbare kleur
voor potten en bloembedden.

Art. 01/006315

Art. 02/827435

I3C

ca. 1000 zaden

€ 2,20

ca. 135 zaden

Rijkbloeiende half-grootbloemige bosviooltjes met
gezicht in de bloem.

€ 1,70

ca. 150 zaden
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€ 3,95

Viola tricolor maxima Zwitserse
Reuzen ALPENMEER I2C

Viola tricolor maxima Zwitserse
Reuzen CORONATION GOLD I2C

Blauw met donkere randen.

Art. 01/006350

ca. 160 zaden

Goudgeel.

€ 1,70

Art. 02/015175

ca. 0.4 g

€ 1,89
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2022

AALSMEER GIANTS
Viola tricolor maxima Zwitserse Reuzen MONT
BLANC I2C

Rijkbloeiende mix van extra grootbloemige violen met
kleine donkere vlek in het hart van de bloem.

Viola tricolor maxima Zwitserse Reuzen
ORANJEZON I2C
Oranje.

Ivoorwit.

Art. 02/015178

€ 1,89

ca. 0.4 g

Art. 01/008595

€ 1,70

ca. 110 zaden

Art. 02/015180

€ 1,89

ca. 0.4 g

Viola tricolor maxima Zwitserse
Reuzen, gemengd I2C

Viola tricolor maxima ZILVERBRUID

Viola wittrockiana AVONDROOD

Viola tricolor maxima RHEINGOLD

Fluwelen kleuren.

Wit met donkerpurper hart.

Scharlakenrood met zwarte vlek.

Goudgele reuzenbloemen.

Art. 01/006340

ca. 160 zaden

I2J
€ 1,70

Art. 01/006355

ca. 160 zaden

€ 1,70

I2J

Art. 01/006345

ca. 160 zaden

I2J

€ 1,70

Art. 02/015185

ca. 0.4 g

€ 1,89

ZINNIA
Een éénjarige stevige bloem, tot 75 cm hoog, die zich uitstekend leent als snijbloem, maar ook zeer fraai uitkomt in borders en perken.
Bijna alle soorten zijn dubbelbloemig. Zaaien: vroege voorjaar binnen of later buiten. Bloeit: juli/oktober.

2022

Zinnia elegans
REUZEN VAN CALIFORNIE, mix

H1D
H1D

Zinnia elegans ﬂ. pl.
Dahliabloemig H1D

Gemengd.

Gemengd.

Deze lang houdbare en
mooigevormde plant mag zeker
“Koningin der snijbloemen”
genoemd worden. Bloeiwijze in de
felste kleuren op stevige stengel.

Art. 01/006380

Art. 01/006385

Art. 01/006375

Zinnia elegans ﬂ. pl.
Chrysanthemumbloemig

ca. 100 zaden

€ 1,10

ca. 100 zaden

€ 1,10

ca. 100 zaden

Zinnia elegans LILLIPUT mix

SOMBRERO

Kleinbloemige rijkbloeiende
zinnia in gemengde kleuren.
Hoogte 60 cm.

Sombrero bevat prachtige gele
bloemen met een opvallend
bloedrood hart. Hierdoor ook
geliefd bij vlinders.

H1D

Art. 01/008620

Art. 01/006400
€ 1,10

ca. 170 zaden

€ 1,10

ca. 175 zaden

€ 1,70

2022
E X C E L L E N T

Zinnia elegans CAROUSSEL
mix H1D

FORECAST
Creëert een prachtige, enkelbloemige
regenboog van paars, roze, geel en
oranje. Hoogte: 70 cm.

Art. 04/006050
ca. 1.5 g

€ 2,95

Een fris en vrolijk mengsel
van felgekleurde bloemen met
contrastrijke rand. Hoogte 50 cm.

Art. 01/006390
ca. 100 zaden

€ 1,70

Zinnia elegans THUMBELINA
gemengd H1J

Zinnia elegans ART DECO

Laag kleurenmengsel voor
borders en randen. Hoogte 20 cm.

Prachtige mengeling in warme
rode en purpere tinten.

Art. 02/014875

Art. 03/011513

ca. 0.75 g
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€ 1,59

H1D

ca. 1 g

Zahara Fire is een 1-jarig gewas,
geeft vuurrode dubbele bloemen.
Zeer goed ziekteresistent en ook
goed bestand tegen droogte.
Op warmte uitzaaien en later
uitplanten in de tuin voor een
perfect resultaat. Hoogte 50 cm.

Art. 01/006387
€ 3,70

ca. 25 z

€ 3,20
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Bloemen

Zinnia Marylandica - Zahara
Fire double

Bolgewassen
Bolgewassen

ZOMERBLOEIENDE BOLGEWASSEN
Geven een rijke aanvulling op de vroegbloeiende lentebolgewassen, maar ook meer afwisseling en een langere bloei tijdens het late
voorjaar en zomer.
VOOR LEVERING VANAF EIND JANUARI TOT APRIL

ACIDANTHERA

ALSTROEMERIA

ANEMONE

2022

Murielae Callianthus

Alstroemeria Lightu Hybride

De Caen gemengd

Wit

Ook gekend als Abessijnse gladiool. Hoogte: ca.
80 cm. Bloeiperiode: Augustus - september.

Hoogte: ca. 100 cm. Bloeiperiode: Juli - september.

Kleur: Mix Hoogte: 30 cm Standplaats: Zon
en Half Schaduw Bloeiperiode: apr-okt

Kleur: Wit Hoogte: 30 cm Standplaats: Zon
en Half Schaduw Bloeiperiode: apr-okt

Art. 09/900315

Art. 09/900687

Art. 09/100250

Art. 09/100240

10 st.

€ 2,10

3 st.

€ 3,99

30 st.

€ 6,99

50 st.

€ 6,99

BEGONIA
Met hun niet aﬂatende bloemenrijkdom vanaf eind juni tot de late herfst zijn begonia’s een onmisbare plantengroep die zorgt voor een nooit
geziene kleurenrijkdom en bloemenpracht in perken en borders, bloembakken, hanging baskets of in potten op terras en balkon. Geef regelmatig
wat meststof en als dank krijgt u nog meer bloei ! Niet uitplanten voor eind april. Na het bloeiseizoen kunnen de knollen uitgenomen worden, van
de stengel ontdaan, gedroogd en in droge turf of ander organisch materiaal bewaard worden tot het volgend plantseizoen.

Grandiﬂora
Bloeihoogte: 30-40 cm. Standplaats: Zon en halfschaduw. Bloeiperiode: jul-okt

2022

Donkerrood

Art. 09/900377

2022

Oranje
3 st.

€ 3,49

Art. 09/900385

2022

Wit
3 st.

€ 3,49

2022

Geel

Art. 09/900389

3 st.

€ 3,49

Art. 09/900380

3 st.

€ 3,49

Pendula

2022

2022

2022

2022

Donkerrood

Salmone

Wit

Geel

Hoogte: ca. 20 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Hoogte: ca. 20 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Hoogte: ca. 20 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Hoogte: ca. 20 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Art. 09/900379

Art. 09/900393

Art. 09/900391

Art. 09/900382

3 st.

€ 3,99

3 st.
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€ 3,99

3 st.

€ 3,99

3 st.

€ 3,99
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Picotee

2022

Wit Rood

Geel Rood

Hoogte: ca. 20 cm. Bloeiperiode:
Juli - oktober.

Hoogte: ca. 20 cm. Bloeiperiode:
Juli - oktober.

Art. 09/900549

Art. 09/900548

3 st

€ 3,99

€ 3,99

3 st

CALLA OF ZANTEDESCHIA
Zéér stijlvolle en gewaardeerde snijbloem, een vaste waarde bij het bloemschikken. De bloemen bezitten een voorname uitstraling en
blijven zéér lang houdbaar. Ook als tuinplant erg mooi. De bloemen sieren 2 maanden lang het gewas. Kan ook binnenshuis gehouden
worden. Verlangt een goed bemeste en vochtige standplaats. Gewashoogte 40 à 50 cm. Weerstaat lichte vorst. Bloeit juni tot september.

2022

2022

Rood

Art. 09/902392

Zwart
1 st

€ 2,49

2022

Oranje

Art. 09/902397

1 st

€ 2,49

Art. 09/902394

2022

Paars
1 st

€ 2,49

2022

Geel

Art. 09/902396

1 st

€ 2,49

Art. 09/902391

1 st

€ 2,49

CANNA
Deze robuuste, mooie en veel geteelde kuip- en borderplant kent veel succes op een aangepaste standplaats. Diverse kleurvarianten
zijn leverbaar. Canna’s zijn zeer vorstgevoelig en moeten daarom elk jaar in de late herfst uit de grond genomen worden en op een
vorstvrije plaats bewaard, om dan omstreeks half mei terug uitgeplant te worden. Al deze zorgen lonen ruimschoots de moeite: een
weelde aan mooie bladeren en een niet aﬂatende bloei vanaf eind juni tot de late herfst.

2022

2022

2022

2022

Corail

En avant

Reine Charlotte

Hoogte: 70 - 150 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Hoogte: 70 - 150 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Hoogte: 70 - 150 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Hoogte: 70 - 150 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Art. 09/902088

Art. 09/900494

Art. 09/902092

Art. 09/900510

1 st

€ 2,10

1 st

€ 2,10

CONVALLARIA MAJALIS

Striata
1 st

€ 2,10

Majalis

Rosea

Hoogte: ca. 20 cm. Bloeiperiode: Mei.

Hoogte: ca. 20 cm. Bloeiperiode: Mei.

Art. 09/900700

Art. 09/902223

Aanbevolen voor de wilde tuin. Goede snijbloemen. Bloeit vanaf
de midzomer op gebogen aarvormige stengels tot 100 cm hoog.

Lucifer

CROCOSMIA EMBERGLOW

Rood

€ 4,49

€ 2,10

CROCOSMIA

2022

10 st

1 st

3 st

€ 4,49
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Art. 09/900154

Oranje
10 st

€ 4,49

Art. 09/200750

15 st

€ 6,99
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Bolgewassen

2022

DAHLIA
Direct na ontvangst uw dahliaknollen uitpakken en in een bakje met turf of potgrond op een koele plaats bewaren tot ze kunnen
geplant worden. Planten op een zonnige plaats. Bloeit van juli tot november. Aan het eind van het groeiseizoen (oktober/ november)
worden de stengels afgesneden op ongeveer 30 cm boven de grond. Na enkele dagen de knollen met de spitvork rooien, van de
meeste grond ontdoen en op een luchtige plaats laten drogen. De gedroogde wortelknollen in droge turf, potgrond of bladgrond
bewaren op een volkomen vorstvrije plaats en na de winter opnieuw planten.

Bolgewassen

Anemone
Hoogte: 60-90 cm. Standplaats: Zon. Bloeiperiode: aug-nov

2022

Blue Bayou

Art. 09/900470

2022

Totally Tangerine
1 st

€ 1,99

Art. 09/902116

1 st

2022

Mary Evelyn

Art. 09/900505

Edge of Joy

€ 2,99

€ 2,99

Art. 09/902084

1 st

2022

Pooh
1 st

2022

Art. 09/900433

€ 2,99

2022

Teesbrooke Audrey
1 st

€ 1,99

Art. 09/900467

1 st

€ 2,99

Cactusdahlia
Hoogte: 110 cm Standplaats: Zon. Bloeiperiode: aug-nov

2022

Akita

Art. 09/900625

2022

Bridge View Aloha
1 st

€ 2,99

Art. 09/900238

1 st

2022

Gelber Vulcan

Art. 09/900364

Clair Obscur

€ 1,99

€ 1,99

Art. 09/900480

1 st

2022

Tutu
1 st

2022

Art. 09/900300
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€ 1,99

2022

White Star
1 st

€ 1,99

Art. 09/964895

1 st

€ 3,99
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Pompon
Hoogte: 100 cm Standplaats: Zon. Bloeiperiode: aug-nov

2022

2022

2022
Bolgewassen

2022

Brown Sugar

Art. 09/902327

Eveline

€ 2,99

1 st

Jowey Chantal

Art. 09/900504

1 st

€ 2,99

Art. 09/902207

Wizard of Oz
1 st

€ 1,99

Art. 09/900486

€ 1,99

1 st

Decoratief
Hoogte: 110 cm Standplaats: Zon. Bloeiperiode: aug-nov

2022

Bodacious

Art. 09/900497

2022

Break Out
1 st

€ 2,99

Art. 09/900427

2022

Café au Lait
1 st

2022

€ 2,99

Art. 09/900240

2022

Crème de Cassis
1 st

2022

€ 2,99

Art. 09/902083

Dr. P.H. Riedell
1 st

2022

Gallery Art Fair

Gallery Art Nouveau

Gallery Serenade

Hoogte: ca. 50 cm

Hoogte: ca. 50 cm

Hoogte: ca. 50 cm

Hoogte: ca. 50 cm

1 st

€ 2,99

Art. 09/900354

1 st

2022

Maxime

Art. 09/900445

€ 2,99

€ 2,99

1 st

2022

Art. 09/902333

€ 2,99

1 st

€ 2,99

Art. 09/901848

1 st

2022

Otto’s Thrill

Orange & Snow
1 st

Art. 09/900355

Art. 09/900278
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€ 2,99

€ 1,99

1 st

2022

€ 2,99

Art. 09/900444

1 st

2022

Art. 09/902147

€ 1,99

Lady Darlène

Porcelain
1 st

Art. 09/900441

2022

Gallery Art Deco

Art. 09/900336

2022

€ 2,99

2022

Senior’s Hope
1 st

€ 2,99

Art. 09/902335

1 st

€ 2,99
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2022

Bolgewassen

Spartacus

Art. 09/900399

2022

White Perfection
1 st

€ 2,99

Art. 09/900303

Zingaro

€ 1,99

1 st

2022

Armateras

Art. 09/987825

€ 4,25

Art. 09/900309

1 st

2022

Ben Huston
1 st

2022

€ 2,99

2022

Blondee

Art. 09/987829

€ 4,25

1 st

Art. 09/988138

1 st

€ 4,25

Paeonia

2022

2022

Bishop of Dover

Bishop of Leicester

Hoogte: ca. 75 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Hoogte: ca. 75 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Art. 09/900477

1 st

€ 2,99

Art. 09/900452

2022

Bishop of Llandaff
Hoogte: ca. 75 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

€ 1,99

1 st

Art. 09/900234

2022

Bishop of Oxford
1 st
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€ 2,99

2022

Bishop of York

Hoogte: ca. 75 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Art. 09/900453

1 st

Hoogte: ca. 75 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

€ 2,99

Art. 09/900436

1 st

€ 2,99
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FREESIA

Specials

2022

2022

Bolgewassen

2022

Bright Eyes

Imperialis

Hoogte: ca. 100 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Hoogte: ca. 200 cm. Bloeiperiode: Juli - oktober.

Art. 09/902326

1 st

€ 2,99

Mix

Art. 09/900439

Hoogte: ca. 40 cm. Bloeiperiode: Juni - augustus.

€ 2,99

1 st

Art. 09/900132

10 st

€ 2,99

GLADIOOL
Hoogte: 100 cm Standplaats: Zon. Bloeiperiode: jun-okt

2022

Dynamite

Art. 09/900714

2022

Alfafa
7 st

€ 3,10

Candy Bar

Art. 09/902347

€ 2,99

7 st

2022

Greenstar

Art. 09/901786

€ 2,49

7 st

€ 2,99

2022

Merlot Ice

Art. 09/902346

€ 2,99

7 st

2022

Priscilla

Art. 09/900662

Art. 09/902215

2022

Jakoetsk
7 st

2022

Art. 09/902340

7 st

€ 2,99

2022

Mix
10 st

€ 2,99
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Art. 09/900311

25 st

€ 6,49
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IRIS

2022

2022

2022

Bolgewassen
Zwart

Blauw & Geel

Hoogte: ca. 70 cm. Bloeiperiode: Mei - juli.

Hoogte: ca. 70 cm. Bloeiperiode: Mei - juli.

Art. 09/900997

€ 2,49

1 st

Blauw & Wit

Art. 09/900990

Hoogte: ca. 70 cm. Bloeiperiode: Mei - juli.

€ 2,49

1 st

Art. 09/900989

€ 2,49

1 st

2022

Geel & Brons

Zalmoranje

Hoogte: ca. 70 cm. Bloeiperiode: Mei - juli.

Art. 09/900992

2022

Hoogte: ca. 70 cm. Bloeiperiode: Mei - juli.

€ 2,49

1 st

Art. 09/900993

€ 2,49

1 st

LELIES
Lelies zijn een zeer dankbaar bolgewas met hoofdzakelijk zomerbloeiende soorten. Door hun grote verscheidenheid van vorm, kleur
en formaat zijn de toepassingsmogelijkheden zo veelvuldig dat ze kunnen gebruikt worden zowel voor potcultuur als voor snijbloem,
of gewoonweg als schitterende tuindecoratie. Hoogte: 100 à 150 cm.

2022

Wit

Art. 09/902386

2022

Mapira
1 st

€ 2,10

Art. 09/902155

Sugar Love
2 st

2022

Elodie

Art. 09/900545

€ 2,49

€ 3,49

Art. 09/901861

Art. 09/902157

€ 2,49
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€ 3,10

Art. 09/902156

2 st

2022

Wit Hybride
2 st

2022

Oriental White
2 st

2022

Oriental Pink
2 st

2022

Art. 09/902152

€ 3,10

2022

Geel
2 st

€ 3,10

Art. 09/902387

1 st

€ 2,49
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NERINE BOWDENII

2022

2022

2022

Bolgewassen

2022

Alba

Roze

Rood

Mix

Hoogte: ca. 50 cm. Bloeiperiode: September - oktober.

Hoogte: ca. 50 cm. Bloeiperiode: September - oktober.

Hoogte: ca. 50 cm. Bloeiperiode: September - oktober.

Hoogte: ca. 50 cm. Bloeiperiode: September - oktober.

Art. 09/902087

Art. 09/900417

Art. 09/901073

Art. 09/902338

2 st

€ 3,49

2 st

€ 2,49

2 st

€ 3,99

3 st

€ 6,49

PIOEN

2022

2022

2022

2022

Bowl of Beauty

Festiva Maxima

Lady Liberty

Hoogte: ca. 90 cm. Bloeiperiode: Mei - juni.

Hoogte: ca. 90 cm. Bloeiperiode: Mei - juni.

Hoogte: ca. 90 cm. Bloeiperiode: Mei - juni.

Hoogte: ca. 90 cm. Bloeiperiode: Mei - juni.

Art. 09/900638

Art. 09/900635

Art. 09/901796

Art. 09/900637

1 st

€ 11,99

1 st

€ 6,49

Sarah Bernhardt
1 st

€ 5,99

1 st

€ 3,10

BLOEMBOLLEN SPECIALS

2022

Ranunculus Mix

Art. 09/900373

10 st.

€ 2,49

Hedychium (gemberplant)

Art. 09/215070

1 st.

Ornithogalum Saundersiae

€ 4,99

Art. 09/215110

€ 3,99

1 st.

Gloriosa

Art. 09/215290

2 st

€ 3,99

Colocasia Esculenta

Art. 09/215050

1 st.
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€ 4,99
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“Wij raden u sterk aan uw bestelling van fruitbomen en/of –struiken zelf
te komen afhalen. Hierdoor vermijdt u niet alleen de verzendkosten maar
ook eventuele vertragingen veroorzaakt door het transport. Indien u toch
voor verzending kiest, berekenen wij voor het verpakken en verzenden een
bijdrage van € 15,95 per zending van 5 fruitbomen. De bomen worden in
een stevige, aangepaste doos verpakt om eventuele schade bij transport te
vermijden. Gelieve hiermee rekening te houden.”

Fruit

Door een uitzonderlijk grote vraag naar fruitbomen in 2020-2021, zullen niet alle fruitbomen beschikbaar zijn in 2022. Wij bieden u een top kwaliteitsproduct aan onder de vorm van laagstamfruitbomen,
identiek als deze die ook bij onze beroepsfruittelers geleverd worden. De bomen zijn geënt op zwak groeiende onderstammen; hierdoor komen deze fruitbomen reeds het tweede jaar van aanplant in volle productie.
Door het gebruik van deze zwakke onderstammen wordt ook het snoeien overbodig of in elk geval tot een minimum beperkt. Het wordt aanbevolen de bomen te ondersteunen met een boomsteunpaal (2,5 m x Ø 6 à
7 cm). Deze palen kunnen eventueel bij ons afgehaald worden. Verzenden/afhalen van fruitbomen en vruchtendragende struiken gebeurt ten vroegste half november tot half april (behalve in de vorstperiode).

APPELEN-LAAGSTAM

ZUILFRUIT

Plantafstand 1,50 m

Fruit

Malus Domestica SONATE
Compacte traaggroeiende zuil met
middelgrote gladde wat vettige groenrode
knapperige appel. Uitdunnen aanbevolen,
tot begin november te eten. Kan in volle
grond langs het terras of eventueel in
grote potten.

ALKMENE

ECOLETTE

ELSTAR ELSHOF

Vroege, zeer smakelijke appel met friszure
smaak en een duidelijk cox-aroma. Sterk
aanbevolen als bestuiver voor alle rassen.
Enorm productief en weinig gevoelig voor
beurtjaren. Pluktijd augustus/september.

Smaakvolle bewaarappel. Pluktijd oktober.
Rode blos op een geelgroene ondergrond.
Tolerant voor schurft en meeldauw. Ideale
bestuiver o.a. Alkmene.

Uitstekende bewaarappel, erg sappig met
krokant vruchtvlees. De mooi gekleurde
vruchten hebben een helderrode blos.
Opvallend productief. Goede bestuiver voor
alle rassen. Pluktijd augustus/september.

Art. 08/000910

Art. 08/001000

Art. 08/001005

Art. 08/001010

€ 27,95

1 st

1 st.

€ 10,95

1 st.

€ 10,95

Red Jonaprince

RODE BOSKOOP SCHMITZ HUBSCH

Dieprode lekkere appel. Pluktijd
begin oktober. Zeer gezond ras - extra
ziekteresistent. Elstar is dé ideale
bestuiver.

Dieprode, zeer vroegkleurende Jonagoldmutant,
niet streperige roodkleuring van alle vruchten
over de gehele boom. Het optimale pluktijdstip
valt rond de 3de week van september. Vroeger
plukken kan maar is ten nadele van de smaak.
Bevat een hoog gehalte aan ﬂavonoïden en
antioxidanten.

Beslist de allerbeste stoofappel. Geschikt
voor lange bewaring. De vruchten worden
groot, met matrode blos op geelgroene
ondergrond. Vruchtvlees stevig en vast,
sappig en matig zuur. Altijd aanplanten
samen met een goede bestuiver
(ALKMENE of ELSTAR). Pluktijd september.

Art. 08/001015

Art. 08/001020

Art. 08/001025

PINOVA

€ 10,95

1 st.

1 st.

€ 12,95

1 st.

€ 10,95

€ 10,95

1 st.

SANTANA
Vergeet uw appelallergie en geniet
ten volle van deze frissmakende rode
herfstappel. Schurfttolerant - iets
afgeplatte vorm. Ecolette is een
aanbevolen bestuiver.

Art. 08/001035

€ 10,95

1 st.

Oude rassen

COX LA VERA
Is een middeltijds ras met
kwalitatief goed stuifmeel. Goed
gebloste platronde vruchten met
heldere/halfdonkerrode kleur.
Vast, sappig en aangenaam zuur
vruchtvlees, zeer aromatisch. Een
zeer smakelijke appel.

GALA

Art. 08/001030

Art. 08/001032

1 st

€ 12,95

TREZEKE MEIERS

De appel heeft geelwit, sappig
en zoet vruchtvlees. Het
zuurgehalte is vrij laag. Plukrijp
van half tot eind september.
Heeft een bestuiver nodig.
1 st

€ 12,95
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NOTARISAPPEL

Zeer vruchtbare en gezonde
boom. Geeft matig grote,
prachtig rode vruchten met
gele ondergrond. Zeer lekkere
tafel- en keukenappel. Bloeit
middellaat, triploïde.

JACQUES LEBEL

Sappige, zachtzure herfstappel
met aangenaam aroma.
Lichtgroen, aan de zonnezijde
lichtrood gestreept. Pluktijd half
september tot half oktober.

Art. 08/001050

Art. 08/001070

Art. 08/001080

1 st.

€ 10,95

1 st.

€ 12,95

Gezonde vruchtbare boom.
Geeft grote geelgroene sappige
zuurzoete appels. Zéér lekkere
eetappel en één van de
allerbeste stoofappels.
1 st.

€ 15,95
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Door een uitzonderlijk grote vraag naar fruitbomen in 2020-2021, zullen niet alle fruitbomen beschikbaar zijn in 2022.

PEREN-LAAGSTAM
Handperen
Staan bij voorkeur op een warme, zonnige standplaats. Op die manier zullen de vruchten extra sappig en rijk aan aroma zijn. Plantafstand 1,5 à 2 m.

CONFERENCE

DOYENNE DU COMICE

SAINT REMY

Zeer smakelijk en gemakkelijk te telen ras, één der
allerbeste handperen. Vruchtvlees licht oranje, sappig
en zoet. Buitengewoon productief. Pluktijd vanaf half
september.

Zeer ﬁjne, goed bewaarbare handpeer. Wordt op gebied
van smaak hoog gewaardeerd. Zeer sappig, zoet en
aromatisch vruchtvlees. Pluktijd eind september/ begin
oktober.

Stoofpeer van goede kwaliteit en lange houdbaarheid.
Kookt rood. De groene vruchten zijn vrij groot, breed en
zeer vast. Zelfbestuivend. Gezonde en sterke groeier,
vraagt wat ruimere standplaats ± 2,5 m. Pluktijd oktober.

Art. 08/002000

Art. 08/002005

Art. 08/002015

€ 10,95

1 st.

€ 10,95

1 st.

€ 11,95

1 st.

Fruit

Oude rassen

WINTERRIETPEER

TRIOMPHE DE VIENNE

WILLIAM’S BON CHRÉTIEN

Oud stoofperenras. Geeft grote bruine vruchten,
roodkokend en lang bewaarbaar. Bij voorkeur aanplanten
op droge gronden. Gezond ras, goed bestand tegen
schurft. Pluktijd begin september tot oktober.

Oud frans perenras. Geeft grote langwerpige vruchten
met een geelgroene tot bronsgele kleur bij rijpheid. Heeft
stevig, sappig witgeel vruchtvlees met een zoete en
friszure smaak. Is plukrijp van begin tot half september.
Een goede eet- en dessertpeer.

Zeer gewilde soort voor de liefhebberstuin. Mooie
goudgele vruchten, die wereldwijd bekend zijn voor hun
goed aroma ‘Poire William’. Goed voor inmaak. Bloeit
middellaat, diploïde.

Art. 08/002050

Art. 08/002045

Art. 08/002060

€ 11,95

1 st.

€ 12,95

1 st

€ 12,95

1 st.

Kweeperen

Nashi peren

Niet alleen de vruchten zijn zeer mooi, maar ook de bloesems. Bloeit met grote,
witroze bloemen. De grote gele aromatische vruchten leveren een bijzondere,
erg lekkere gelei of conﬁtuur. Kwee verkiest een lichtzure, vochtige en warme
standplaats. Kweeperen worden geplukt zodra de eerste volwassen vrucht afvalt
(oktober) en dan het best in huis bewaard gedurende 2 à 3 weken om het aroma
te versterken. Plantafstand 2,5 m.

Uit Azië afkomstige vrucht, van smaak te vergelijken met goed rijpe
Durondeauperen en exotische litchivruchtjes. De laagstambomen worden op
Kwee gekweekt, groeien sterk rechtop en zijn zeer gezond. De takken uitbuigen
om de groei te remmen en vruchtzetting te bevorderen. Nashi is zelf steriel, dus
2 soorten naast elkaar aanplanten en liefst samen met andere peren. Pluktijd
oktober.

REA’S MAMMOTH
Zéér grote peervormige vruchten met
zoete en sterk aromatische smaak.
Zelfbestuivend, maar de aanplant van
een tweede soort is gunstig voor de
vruchtzetting. Een vochtige, zonnige en
beschutte standplaats is ideaal.

VRANJA

HOSUI

NIEISEIKI

Grote diepgele peervormige vruchten met
ﬁjn zurig vruchtvlees en zwak kweearoma.
Zelfbestuivend. Kan alleenstaand worden
aangeplant.

Gezonde sterk groeiende laagstam.
Middelgrote platronde vruchten met
okerkleurige schil. Sappig en zoet van
smaak.

Gezonde sterk groeiende laagstam met
mooie platronde gele vruchten. Frisse
smaak met ondertoon van citroen.

Art. 08/002150

Art. 08/002155

Art. 08/002100

Art. 08/002105

1 st.

€ 19,95

1 st.

€ 19,95
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1 st.

€ 25,95

1 st.

€ 25,95
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Door een uitzonderlijk grote vraag naar fruitbomen in 2020-2021, zullen niet alle fruitbomen beschikbaar zijn in 2022.

ZACHT FRUIT OP LAAGSTAM
Zoete kersen
Alle rassen zijn geënt op zwakke onderstam Gisela 5. Kersenbomen : bij voorkeur aanplanten op een niet al te vochtige standplaats. Plantafstand 2,5 m.

Fruit

BIGARREAU BURLAT

KORDIA

REGINA

BIGARREAU NAPOLEON

Extra vroeg ras met grote donkerrode
kersen met een goede smaak. Regelmatig
vertakte boom die vrij snel in productie
komt.

Zeer grote, stevige, donkerrode kers met
een uitstekende smaak. Vruchten weinig
barstgevoelig. Komt vroeg en zeer goed
in productie. Vraagt bestuiver. Bomen zijn
mooi gelijkmatig vertakt. laat afrijpend.

Zeer grote glanzende hartvormige tot
ronde, smaakvolle vruchten, donker
bruinrood. Weinig barstgevoelig. Als extra
laat ras aan te bevelen. De boomvorm
is regelmatig met vlakke takinplanting.
Productie komt vroeg op gang, is groot en
zeer regelmatig.

Witgele kers met rozerode wang. Vast,
krakend en sappig vruchtvlees. vrij vroeg
afrijpend.

Art. 08/003100

Art. 08/003110

Art. 08/003120

Art. 08/003105

1 st.

€ 15,95

Abrikoos

1 st.

€ 15,95

Nectarine

1 st.

€ 15,95

1 st.

€ 15,95

Zure kers - Morel
Gezonde middelsterke groeier. Rijkdragend met grote dieprode vruchten met
een zoetzure smaak. Bij voorkeur aanplanten met bestuiver zoals een zoete kers.
Sterk aanbevolen omwille van de hoge ziekteresistenties.

HONGAARSE BESTE

NECTARED

Aanplanten op een warme, niet te natte
standplaats, zelfbestuivend. De ronde,
oranjerode vruchten, met losse pit, rijpen
vanaf half augustus.

Groeikrachtige, snel productieve boom. De
allerbeste nectarine met geel vruchtvlees,
sterk aromatisch en zoet. De vrucht is
karmijnrood op een gele achtergrond.

Art. 08/003000

Art. 08/003200

1 st.

€ 20,95

1 st.

€ 16,95

MORINA®

SAPHIR®

Zéér eenvoudig te telen middelvroeg
ras. Grote bruinrode bessen met vast
vruchtvlees. Gemakkelijk plukbaar. Goed
ziektebestand.

Vroeg afrijpend ras. Ideaal voor de
amateurtuinder gezien zijn goede
ziekteresistentie en sterke groeikracht.
Grote, bijna zwarte vruchten met zoetzure
smaak.

Art. 08/003150

Art. 08/003155

1 st.

€ 19,95

1 st.

€ 19,95

Perzik
Plantafstand 2,5 m

BLOEDPERZIK, SANGUINE DE SAVOIE
CHAMPION

PEREGRINE

Zeer grootvruchtige perzik met een matige
blos en behaarde schil. Het vruchtvlees
is wit van kleur, zeer sappig, zoet en
smaakvol. Sterke en groeikrachtige
boom met een snelle en hoge productie.
De rijpheid valt eind augustus/begin
september.

Wordt erg gewaardeerd om zijn prachtig
gekleurde dieprode vruchten. De perziken
zijn zeer sappig met wit vruchtvlees.
De bomen zijn sterk groeikrachtig en
uitgesproken productief. De rijpheid valt
eind juli/augustus.

Art. 08/003300

Art. 08/003305

1 st.

€ 19,95

1 st.
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€ 19,95

Zéér bijzondere perzik met donkerrode ﬂuwelige
huid en dieprood, licht geaderd vruchtvlees.
Van deze perziken wordt een zeer ﬁjne,
bordeauxrode conﬁtuur gemaakt, maar het
is ook voor gewone consumptie een lekkere
vrucht. De vruchten rijpen zéér laat af, van half
tot eind september. Opvallende, buitengewoon
mooie, zeer weelderige bloei met dieproze
grote bloemen, een sieraad op zich. Gezonde
groeier en matig vatbaar voor krulziekte.

PERKEL OF WILDE PERZIK

Art. 08/003310

Art. 08/003320

1 st.

€ 16,95

Geeft kleine lekkere vruchten. Vraagt na
enkele jaren zomersnoei om de plant te
verjongen.
1 st.

€ 15,95
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Door een uitzonderlijk grote vraag naar fruitbomen in 2020-2021, zullen niet alle fruitbomen beschikbaar zijn in 2022.

Pruimen
Plantafstand 2,5 m

VALOR
AVALON
Mooi gevormde, bijzonder
lekkere pruim. De vruchten zijn
groot, eirond met bedauwde
rozeblauwe schil. Het vruchtvlees
is lichtoranjegeel. Zeer sappig.
Bij voorkeur samen aanplanten
met VALOR of QUEEN VICTORIA.
Pluktijd eind augustus.

De vruchten zijn vrij groot,
iets langwerpig van vorm met
diepblauwe schil. Het vruchtvlees
is groengeel tot oranje van
kleur en bezit een opvallend
hoog suikergehalte. Rijptijd
half september. Moet worden
aangeplant met AVALON, QUEEN
VICTORIA of andere rassen.

Art. 08/003505

Art. 08/003525

1 st.

€ 16,95

1 st.

€ 16,95

QUEEN VICTORIA

REINE CLAUDE D’ALTHAN

REINE CLAUDE D’OULLINS

Zeer bekend en erg productief
ras. De vruchten zijn vrij groot,
ovaal en zachtrood van kleur,
iets gestreept. Zelfbestuivend.
Goede bestuiver voor alle rassen.
Rijpheid vanaf augustus.

Zeer lekkere pruim. De vruchten
zijn tamelijk groot, roodpaars met
veel dauw. Vruchtvlees goudgeel,
uitstekend van smaak, sappig
en zoet. Loszittende pit. Rijpheid
vanaf begin augustus.

Vrij grote lichtgele pruim met
mals, sappig en zoet vruchtvlees.
Uitmuntend voor inmaak en
conﬁturen. Aanvankelijk licht,
daarna sterk productief. Rijpheid
vanaf begin augustus.

Art. 08/003510

Art. 08/003515

Art. 08/003520

1 st.

€ 16,95

€ 12,95

1 st.

€ 12,95

Kwets

Fruit

Mirabelle

1 st.

Deze overvloedig dragende pruim is een echte aanrader, zowel voor de inmaak, als voor verwerking tot
conﬁtuur. De kleine vruchtjes, iets groter dan een kers, hebben een honingzoete smaak.

ALTESSE DOUBLE DE LIEGE
BELLAMIRA®

MORIMA

Vroegrijpe soort met iets grotere, zéér aromatische
vruchten. Rondovaal, goudgeel met lichtroze schijn aan
de zonnezijde. Oogstbaar van half augustus tot half
september. Zelfbestuivend. Eénjarige scheut.

Vrij grote vruchten met zéér aromatische smaak. Losse
pit in goudgeel vruchtvlees. Iets later afrijpend vanaf eind
augustus. Eénjarige scheut.

Bakpruim. De eivormige, vrij grote vruchten zijn geschikt
voor inmaak, taart en dranken. De vrucht hangt lang
aan de boom en is rijp, zeer zoet. Een echt lekkere
dessertvrucht. Gedeeltelijk zelfbestuivend. Andere goede
bestuivers zijn o.a. Reine Claude d’Althan en Reine Claude
d’Oullins.

Art. 08/003550

Art. 08/003555

Art. 08/003500

€ 24,95

1 st.

€ 24,95

1 st.

€ 12,95

1 st.

BESSEN
ARBUTUS
UNEDO OF
AARDBEIBOOM

Appelbes

Blauwe bes
Wordt bij voorkeur in containers met veengrond geteeld.

ARONIA arbutifolia
BRILLIANT
ARBUTUS UNEDO OF
AARDBEIBOOM
Groenblijvende sierheester. Bloeit
in het najaar met witte trosjes
bloemen terwijl de vruchten van
het vorige seizoen beginnen te
rijpen en te kleuren. Tijdens deze
periode kun je dan ook zowel van
bloem al vruchten genieten.

Art. 08/006000

Art. 08/007090
1 st.

Decoratieve struik met mooie
trosjes van rode, eetbare besjes
die vanaf september afrijpen
(afschermen tegen de vogels).
De bladeren zijn aanvankelijk
donkergroen, maar verkleuren in
de herfst naar prachtig vuurrood.
Bij voorkeur aanplanten in zon
of halfschaduw. Wordt ca. 2 m
hoog.

€ 24,95

1 st. - 30/50 cm -3.5 l-pot

€ 9,50

BLUE CROP

DUKE

PINK LEMONADE

Zeer productief ras met grote
lichtblauwe bessen met
uitgesproken goede smaak. De
rijpheid is middelvroeg. Zorg voor
stevige gesteltakken daar de
vruchttakken kunnen doorhangen
onder het vruchtgewicht.

De bessen zijn groot en erg
smaakvol. De rijptijd valt zeer
vroeg. Weinig gevoelig voor
ziekten en voor takkensterfte.
Winterhard gewas dat een zure
grond verkiest.

Zeer zoet smakende “blauwe”
bes, verkleurt van wit naar roze
bij het afrijpen. Iets later dan de
gewone rassen. Bloeit tijdens de
late lente met witte belvormige
bloemen.

Art. 08/006050

Art. 08/006055

Art. 08/006060

1 st. - 30/40cm - 3L pot
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€ 14,95

1 st. - 30/40 cm - 3L pot

€ 14,95

1 st. - 30/40 cm - 3L pot

€ 16,95
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Door een uitzonderlijk grote vraag naar fruitbomen in 2020-2021, zullen niet alle fruitbomen beschikbaar zijn in 2022.

Aardbeien - Doordragende rassen
Voor liefhebbersteelt raden we het gebruik van gekoelde frigoplanten aan, voor
aanplant tussen half februari en half tot eind april. Minimum afname per soort: 24
planten.

Aardbeien Eenmalig dragende rassen - (juni dragers)

ALBION

Fruit

Albion vormt een homogeen, sterk,
compact gewas met stugge donkergroene
bladeren en bloemen van vaste
kwaliteit. Albion is weinig gevoelig voor
schimmelziektes.De vruchtsortering is
met 70% klasse 1 goed te noemen. De
vruchten zijn bij begin oogst lang en
conisch en later iets breder en stomper. De
smaak is zeer aangenaam, de vruchten zijn
knapperig en erg goed houdbaar.

Art. 08/004000

24 planten

€ 13,95

OSTARA

ELIANNY

ELSANTA

Grote helderrode kegelvormige vruchten,
stevig en met een goede smaak. Na
het planten de eerste bloemtrossen
wegnemen om de planten toe te laten zich
sterk te ontwikkelen.

Gezonde, krachtige groeier, iets vroeger
dan ELSANTA. De vruchten zijn mooi
helderrood, stevig en erg lekker met een
goede bewaarbaarheid. Goed bestand
tegen schimmelziektes.

Een van de meest geteelde rassen – geeft
grote vruchten met een goede smaak en
sterk aroma. De vruchten zijn conisch en
hebben een dieprode kleur. Middelvroeg

Art. 08/004005

Art. 08/004100

Art. 08/004105

24 planten

€ 12,95

24 planten

€ 12,95

24 planten

€ 11,95

KENT

KIMBERLY

KORONA

SENGA SENGANA

Goed productief ras met een lange
oogstperiode, middelvroeg afrijpend. De
vruchten zijn vrij groot, dieprood van kleur
en sterk glanzend. Sterk wintervast en
weinig gevoelig voor echte meeldauw.

Vrij vroege, zeer aangenaam smakende
aardbei met grote tot zéér grote, sterk
glanzende vruchten. Sterk bestand tegen
meeldauw. Stevige rechtopstaande
bloemstengels die boven het gewas
uitkomen en hierdoor merkelijk minder
vatbaar zijn voor vruchtrot.

Een middelvroeg ras met fors opgaand,
tamelijk open gewas. Dieprode
vruchten met mooi rode inwendige
vruchtkleur, ovaal van vorm en vrij groot.
Zeer productief, weinig vatbaar voor
verwelkingsziekte en rood wortelrot.

Sterk bestand tegen verwelkingsziekte,
meeldauw en stengelbasisrot. De
vruchten zijn diepdonkerrood, erg
smaakvol met een zeer sterk aroma. De
vruchten zijn middelgroot tot klein. Zeer
productief middelvroeg ras met lange
afrijpingsperiode.

Art. 08/004115

Art. 08/004110

Art. 08/004120

Art. 08/004125

24 planten

€ 11,95

24 planten

€ 12,95

Rode bosbes (veenbes)

24 planten

€ 11,95

24 planten

€ 11,95

Braambes
RODE BOSBES of VEENBES
“Fire Balls”

THORNLESS EVERGREEN

Lage bodembedekkende heester,
ook Airelle genaamd. Veenbes groeit
op een zure zonnige standplaats in
zandige veengrond, pH of zuurtegraad
4 à 5. Een plantbed met een laag
veengrond en turf op een diepte van ±
10 cm is ideaal. Eerste oogst vanaf het
2de jaar van aanplant. Twee oogsten
per jaar : in juli en de grootste in
september.

Art. 08/007200
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1 st. - 3 l-pot

€ 13,95

Middelvroeg rijpend doornloos ras,
met zeer stevige grote vruchten.
Decoratief blad. Vrij zoet bij voldoende
rijpheid.

Art. 08/006100

1 st. - 80/100 cm

€ 9,50
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Door een uitzonderlijk grote vraag naar fruitbomen in 2020-2021, zullen niet alle fruitbomen beschikbaar zijn in 2022.
De ideale planttijd voor druiven ligt in april-mei. Een groot deel van ons assortiment is pas vanaf dan beschikbaar.

Druiven (buitenteelt)

2022

GELBER MUSKATELLER

NERO

SOLARIS

DORNFELDER

GEORG

Oude, witte wijndruif die wereldwijd
gekweekt wordt omwille van zijn
uitstekende kwaliteit. De middelgrote
vruchten hebben een groengele kleur en
een sterk nootmuskaat aroma.

Middelgrote compacte trossen met
middelgrote, donkerblauwe druiven. Goed
ziekteresistent. Uiterst geschikt als tafeldruif
of wijndruif.

Grote trossen middelgrote druiven
die vroeg afrijpen. Bezit een goede
schimmelweerstand.

De zéér grote trossen vertonen een
opvallend mooie herfstkleur. De
opbrengst is hoog en ook zonder
dunnen worden de bessen vrij groot.
DORNFELDER is sterk ziektebestand.
Rijpheidstijdstip rond midden
september.

Geeft middelgrote trossen van
knapperige, grote, ovale, donkerblauwe
druiven met een milde smaak. Sterk en
gezond groeiend voor oogst gedurende
een langere periode, van half
september tot eind oktober.

Art. 08/005045

Art. 08/005040

Art. 08/005230

Art. 08/005005

Art. 08/005010

€ 15,95

1 st.

€ 11,95

1 st.

€ 17,50

MUSCAT BLEU
KATHARINA
Mooie trossen, ovale, iets puntige
rozerode druiven. Zeer sappig en
met een frisse zoetzure smaak.
Rijpheid oktober. Bezit goede
resistentie tegen meeldauw en
botrytis. Sterke groeier.

Art. 08/005015

Art. 08/005020

€ 11,95

€ 15,95

1 st.

€ 11,95

PHOENIX

Grote blauwe tafeldruif. Geeft
grote trossen met ovale, knapperige
druiven met een aangenaam kruidige
muskaatsmaak. Gewicht tot 3,6 g/
vrucht. Groeikrachtig, bezit een goede
resistentie tegen echte en valse
meeldauw. Rijpheid eind augustus/
begin september.

1 st.

1 st.

Fruit

1 st.

1 st.

€ 20,95

PALATINA
Sterkgroeiend ras. Grote gevleugelde
trossen van ovale, goudgele,
knapperige druiven. Tolerant tegen
echte meeldauw, goede tolerantie
tegen valse meeldauw. Hoge
productie. Rijpheid eind augustus/
begin september.

Smaakvolle witte tafel- en wijndruif.
Sterk resistent tegen meeldauw. Grote
mooi gevormde trossen met grote
bessen. Zéér winterhard. Ook als
wijndruif hoog gewaardeerd. Matig
groeikrachtig met grote opbrengsten.
Rijpheidstijdstip rond midden
september.

Art. 08/005025

Art. 08/005030

1 st.

€ 15,95

1 st.

€ 15,95

Druiven (serre) - Belgische rassen

SOPHIE
Geeft volle trossen, middel-, tot grote,
zoete, ovale, geelgroene bessen.
Laat afrijpend van half september tot
half oktober. Sterke gezonde groeier,
goed bestand tegen echte en valse
meeldauw.

Art. 08/005035

1 st.

€ 11,95

Druiven (verwarmde serre)
- Belgische rassen

ROYAL
BAIDOR
BAIDOR is een prachtige gezonde en
groeikrachtige witte druif met grote tot
zeer grote trossen, tot 1,3 kg. De dikke
bessen smaken zeer zoet, met een lichte
muskaatsmaak. De trossen beperken en
goed dunnen wordt aanbevolen.

Art. 08/005050

€ 11,95

1 st.

MUSCAT D’ALEXANDRIE

Blauwe wijn- en tafeldruif met een grote
opbrengst. Ronde, middelgrote bessen met
dunne schil. Aangenaam zoet van smaak.
Rijpheid eind september tot begin oktober.

ROYAL bezit uitstekende kwaliteiten.
De trossen worden groot en zijn zwaar
gevleugeld. De bessen kunnen zeer dik
uitgroeien en vertonen een mooie dons.
Bezitten een erg ﬁjne aangename smaak.
De bessen kleuren gemakkelijk en reeds
voor volledige rijpheid.

Art. 08/005070

Art. 08/005055

Art. 08/005060

Frankenthaler

1 st.

Druiven (pitloos)

€ 11,95

1 st.

Zéér vruchtbaar ras, tot 3 trossen per
rank. Geeft lekkere, zoete, knapperige
ambergele vruchten met een typische
muskaatsmaak. Tijdens de groei de serre
regelmatig verluchten en bij felle zon
belommeren.

€ 11,95

€ 19,95

1 st.

Bekende Wijndruiven

LAKEMONT

Geeft grote trossen, zoete,
blauwe druiven zonder pitten.
Zelfbestuivend. Rijpheid
september/oktober. Goed
bestand tegen ziektes.

Witte pitloze druif voor binnen- en
buitenteelt. De druiven zijn rond,
maar iets kleiner, zijn goudgeel
en bezitten een zoetmilde smaak.
Geschikt voor het drogen (rozijnen)
of om op te leggen in likeur.
middelvroeg afrijpend en iets minder
snelgroeiend dan de andere rassen.

Art. 08/005105

Art. 08/005100

EDDIE’S BLUE WONDER

1 st.

€ 13,95

1 st.

€ 15,95

CABERNET FRANCE

CHARDONNAY

Blauwe wijndruivensoort

Vroegrijpe witte wijndruif

Blauwe wijndruif

Art. 08/005210

Art. 08/005220

Art. 08/005200
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1 st.

€ 19,95

MERLOT
1 st.

€ 17,95

1 st.

€ 19,95
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Door een uitzonderlijk grote vraag naar fruitbomen in 2020-2021, zullen niet alle fruitbomen beschikbaar zijn in 2022.

Herfstframbozen

Zomerframbozen

Gojibes

Herfstframbozen dragen in september en oktober vruchten op
de jonge scheuten. Hiervoor worden in februari alle scheuten tot
juist boven de grond weggesnoeid.

Zomerframbozen dragen op scheuten van vorig jaar die aan
draad worden opgebonden. Na de oogst worden de oude
scheuten onmiddellijk tot bij de grond weggesnoeid.

Lycium barbarum
“SWEET LIFEBERRY”

AUTUMN BLISS

FALL GOLD

TULAMEEN

MEEKER

De bessen zijn rond, vrij groot,
zoet en met een aangenaam
aroma.

Gele vruchten. Overigens
vergelijkbaar met AUTUMN
BLISS.

Middellaat ras. Glanzende
bessen met een uitmuntende
smaak.

Productief en groeikrachtig
ras, met grote glanzende,
aromatische vruchten. Sterk
aanbevolen.

Art. 08/004510

Art. 08/004515

Art. 08/004500

Art. 08/004505

3 st.

€ 8,25

€ 8,25

3 st.

3 st.

€ 8,25

3 st.

Een oorspronkelijk uit China afkomstige
plant. De lange, gebogen, tot 3 m lange
takken zijn voorzien van lange doornen
die tot 3 cm kunnen worden. De vruchten
(Goji-bes) bezitten verschillende vitamines
en organische stoffen. De smaak is
zeer fris. Zij worden vooral gebruikt in
vruchtensappen of in gedroogde vorm.
Kunnen ook diepgevroren bewaard worden.

€ 8,25

Art. 08/006300

1 st.

€ 10,95

Kruisbessen

Lonicera caerulea - BLUE VELVET

CAPTIVATOR (doornloos)

HINNONMAKI, GEEL

HINNONMAKI, ROOD

Bladverliezende struik die reeds in maart/april
bloeit met kleine, lichtgeurende bloempjes.
Vanaf mei verschijnen de blauwzwarte, eetbare
vruchten, zeer rijk aan vitamine B en C. Bij
voorkeur aanplanten op een zonnige plaats of in
half-schaduw. Weinig ziektegevoelig.

De bessen zijn middelgroot, paarsrood en
bezitten een goede smaak. Zij hebben vrij
vast vruchtvlees en zijn daarom iets minder
sappig. Goed bestand tegen Californische
meeldauw. Oogstbaar vanaf half juli.

Weinig gevoelig voor aantasting van
meeldauw. Erg productief met matig grote
gele vruchten.

Zoals vorige, met roodkleurende vruchten.

Art. 08/006400

Art. 08/006810

Art. 08/006800

Art. 08/006805

Fruit

Honingbes

€ 11,95

1 st.

1 st.

€ 7,95

1 st.

€ 4,95

€ 4,95

1 st.

Kruisbessen (op stam)

Kiwibes - Actinidia arguta

Sterk bestand tegen Californische meeldauw. Stamhoogte 80
à 100 cm. Deze plantvorm laat gemakkelijk plukken en oogsten
toe. Een steunpaal wordt aanbevolen.

Volkomen winterharde bessenstruik. Oorspronkelijk afkomstig uit Noordoost-Azië. Alleen vroege
nachtvorst kan schade aanbrengen op jonge scheuten en bloei. Er zijn mannelijke, vrouwelijke en
tweeslachtige planten (geven wel kleinere vruchten). Kiwibessen komen best op smaak aan de
struik. De vruchten zijn zéér rijk aan vitamine C (dubbel als bij citroen). Alle door ons geleverde
planten zijn 80/100 cm hoog en staan in een 2-liter container. Zij dragen na 2 of 3 jaar vruchten.

INVICTA

ROKULA

Oorspronkelijk Engels ras met
grote geelgroene vruchten, zeer
productief op stevige en sterke
takken. De vruchten rijpen
middelvroeg.

Vroegrijpend ras van Duitse
oorsprong met donkerrode
eivormige bessen.

Art. 08/006820

Art. 08/006825

1 st.

€ 23,95

Actinidia arguta ISSAI

KEN’S RED

WEIKI

Tweeslachtig ras (zelfbestuivend)
van Japanse herkomst. Matig
groeikrachtig. Bloeit later dan
de andere kiwibessen. Vroeg
productief (2 jaar) met kleine
vruchten (2,5 tot 5 g) die op een
punt uitlopen. Rijpen vanaf begin
september.

Vrouwelijk ras, afkomstig uit
Nieuw-Zeeland. Geeft grote
vruchten (6 tot 14 g) met rood
vruchtvlees en schil, vaste
structuur en aangename
smaak. Rijpheid vanaf midden
september.

Vrouwelijk. Duitse selectie met
middelgrote groene langwerpige
vruchten (4 tot 10 g). Selectie met
hoge sierwaarde. Donkergroene
bladeren met rode bladsteel.

Art. 08/005510

1 st.

€ 18,95

NOSTIMO
Mannelijke plant, zéér
groeikrachtig. Bestuiversras.

1 st.

€ 23,95
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Art. 08/005500

1 st.

€ 19,95

Art. 08/005505

1 st.

€ 18,95

Art. 08/005515

1 st.

€ 18,95
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Door een uitzonderlijk grote vraag naar fruitbomen in 2020-2021, zullen niet alle fruitbomen beschikbaar zijn in 2022.

Kiwi

Asimina triloba of Pawpaw

Kornoelje

Tweehuizige vrucht. Komt
oorspronkelijk uit China, maar kreeg
bekendheid door de import van
vruchten uit Australië en NieuwZeeland. Kan met veel succes ook
bij ons worden gekweekt. Het is een
sterk groeiende slingerplant die goed
gedijt op een zonnige, beschutte
standplaats. Om een goed resultaat te
behalen moet er één mannelijke plant
samen met maximaal 4 à 5 vrouwelijke
soorten worden aangeplant. Per plant
moet 4 à 5 m ruimte voorzien worden.

Een sierlijke goed winterharde bladverliezende heester of kleine boom. Goed te
gebruiken als solitairplant. De zeer gezonde vruchten van ca. 15-20 cm, smaken
naar banaan en mango.

HAYWARD
Vrouwelijke plant, matig tot rijkdragend,
de vruchten worden vrij groot, tot ± 150 g
en zijn erg lekker.

Art. 08/005555

1 st.

€ 18,95

Art. 08/008500

€ 18,95

Art. 08/008505
SUNFLOWER
Art. 08/008510

ATLAS
Mannelijke plant.

Art. 08/005550

1 st.

1 st.

€ 59,00

1 st.

€ 59,00

1 st.

€ 59,00

SHENANDOAH

Thornless
Loganberry

Japanse
wijnbes

JAPANSE WIJNBES
Fris helderrode vruchtjes met
een bijzonder ﬁjne zoete smaak.
De vruchten komen zeer goed
tot hun recht op ijs, slagroom
en pudding. Een kruising van
braambes en framboos.
De ranken zijn vrij stekelig.

Art. 08/004550

ALLEGHENY

1 st.

€ 8,95

Zeer decoratieve struik met grote rode,
zéér aromatische bessen. Vruchtgewicht
5 à 6 g. Zeer zoete smaak en een hoog
vitamine-C gehalte. De bessen worden
gebruikt in sappen, siroop, conﬁtuur en
fruitwijnen. Bloeit in het vroege voorjaar
met gele geurende bloemen.

Art. 08/006500

ZWARTE MOERBEI

Doornloze kruising van braam
met framboos. De groeikrachtige
struiken vormen tot 3 m lange
twijgen. De vruchten zijn groot,
tot 3 cm lang, smaken zoet
met frisrode kleur. Tijdstip van
afrijpen vanaf begin juli tot half
augustus.

Zeer oude vruchtdragende boomsoort
met mooi diepgroen gebladerte. De
vruchtjes worden diepdonkerrood bij
volledige rijpheid en smaken bijzonder
lekker. Rijpen onregelmatig over een
vrij lange periode. De bomen vormen
een echt mooie kroon en passen zeer
goed in de siertuin. Struikvorm.

1 st.

€ 8,95

TAYBERRY
Kruising tussen braam en framboos.
Op een warme standplaats mag
een grote oogst verwacht worden
van grote, 3 à 4 cm lange bessen.
De smaak is zoetzuur. Afrijping
vanaf begin juli.

Art. 08/004560

€ 33,95

Zwarte moerbei

Tayberry

THORNLESS LOGANBERRY

Art. 08/004555

1 st. - 4 l-pot

1 st.

€ 9,50

Mini zwarte moerbei Mojo
Berry
Laagblijvende struik. Hoogte ca. 1,50m.

Art. 08/006701

Art. 08/006700
€ 32,95

1 st. - 5 l-pot

€ 19,95

1 st. - 5l pot

Trosbessen

BLANKA

TENAH

JONKHEER VAN TETS

ROVADA

TITANIA

Gele trosbes. Sterk groeiend,
vroegrijpend ras met grote
lange trossen. Goede smaak.
Bescherming tegen vogels is niet
nodig.

Vormt lange trossen met grote,
goed smakende bessen. Vormt
een brede struik, zodat aanplant
en opkweek in haagvorm
aanbevolen wordt.

Het vroegst rijpend ras met zeer
grote, goed gevulde rode trossen.

Laatrijpend ras met lange goed
gevulde trossen en zeer grote
roodglanzende bessen.

Sterk groeiend, ziekteresistant
ras. Vormt lange trossen met
grote bessen.

Art. 08/007000
Art. 08/007001

Art. 08/007005
Art. 08/007006

Art. 08/007050
Art. 08/007051

Art. 08/007055
Art. 08/007056

Art. 08/007011

3 st.
1 st.

€ 8,95
€ 3,50

3 st.
1 st.

€ 8,95
€ 3,50
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3 st.
1 st.

€ 8,95
€ 3,50

3 st.
1 st.

€ 8,95
€ 3,50

1 st.

€ 3,50
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Fruit

Cornus mas JOLICO

Door een uitzonderlijk grote vraag naar fruitbomen in 2020-2021, zullen niet alle fruitbomen beschikbaar zijn in 2022.

Vijgenboom
Een must in iedere siertuin. Zeer decoratief en gemakkelijk groeiend. Bij voorkeur aanplanten op een warm beschut plekje in de tuin. De bomen dragen het ganse
seizoen door vruchten, maar het afrijpen gebeurt meestal tijdens de maanden augustus/september. De vruchten kunnen rechtstreeks van de plant gegeten worden.

Ficus carica PANACHE
Ficus carica KADOTA

LITTLE MISS FIGGY

Grote bruinrode vruchten met lekkere
smaak.

Zeer decoratieve plant. Geeft reeds het
eerste jaar mooie gele, zeer smakelijke
vruchten.

Deze kleine dwerg-vijgenboom wordt 90 cm hoog,
maar produceert een grote hoeveelheid vruchten. De
vijgen zijn donkerpaars van kleur en heerlijk zoet.

Groen-wit gestreepte vijg. Produceert
massa’s kleine extra zoete vijgen met
dieprood vruchtvlees. De vruchten rijpen af
vanaf september.

Art. 08/009000

Art. 08/009005

Art. 08/009015

Art. 08/009020

Ficus carica DEL PORTOGALLO

1 st.

€ 19,95

1 st.

€ 22,95

1 st.

€ 22,95

1 st.

€ 14,95

NOTEN

Vlier

Amandel

Mispel

Fruit
BLACK LACE

HOLUNDER HASCHBERG

ROBIJN

ROYAL

Bloeit in juni met schitterende roze
bloemen met een zoete citroengeur. Het
blad is donkerpaars tot donkerbruin. De
bijna zwarte bessen worden gebruikt voor
het bereiden van wijn. Aanbevolen voor
iedere tuin. Hoogte 2,5 à 3 m.

Veredelde variëteit met grote
vruchtschermen die zeer gelijkmatig
afrijpen. De bessen zijn groot tot zeer groot
en heel saprijk. De bessen zelf hebben een
wat bittere smaak waardoor vogels ze niet
lusten. Vormt een vrij weelderige struik die
snel in productie komt.

De dieproze bloesems van de
amandelboom worden aanzien als
de allermooiste. De boomvorm is
vergelijkbaar met perzik. Draagt vruchten
het tweede jaar na aanplant. De vrucht
is een noot waarvan de pitten bijzonder
lekker en smaakvol zijn.

Oude vruchtensoort. De mispels worden
eetbaar na volledige rijpheid of lichte
vorst. Bezit ook een waarde als sierstruik
in de wilde tuin. Witte bloemen van ± 6 cm
op het uiteinde van de twijgen.

Art. 08/008000

Art. 08/008010

Art. 08/009100

Art. 08/009300

1 st.

€ 14,95

1 st. - 30 cm

€ 26,95

1 st.

€ 20,95

1 st.

€ 24,95

Hazelnoot

ENNIS

GUNSLEBERT

RODE ZELLER

WEBB’s PRIZE COB

Amerikaanse reuzennoot. Zéér grote licht
ovaalronde noten met bijzonder goede
smaak. Draagt regelmatig en vrij goed, 2 à
3 jaar na aanplant. Struiken groeien breed
uit. Goede bestuivers zijn o.a. Gunslebert
en Webb’s Prize Cob.

Gezonde sterke en groeikrachtige struik.
De productie van noten treedt vroeg in en
is vrij groot, mits aangeplant met goede
bestuiver. De vrij grote noten met een hoog
kerngewicht bezitten een goede smaak.
Aanbevolen bestuivers zijn Webb’s Prize
Cob en Rode Zeller.

Roodkleurige hazelnoot die ook als
struik sierwaarde heeft. De noten zijn
middelgroot en goed tot zeer goed van
smaak. De productie aan noten is vrij
goed en treedt vroeg in, mits aangeplant
met geschikte bestuiver. Hiervoor
worden Gunslebert en Webb’s Prize Cob
aanbevolen.

Eén der productiefste hazelnoten, indien
aangeplant met een goede bestuiver
zoals GUNSLEBERT. De noten zijn groot,
kegelvormig met een uitmuntende smaak.
Ze vallen niet altijd uit de huls. Vormen
weinig wortelopslag en zijn middelmatig
groeikrachtig.

Art. 08/009200

Art. 08/009205

Art. 08/009210

Art. 08/009215

1 st.

€ 6,95

1 st.
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€ 6,95

1 st.

€ 6,95

1 st.

€ 6,95
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Tuinkruiden
Eetbare planten
en bloemen
Worden geleverd in 9x9 cm pot. Leverbaar vanaf eind maart/begin april.

AARDBEIEN
Doordragend

Bosaardbeien

RODE BOSAARDBEI Fragaria vesca

Art. 06/001000

€ 2,25

1 st.

WITTE BOSAARDBEI

MARA DES BOIS (Fragaria x ananassa)

Geeft massa’s zoete witte vruchtjes.

Doordragende aardbeisoort met middelgrote vruchten.

Art. 06/001010

€ 2,50

1 st.

Art. 06/001020

€ 2,50

1 st.

Speciale rassen
Deze rassen moeten aangeplant worden samen met de gewone rassen om bestuiving en vruchtzetting te bevorderen.

FRAMBOOSAARDBEI - FRAU MIEZE SCHINDLER

ANANASAARDBEI - WEISSE ANANAS

Aardbei met de fruitige smaak van frambozen.

Art. 06/001035

Aardbei met de fruitige smaak van ananas.

€ 2,95

1 st.

Art. 06/001030

€ 2,95

1 st.

ABSINT

ANGELICA

AGASTACHE

BOERENWORMKRUID

ARTEMISIA ABSINTHIUM

ANGELICA ARCHANGELICA

AGASTACHE FOENICULUM

TANACETUM BALSAMITA

Vaste plant. Eetlustopwekkend en vet
neutraliserend. Bevordert de spijsvertering.
Bloeit vanaf het 2e jaar.

Heerlijk geurende tweejarige plant
met forse groei. De zaden, het blad,
stengeldelen en de wortel worden
gebruikt.

De blaadjes en bloemen ruiken en smaken
als de zwarte drop – heerlijk in desserts,
fruitsalades of in thee. Sterft tijdens de
winter bovengronds af. Hoogte 80 à 100
cm.

Vaste plant die in de winter bovengronds
afsterft. Vooral bekend om zijn
wormafdrijvende eigenschappen
zowel bij mens als dier. Wordt ook in
kleine hoeveelheid toegevoegd aan
pannenkoeken om de eiersmaak te
versterken. Matig gebruiken. Hoogte 1 m.

Art. 06/001050

Art. 06/001070

Art. 06/001060

Art. 06/001080

1 st.

€ 2,50

1 st.
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€ 2,75

1 st.

€ 2,75

1 st.

€ 2,75
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Tuinkruiden Eetbare planten en bloemen

De kleine bosaardbeien zijn een ware delicatesse. Zij worden gebruikt in fruitsalades, desserts of milkshakes.
Bij voorkeur aanplanten op een schaduwrijke plaats. Hoogte 25 cm.

ANANASKERS

BASILICUM - GESTEKT
Eénjarig. De smaak is intenser en het blad houdt beter zijn smaak, geur en kleur dan de
klassiek gezaaide basilicum. Zeer stevige groeier. Hoogte tot 80 cm.

Tuinkruiden Eetbare planten en bloemen

Physialis Peruviana

MAGIC WHITE

MAGIC MOUNTAIN

Wit.

Art. 06/001065

€ 3,50

1 st.

BIESLOOK

Art. 06/001090

Paars.

€ 2,95

1 st.

KAAPSE LOOK

Art. 06/001095

BONENKRUID
(DOORLEVEND)

€ 2,95

1 st.

CHAMPIGNONBLAD

RUNGIA CLOSSII
ALLIUM SCHOENOPRASUM - ﬁjn

TULBAGHIA VIOLACEA

SATUREJA MONTANA

Een van de meest populaire tuinkruiden,
onmisbaar in salades, vis- en
vleesgerechten en yoghurt.

De bladeren en de bloemen worden vers
en onverhit gebruikt in thee en salades en
hebben een knoﬂookachtige smaak.

De blaadjes geven smaak aan
peulvruchten en vleesgerechten.
Eetlustopwekkend. Hoogte ± 30 cm.

Art. 06/001120

Art. 06/001220

Art. 06/001130

1 st.

€ 2,25

1 st.

€ 3,99

1 st.

De krokante dikvlezige blaadjes smaken
naar paddestoelen. En kunnen rauw in
salades gebruikt worden of voor wokken of
bakken maar je kan het ook bereiden zoals
spinazie.

€ 2,50

Art. 06/001140

1 st.

€ 2,95

CITRUS
AFRIKAANTJE

CITROENGRAS

CITROENKRUID

CITROENMELISSE

TAGETES TENUIFOLIA

CYMBOPOGON CITRATUS

ARTEMISIA ABROTANUM

MELISSA OFFICINALIS

Zeer smaakvolle bloemen met citrus
nasmaak.

Meerjarige grassoort. Groeit goed in de
serre of op een warme, beschutte plaats.
Hoogte 1 m, tijdens de winter goed
afdekken. Blad en stengel worden volop in
de keuken gebruikt; van de bladeren kan
ook een citroenthee getrokken worden.

Natuurlijke insectenverdrijver bij
biologische teeltmethoden. In de keuken
als toevoeging aan salades, visschotels en
kippengerechten. Hoogte ± 100 cm.

Geliefd bestanddeel voor kruidenthee. De
verse blaadjes geven een citroensmaak
aan salades, soepen, sauzen en
kruidenazijn. Hoogte ± 90 cm.

Art. 06/001150

Art. 06/001160

Art. 06/001170

Art. 06/001175

1 st.

€ 2,50

1 st.
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€ 5,99

1 st.

€ 2,50

1 st.

€ 2,25

www.debaerdemaeker.online l www.vlaamszaadhuis.com

CRAMBE (ZEEKOOL)

CROSNE

CYNARA (ARTISJOK)

CRAMBE MARITIMA

Japanse andoornknol

CYNARA SCOLIMUS

Opgemerkte sierplant. Bloeit in juni/juli met grote, witte
bloemschermen. Ook in de keuken sterk gewaardeerd.
Hoogte 80 à 100 cm.

Vormt kleine, grillige knolletjes met nootachtige smaak.
Zij kunnen zowel rauw, gestoofd als gefrituurd gegeten
worden. Hoogte 30 à 80 cm. Knolletjes 3 à 5 cm.

De bodem en de schubben worden als delicatesse
gegeten. De volgroeide vruchten gaan over in prachtige
bloemen. Hoogte 1,5 m. Stimuleert spijsvertering, galblaas
en lever.

Art. 06/001180

Art. 06/004551

Art. 06/001200

€ 3,95

DASLOOK

1 st.

€ 2,95

1 st.

€ 2,50

DRAGON

ALLIUM URSINUM
Een aan knoﬂook verwante plant met een knoﬂook/
bieslookachtig aroma. Na de bloei in mei/juni sterft
het gewas boven de grond af en bloeit pas opnieuw
het volgend jaar. Zuiverwit. Bij voorkeur aanplanten in
halfschaduw of schaduw. Hoogte 20 cm.

Art. 06/001210

1 st.

€ 2,95

FRANSE - ARTEMISIA DRACUNCULUS

MEXICAANSE - TAGETES LUCIDA

Aanbevolen voor het maken van dragonazijn, voor inmaak
van augurken en om zijn aangenaam pittig en tegelijk
zoetend aroma. Hoogte ± 100 cm.

De smaak is sterker, zoeter en intenser dan de gewone
dragon. Hoogte 50 cm, vorstvrij overwinteren. Na de
winter insnoeien om hergroei te bevorderen.

Art. 06/001230

Art. 06/001235

1 st.

€ 2,50

1 st.

€ 2,95

EGYPTISCHE UI

ECHINACEA

HEEMST

ALLIUM CEPA

PURPUREA

ALTHEA OFFICINALIS

De ﬁjne uitjes groeien bovenop het loof. Zij kunnen zowel
vers als gestoofd gegeten worden. De uitjes kunnen ook
ingelegd worden op azijn. Hoogte 30 à 50 cm.

De bekende rode zonnehoed. Heeft zowel een
geneeskrachtige als een sierwaarde. Verhoogt de
weerstand tegen infectieziekten. Hoogte 100 cm.

De plant kan tot 2 m hoog worden en is met zijn roze
bloemen zeer geschikt voor de siertuin. De slijmstoffen uit
de wortels verzachten ontstekingen van de mondholte. Bij
keelpijn kan men op de wortels kauwen.

Art. 06/001260

Art. 06/001250

1 st.

€ 2,95

1 st.

€ 2,50

Art. 06/001270

1 st.

€ 2,50

KERRIEPLANT

HYSOP

KAMILLE (ROOMSE)

HELICHRYSUM ITALICUM

HYSSOPUS OFFICINALIS

CHAMAEMELUM nobile LIGULOSA

De twijgjes geven een milde kerriesmaak aan rijst- en
vleesschotels, soepen en sauzen. Aanplanten op een
zonnige, doorlatende zandige plaats. Hoogte 50 cm.

Geurig tuinkruid dat een pittige smaak geeft aan vele
gerechten. Staat ook erg sierlijk in de tuin en wordt
veelvuldig door vlinders en bijen bezocht.

Geurend kruid met kalmerende eigenschappen – vooral
bekend voor het maken van kruidenthee; ook diverse
toepassingen bij spijsverteringsproblemen.

Art. 06/001320

Art. 06/001290

Art. 06/001300

1 st.

€ 2,75

1 st.
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€ 2,75

1 st.

€ 2,75
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1 st.

KARWIJ

HOP

KERVEL (ROOMSE)

CARUM CARVI

HUMULUS LUPULUS

MYRRHIS ODORATA

De bladeren worden vooral in soepen en salades gebruikt,
de wortels kunnen als groenten worden gekookt. Verlicht
maag- en darmkrampen.

Slingert en klimt meters hoog tegen gaas of in bomen.
Tijdens de zomer verschijnen vele grote geelgroene
hopbellen. Hiertussen zit een geel poeder, gebruikt bij
het brouwen van bier. Bevordert de nachtrust en de
spijsvertering.

Zowel het jong blad als de groene zaden worden gebruikt
in salades, soepen en sauzen. Het blad kan ook als
zoetstof worden toegevoegd aan zure gerechten, zoals
rabarber. Hoogte 150 cm.

Art. 06/001310

Art. 06/001280

Art. 06/001330

1 st.

€ 2,25

KLAVERZURING (RODE)

1 st.

€ 3,99

1 st.

€ 2,95

Tuinkruiden Eetbare planten en bloemen

LAURIER

LIEVEVROUWEBEDSTRO

Dieprood/paars blad met lichtroze bloemen; zowel blad
als bloem hebben een friszure smaak en worden vooral
gebruikt als smaakvolle decoratie op salades of hapjes.
Hoogte 10 à 20 cm. Voor zowel pot als vollegrond.

LAURUS NOBILIS

ASPERULA ODORATUM

Groenblijvend keukenkruid voor gebruik in soepen, sauzen
of ovenschotels. Bij voorkeur in pot opkweken en vorstvrij
laten overwinteren.

Doet het niet onaardig als bodembedekker en behoudt
gedroogd zijn heerlijke geur. Voor geurzakjes om tussen
linnen te leggen.

Art. 06/001340

Art. 06/001350

Art. 06/001380

OXALIS PURPUREA

1 st.

€ 2,75

1 st.

€ 3,99

MARJOLEIN

1 st.

€ 2,95

MIERIKSWORTEL

ORIGANUM VULGARE

ORIGANUM HOT & SPICY

ARMORACIA RUSTICANA

Wordt gedroogd gebruikt in pittige gerechten, maar van
de bladeren wordt ook thee getrokken. Verlicht krampen.
Hoogte 40 cm.

Heeft een veel steviger blad en stengel dan de andere
soorten. Heeft een pittige, pikante smaak. Ideaal bij pasta,
pizza en getomateerde sauzen. Hoogte 60 cm.

De wortel bezit een zeer sterke smaak en werkt
koortsverlagend. Wordt geoogst vanaf oktober tot het
voorjaar.

Art. 06/001400

Art. 06/001405

Art. 06/001600

1 st.

€ 2,75

1 st.

€ 2,75

1 st.

€ 2,75

MIRTHE

MOEDERKRUID

OERPREI

MYRTUS COMMUNUS

TANACETUM PARTHENIUM

ALLIUM AMPELOPRASUM

Voor gebruik bij barbecue of bij het braden van
varkensvlees. Smaakt naar jeneverbes. Overwinteren bij
een temperatuur van min. 5°C.

Sierplant met sterke medicinale eigenschappen – zou
bepaalde vormen van migraine bestrijden (bij een
migraineaanval wordt op een vers blaadje gekauwd).
Hoogte 50 à 100 cm.

Wordt vermeerderd door het planten van de kleine
oerpreibolletjes (bij voorkeur in september). De bolletjes
worden gekookt en gegeten, de bladeren worden
versneden in salades. Rijk aan mineralen en vitaminen.

Art. 06/001610

Art. 06/001620

Art. 06/001630

1 st.

€ 5,99
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1 st.

€ 2,95

1 st.

€ 2,95
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MUNT
Bloeit juli/augustus. Bij voorkeur aanplanten op een halfschaduwrijke plaats. Hoogte 50 cm.

Het blad heeft een heerlijke muntsmaak en -geur, ideaal
om Marokkaanse thee van te trekken. Ook geschikt om
muntsiroop te maken of om te versnipperen over fruit.

Art. 06/001530

€ 2,50

1 st.

KRUIZEMUNT - MENTHA SPICATA CRISPA

BERRIES & CREAM

De geurige frisgroene blaadjes worden gebruikt in vele
gerechten en sauzen, ook als garnering op ijs. Thee van
kruizemunt wordt in de natuurgeneeskunde aanbevolen.

Muntsoort met een vleugje bosvruchtensmaak. Wordt
vooral bij nagerechten en fruit gebruikt, maar kan ook
voor thee gebruikt worden. Sterft tijdens de winter
bovengronds af.

Art. 06/001525

Art. 06/001510

PALINGKRUID OF EDELMUNT MENTHA GENTILIS VARIEGATA

APPELMUNT - MENTHA
SUAVEOLENSE

Bontbladig blad. Een stimulerend kruid met
een pittig, fruitig aroma, vooral gebruikt bij
de bereiding van paling in ‘t groen.

De blaadjes geuren en smaken naar appel.
Wordt ook gebruikt voor thee.

Art. 06/001515

Art. 06/001500

1 st.

€ 2,50

€ 2,50

1 st.

BERGAMOTMUNT

€ 2,50

1 st.

Muntsoort met een zeer subtiele smaak,
zowel voor thee, gebak als voor desserts.

Art. 06/001505

1 st.

GROENE MUNT - MENTHA SPICATA

SINAASAPPELMUNT - MENTHA CITRATA ORANGE

Het blad heeft een zachte muntsmaak en daardoor uiterst
geschikt voor mojito, desserts en frisdrank. Hoogte 70 cm.

Een muntsoort die heerlijk naar sinaasappel ruikt.

Art. 06/001520

Art. 06/001540

€ 2,50

1 st.

OESTERBLAD

€ 2,50

€ 2,50

1 st.

PEPERMUNT - MENTHA NIGRICANS
PIPERITA
Wordt in de keuken matig toegepast
wegens zijn sterke smaak. Veel gebruikt
als decoratie (zoals op ijs).

Art. 06/001535

1 st.

€ 2,50

CHOCOLADEMUNT - MENTHA PIPERITA
CITRATA X "CHOCOLATE"
Muntsoort die naar chocolade ruikt.

€ 2,50

1 st.

ONSTERFELIJKHEIDSKRUID

Art. 06/001501

€ 2,50

1 st.

PARCEL

PIMPERNEL

Meerjarige klimplant uit Azië. Nog
behoorlijk onbekend kruid in onze
omstreken, wat zonde is gezien het
een lekker en gezond kruid is. Het zit
vol van de antioxidanten en heeft een
positieve werking op de weerstand, hart,
bloedvaten, bloeddruk, cholesterol enz
... De heilzame eigenschappen komen
overeen met ginseng. De bladeren worden
meestal gebruikt om thee van te maken
maar kunnen ook in salades verwerkt
worden.

APIUM GRAVEOLENS SECALINUM

SANGUISORBA MINOR

Tweejarig. Kruising tussen selder
en peterselie. Zéér ﬁjn gekruld. Kan
vers worden versneden in salades of
meegekookt in soepen en bouillons.

Helpt bloedingen stoppen en ontstekingen
verminderen. Wordt ook als sierplant
gebruikt. Hoogte 50 cm.

Art. 06/001645

Art. 06/001650

Art. 06/001660

GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM

MERTENSIA MARITIMA
De bladeren hebben de typische zilte
smaak van oesters. Zeer geliefd door
topchefs en ﬁjnproevers. Hoogte 20 cm.
Bij voorkeur vorstvrij en licht vochtig
overwinteren.

Art. 06/001640

1 st.

€ 3,99

1 st

www.vlaamszaadhuis.com l www.debaerdemaeker.online

€ 3,50

1 st.

€ 2,50

1 st.

€ 2,25
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MAROKKAANSE MUNT - MENTHA SPICATA
MOROCCAN

RABARBER - RHEUM OFFICINALE
Gekoelde planten - kunnen van november tot eind juni uitgeplant worden. Teeltinstructies bijgevoegd.
MIRA
zeer vroeg, licht rood

Art. 06/001705

1 st.

€ 3,95

3 verschillende soorten

FRAMBOZEN ROOD

Set van de 3 variëteiten

Art. 06/001725

ROZEMARIJN

3 st.

€ 11,95

VALENTINE F1

middelvroeg, dieproze

Art. 06/001700

1 st.

laat, donkerrood

€ 3,95

SALIE

Art. 06/001710

1 st.

€ 3,95

SELDER
(DOORLEVEND)

Tuinkruiden Eetbare planten en bloemen

ANANASSALIE - SALVIA OFFICINALIS
RUTILANS PINEAPPLE

ROSMARINUS OFFICINALIS

TUINSALIE - SALVIA OFFICINALIS

Bezit geneeskrachtige eigenschappen.
Aanbevolen bij het roosteren van
vlees, bij sauzen en soepen. Mag sterk
teruggesnoeid worden. Hoogte ± 50 cm.

Wordt zowel als keukenkruid als om zijn
sierwaarde gewaardeerd. Bezit erkende
medicinale eigenschappen. Hoogte ± 60
cm.

Half winterhard. Vorstvrij laten
overwinteren. Bloeit met massa’s rode
bloempjes in de nazomer. De bladeren
smaken naar ananas en worden gebruikt
voor thee, de bloemen worden gebruikt bij
talrijke desserts.

LEVISTICUM OFFICINALE, LAVAS of
MAGGIKRUID

Art. 06/001800

Art. 06/001860

Art. 06/001850

Art. 06/001870

1 st.

€ 2,75

1 st.

€ 2,50

1 st.

TIJM

€ 2,95

De jonge blaadjes worden gebruikt voor
soepen, dikwijls als vervanger voor selder.
Staat bekend als liefdeskruid wegens zijn
stimulerende eigenschappen.
1 st.

€ 2,25

STEVIA

Vaste plant met heerlijke geur. Maakt tal van gerechten zeer smaakvol en aromatisch.
Kan gemakkelijk gedroogd worden. Voor de meeste vleesgerechten, sauzen, salades en
kruidenazijn. Als geneeskrachtige plant zeer geprezen o.a. voor tijmsiroop.

STEVIA SUGARLOVE
THYMUS VULGARIS COMPACTUS

THYMUS CITRIODORUS

Zowel voor vlees, soepen, sauzen en als smaakmaker op
barbecuegerechten. Na de bloei ﬂink insnoeien om de
plant te verjongen. Hoogte ± 25 cm.

Grondbedekker met paarse bloemen en naar citroen
geurende heldergroene bladeren met goudgele vlekken.
Wordt gebruikt in de keuken of voor thee.

Art. 06/002000

Art. 06/002010

1 st.

€ 2,75

€ 2,75

1 st.

De blaadjes zijn caloriearm en worden gebruikt als
natuurlijke zoetmaker in thee, kofﬁe en diverse gerechten.
Ca. 40 x zoeter dan gewone suiker. Bij temperaturen
onder 10°C de plant binnen opkweken. Volgroeide planten
hebben behoefte aan veel water.

Art. 06/001900

1 st.

€ 2,95

VERBENA

CITROENVERBENA - ALOYSIA TRIPHYLLA of Lippia
citriodora
Bladverliezend. Beschermen tegen koude (-4°C). Bloeit met
lichtpaarse bloemen. De bladeren geven, ook gedroogd,
een sterke citroengeur. Ideaal bij vis, varkensvlees, kip en
ijs. Hoogte ca. 150 cm.

Art. 06/002200

1 st.

€ 3,50

HONINGVERBENA - LIPPIA DULCIS
Zéér zoet blad en zoete bloemknopjes. De bloemknopjes
worden gebruikt bij desserts en als gezond snoepje.
Hoogte 10 à 30 cm. Tijdens de winter binnenshuis
overwinteren.

Art. 06/002205
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1 st.

€ 3,50

ARGENTIJNSE MUNTVERBENA - LIPPIA
POLYSTACHA
Subtiele mix tussen citroenverbena en munt met een
frisse fruitige smaak. Veel gebruikt in de moderne keuken.
Hoogte 50 à 100 cm. Gevoelig voor natte winters, dus
binnen overwinteren.

Art. 06/002210

1 st.

€ 3,50
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DRIEKLEURIG VIOOLTJE

WASABI

WIJNRUIT

VIOLA TRICOLOR

WASABI

RUTHA GRAVEOLENS

Eetbaar viooltje met prachtige kleuren en heilzame
eigenschappen. Eénjarig, maar zaait makkelijk uit. Hoogte
30 cm.

Vooral bekend om zijn pittige smaak in de Japanse keuken.
Zowel de wortel als de bladeren worden gebruikt. Houdt
van een vochtige grond. Vorstvrij overwinteren. Hoogte 50
à 60 cm. Pot van ø 13 cm.

Bezit een sterke, bittere smaak. Vooral bekend voor zijn
afwerende eigenschappen tegen honden en katten.

Art. 06/002250

Art. 06/002260

Art. 06/002270

€ 9,99

1 st.

ZEEVENKEL

ZOETHOUT

ZURING

CRITHMUM MARITIMUM

GLYCYRRHIZA GLABRA

RUMEX MONTANUS Desfontaines

Kan als verse groente worden gegeten. De
bladeren zijn vlezig en smaken zowel zoet,
zout als pittig. Groeit goed in grof zand en
rotsen. Hoogte 40 cm.

Vaste plant met houtige stengel.
Beschermen tijdens de winter. Hoogte tot
150 cm. Wordt gebruikt tegen verkoudheid,
hoest, astma, enz… Dient als basis voor
het maken van Engelse Drop.

Kan alleen vegetatief vermeerderd worden
en vormt dus géén zaadstengels. De grote
malse bladeren zijn zeer smaakvol en
kunnen het ganse seizoen geoogst worden.
Door regelmatig de bladeren tot aan de
basis weg te snijden, kan men steeds
malse jonge bladeren oogsten.

Art. 06/002280

Art. 06/002290

Art. 06/002305

1 st.

€ 2,95

€ 3,95

1 st.

1 st.

VENKEL

ZILVERZURING of SPAANSE ZURING
(RUMEX SCUTATUS)
De blaadjes met kleine zilveren vlekken
bezitten de smaak van een frisse Granny
Smith-appel en zijn heerlijk in zomerse
salades. Vaste plant die tijdens de winter
gedeeltelijk afsterft. Hoogte 30 cm.

Art. 06/002300

1 st.

€ 2,95

VALERIAAN

Groen

Art. 06/002155

€ 2,95

€ 2,50

1 st.

1 st.

€ 2,50

GIANT BRONZE

VALERIANA OFFICINALIS

Bronskleurige bladvenkel.

Heeft een kalmerende en ontspannende werking. Wordt
ook als smaakmaker gebruikt in ijs, snoep, likeuren, enz.

Art. 06/002150

1 st.
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€ 2,75

Art. 06/002100

1 st.

€ 2,25
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€ 2,25

1 st.

Nuttige dieren
in en rond de tuin
Insecten zijn natuurlijke ongediertebestrijders. De natuurlijke woonplaatsen zijn door de veranderingen in het milieu veelal bedreigd. Wij bieden u nu een reeks huisjes aan die het
mogelijk maken om uw gevleugelde vrienden opnieuw te verwelkomen.

EGELMANDJE

INSECTENHOTEL

VLINDERKAST

Egelmandje

All-In-One

Eenvoudige uitvoering

In wilg
Afmeting Ca. 53 x 37 x 25cm

Voor solitaire bijen, groene gaasvlieg, lieveheersbeestjes,
vlinders en oorwormen. Afmeting 31x15x48 cm.

Ideale schuilplaats voor vlinders bij nat en onaangenaam
weer. In de kast een handvol twijgen plaatsen waaraan de
vlinders zich kunnen hangen.

Art. 12/008821

Art. 12/008865

Art. 12/008874

€ 31,95

1 st.

€ 38,95

1 st.

€ 10,95

1 st.

Nuttige dieren in en rond de tuin

BIJENHUIS

LIEVEHEERSBEESTJE

HOMMELHUIS

PADDENHUIS

Bijenhuis

LIEVEHEERSBEESTJE

HommelhuisA

Paddenhuis

Biedt uitstekende nestgelegenheid voor
verschillende soorten bijen. Ophangen
op een zonnige naar het zuiden gerichte
plaats.

Om het lieveheersbeestjes helemaal naar
de zin te maken is het raadzaam enkele
losse bladeren of een rolletje golfkarton
in het huisje te stoppen. Ook ingevroren
larven kunt u hierin herbergen voor
biologische bestrijding van bladluizen.

Bestaat uit 2 compartimenten: in het
linkse deel ontlasten de bijen en zetten
verdedigingswerken op voor het rechtse
gedeelte waar de koninginnen hun leven
lang blijven.

Zet de pot op een beschutte, vochtige en
schaduwrijke plaats in de tuin. In ruil voor
de geboden huisvesting zullen de padden
schadelijke insecten in uw tuin bestrijden.

Art. 12/008868

Art. 12/008824

Art. 12/008869

Art. 12/008864

1 st.

€ 13,95

€ 10,95

EEKHOORNHUISJE

1 st.

€ 20,95

1 st.

€ 9,95

VLEERMUISKAST
EEKHOORNHUISJE

Vleermuiskast

Nestkast voor de eekhoorn met zinken dak.

Biedt voor meerdere soorten kleine
vleermuizen een ideale woonruimte. De
kast moet enigszins beschut hangen.

Art. 12/008826

Art. 12/008867

1 st.
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€ 22,50

1 st.

€ 13,50
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NESTEN EN NESTKASTJES

Nestkastje voor winterkoning

Nestkastje voor pimpelmees

Nestkastje voor koolmees

met koperen dak

met een koperen dak

met een koperen dak

Art. 12/018862

€ 13,95

Art. 12/018863

€ 17,95

Art. 12/018864

€ 19,95

SPECHTENHUIS

Huiszwaluwnest

Boerenzwaluwnest

Bij voorkeur bevestigen onder het
dakbeschot met de bovenkant tegen de
overstek zodat een afgesloten holte met
vliegopening ontstaat.

Bij voorkeur ophangen onder een afdak
of in een open schuur, 8 cm vanaf de
bovenkant van het nest tot het dak.

Art. 12/008862

Art. 12/008863

1 st.

€ 9,25

€ 9,25

1 st.

Deze nestkast heeft een extra dikke
komvormige bodem voor de eieren en
een afgesloten vliegopening die spechten
van nature zelf uithakken. In de winter
bewijst de kast vaak goede diensten voor
de vogels om te schuilen tegen het barre
weer. Inclusief deur om nestkast te kunnen
openen voor schoonmaak.

Art. 12/008825

1 st.

€ 27,95

HOENDERVANGNET
Om kippen en parkvogels te vangen.
Knooploos polyamide. Maaswijdte 6
mm, netdiepte 65 cm, Ø 48 cm. Compleet
met aluminium frame en demonteerbare
kliksteel, lengte 150 cm.

Art. 12/009005

€ 74,95

Kan gebruikt worden als decoratie in uw tuin, kan eveneens
gebruikt worden als drinkfontein of voederschaal voor vogels.

Eikel voedersilo

VOGEL EN VOEDERKIST van Burgon
& Ball

VOGEL EN VOEDERKIST van Burgon
& Ball

Stalen opbergbox met leder handvat crème

Stalen opbergbox met leder handvat - grijs

Art. 12/017798

Art. 12/017797

€ 25,95

Deze voedersilo in de vorm van een eikel
beschermt het voer tegen eekhoorns en
weersinvloeden. Deze leuke silo doseert
het voer en is gemakkelijk te vullen door de
ophangring los te draaien en het deksel op
te heffen. Afmetingen ca. 20x20x29 cm.

voedereikel
Ideaal voor noten. Ca. 14x14x22cm.

€ 25,95

Art. 12/008875

1 st.

€ 9,95

Art. 12/008876

1 st.

€ 35,95

Zonnebloem
Hoogte
72 cm.

Poppy

Margriet

Hoogte 75 cm.

Hoogte 72 cm

Art. 12/008870

€ 9,95

Art. 12/008871
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€ 9,95

Art. 12/008879

Bloem met vogel
in gietijzer

€ 9,95

Art. 12/008873

€ 10,95
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Nuttige dieren in en rond de tuin

VOEDERSCHAAL

Serres
en kassen
TUNNELSERRES MET VERSTERKTE FOLIE
• Geraamte staalbuizen binnen en buiten warm verzinkt. • Eenvoudige constructie, geen fundering noodzakelijk, kan op alle terreinen
geplaatst worden. • Vasthechting aan de grond gebeurt door middel van speciale grondankers. • Standaard-uitvoering steeds met
twee deuren: dus een goede verluchting en steeds gemakkelijk toegankelijk. • Isoleert even goed, zoniet beter dan glas. Prijzen
uitsluitend geldig voor levering in België. Voor levering in Nederland gelieve ons te raadplegen.

Splendid

Elegant

Breedte 300 cm - Hoogte 200 cm. Geleverd met 2 enkele klapdeuren (1 voor- en 1
achterkant)

Breedte 420 cm - Hoogte 245 cm. Geleverd met 2 enkele schuifdeuren (1 voor- en
1 achterkant). Prijzen niet gemonteerd.

Splendid

Art. 12/003940
Art. 12/013940
Art. 12/003941
Art. 12/013941
Art. 12/003942
Art. 12/013942
Art. 12/003943
Art. 12/013943
Art. 12/003944
Art. 12/013944
Art. 12/003945
Art. 12/013945

€ 725,00
€ 855,00
€ 855,00
€ 1015,00
€ 989,00
€ 1155,00
€ 1135,00
€ 1335,00
€ 1270,00
€ 1500,00
€ 1409,00
€ 1669,00

300 cm x 150 cm
Art. 12003940 geplaatst
300 cm x 300 cm
Art. 12003941 geplaatst
300 cm x 450 cm
Art. 12003942 geplaatst
300 cm x 600 cm
Art. 12003943 geplaatst
300 cm x 750 cm
Art. 12003944 geplaatst
300 cm x 900 cm
Art. 12003945 geplaatst

Meerprijs voor enkele schuifdeur (niet gemonteerd)

Art. 12/003952

€ 49,00

Kweektablet in alu. 40x300 cm met 6 zaaibakken (niet gemonteerd)

Art. 12/003953

Elegant

Art. 12/003946
Art. 12/003947
Art. 12/003948
Art. 12/003949
Art. 12/003950
Art. 12/003951

€ 1285,00
€ 1479,00
€ 1689,00
€ 1889,00
€ 2085,00
€ 2296,00

420 cm x 300 cm
420 cm x 450 cm
420 cm x 600 cm
420 cm x 750 cm
420 cm x 900 cm
420 cm x 1050 cm

Meerprijs voor dubbele schuifdeur (220x180 cm) (niet gemonteerd)

€ 109,00

Art. 12/003954

€ 129,00

AUTOMATISCHE VENSTEROPENERS
Verlucht uw serre automatisch ... dit is een grote zorg minder. Ook tijdens uw afwezigheid, of bij wisselende weersomstandigheden wordt de
verluchting van uw serre automatisch geregeld: geopend bij felle zon, gesloten bij frisser weer ... U kunt het zelf niet beter doen. Onze vensteropeners
zijn monteerbaar op alle houten en aluminium tuinserres. Uitvoerige gebruiks- en montagehandleiding in de verpakking. Twee jaar waarborg.

Serres en kassen

MK 7
Voor alle hobbyserres. Afstelling tussen
12°C tot 25°C - max. opening 30 cm - max.
raamgewicht 6 kg.

Art. 12/009750
Art. 12/009753

vervangcilinder MK7

€ 58,95
€ 30,00

MK 7 met HYDRAULICHECK

MK 7 Super

Voorzien van extra veer voor nog
betere beveiliging tegen het openen bij
stormweer of windstoten.

Voor zwaardere ramen tot 16 kg (veranda’s,
dakramen, enz...). Afstelling tussen 16°C
en 25°C - max. opening 40 cm.

Art. 12/009752

Art. 12/009751
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€ 94,95

€ 189,00

Ventomax
Automatische raamopener. Maximale
opening raamopener ca. 45 cm (afhankelijk
van afstelling en belasting) Afstelling
tussen 17°C en 25°C. Drukkracht 7 kg.

Art. 12/009755
Art. 12/009754

Vervangcilinder

€ 49,00
€ 29,95
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FLEXI ALUMINIUM TUINSERRES
De Flexi serre is een serre met veel mogelijkheden. De Flexi is beschikbaar in aluminum, groen of zwart en standaard uitgerust met: * aluminium
geraamte * 4mm veiligheidsglas * 2 dakvensters * enkele schuifdeur * binnen- en buitengoten. Prijzen uitsluitend geldig voor levering in België.

FLEXI optie pakketten
FLEXI FULL OPTION
Extra deur * 2x zijvenster * 2x systeem ventomax *
geraamte tafel op de breedte * zaaibakken 40x44x8cm *
nokdecoratie.
Aluminium
Art. 12/004008
€ 439,00
Zwart of groen Art. 12/004009
€ 595,00
FLEXI OPTI-VENTI
1x Zijvenster * 1x Extra deur * 1x Systeem ventomax.
Aluminium
Art. 12/004010
€ 199,00
Zwart of groen Art. 12/004011
€ 249,00
FLEXI CIRCULATIE
1x Zijvenster * 1x Ventomax
Aluminium
Art. 12/004012
€ 99,00
Zwart of groen Art. 12/004013
€ 129,00
FLEXI ZAAI
1x geraamte tafel op de breedte * Zaaibakken 40x44x8cm.
Aluminium
Art. 12/004014
€ 99,00
Zwart of groen Art. 12/004015
€ 129,00

FLEXI serres - Modellen

FLEXI losse opties

FLEXI Model 1
2,25 x 3,00 x 2,62
Aluminium
Zwart of groen
FLEXI Model 2
2,25 x 3,75 x 2,62
Aluminium
Zwart of groen
FLEXI Model 3
3,00 x 4,50 x 2,75
Aluminium
Zwart of groen
FLEXI Model 4
3,00 x 6,00 x 2,75
Aluminium
Zwart of groen

FLEXI Extra deur
Aluminium
Art. 12/004016
Zwart of groen Art. 12/004017
FLEXI Dakvenster
Aluminium
Art. 12/004018
Zwart of groen Art. 12/004019
FLEXI Zijvenster
Aluminium
Art. 12/004020
Zwart of groen Art. 12/004021
FLEXI Tafel geraamte
Aluminium
Art. 12/004024
Zwart of groen Art. 12/004023
FLEXI Nokdecoratie
Aluminium
Art. 12/004024
Zwart of groen Art. 12/004025

Art. 12/004000
Art. 12/004001

€ 1699,99
€ 2145,00

Art. 12/004002
Art. 12/004003

€ 1950,00
€ 2399,99

Art. 12/004004
Art. 12/004005

€ 2450,00
€ 2999,99

Art. 12/004006
Art. 12/004007

€ 2999,99
€ 3699,99

FLEXI Plaatsing
Plaatsing Flexi

€ 149,00
€ 199,00

Model 1 & 2

€ 89,00
€ 99,00

Model 3 & 4

Art. 12/004026
Art. 12/04027

€ 600,00
€ 800,00

€ 89,00
€ 99,00
€ 89,00
€ 129,00
€ 129,00
€ 175,00

SERRALUX RETRO

2022

De serralux Retro is de ideale oplossing voor wie houdt
van zowel tuinieren als genieten. Het Retro model kan
gebruikt worden als serre maar ook als natuurkamer om
volop te genieten van je tuin.
* Aluminium geraamte in zwart, wit of groen * 4mm
helder glas * 1 enkele schuifdeur * 2 aluminium
wateraﬂopen * Buitengoot & Binnengoot * Victoriaanse
nok versiering * Muur en fundering niet inbegrepen *
installatie mogelijk.
Retro 3,00 m x 3,75 m

Art. 12/003980

€ 2959,00

Retro 3,00 m x 4,50 m

Art. 12/003981

€ 3475,00

Geleverd, zonder plaatsing
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Geleverd, zonder plaatsing

SERRALUX ALUMINIUM TUINSERRES
De veeleisende tuinliefhebber kan kiezen tussen vele standaardafmetingen met een professionele afwerking. Alle serres zijn
uitgerust met : • ophangende schuifdeur op wieltjes • glas 4 mm, klaar of mat • verstelbare dakramen • alu. wateraﬂopen • binnenen buitengoot De levering gebeurt in bouwpakket of in voorgemonteerde panelen. Indien gewenst kan de plaatsing ook door ons
uitgevoerd worden. Prijzen uitsluitend geldig voor levering in België. Voor levering in Nederland gelieve ons te raadplegen.

Breedte 2.25 m - hoogte zijkant 1,80 m - nok 2,35 m
Serralux 2,25m breed

Art. 12/003969
Art. 12/003970
Art. 12/003971
Art. 12/003972
Art. 12/003973
Art. 12/003974

€ 1395,00
€ 1895,00
€ 1555,00
€ 2055,00
€ 1759,00
€ 2259,00

L 2,25 m - incl. betonfundering - geleverd
als model 12003969 maar geplaatst
L 3,00 m - incl. betonfundering - geleverd
als model 12003971 maar geplaatst
L 3,75 m - incl. betonfundering - geleverd
als model 12003973 - maar geplaatst

Breedte 3 m - hoogte zijkant 1,80 m - nok 2,50 m
Serralux 3 m breed - VEILIGHEIDSGLAS

Art. 12/003976
Art. 12/003977
Art. 12/003978
Art. 12/003979

L 4.50 m - incl. betonfundering - geleverd
als model 12003976 maar geplaatst
L 6 m - incl. betonfundering - geleverd
als model 12003978 maar geplaatst

€ 2195,00
€ 2795,00
€ 2645,00
€ 3245,00

TOEBEHOREN VOOR DE SERRE
Serreverwarming

Serres en kassen

PETROLEUMVERWARMING POD 9 SUPER - voor
serres 3x6 m
ELEKTRISCHE VERWARMING DANIA 3,3 KW

HOTBOX ELEKTRISCH VERWARMINGSTOESTEL - ELITE

Het maximale vermogen is 3 KW, maar het kan ook
ingesteld worden op 1,65 KW. De warmteverspreiding
wordt geregeld door een ventilator. Het toestel kan
ook alleen als ventilator worden gebruikt bv. bij hoge
zomertemperaturen of als hulpmiddel bij bevruchting
van tomaten in de serre. De temperatuur wordt via een
regelknop ingesteld en is thermostatisch geregeld.

Verwarmingstoestel met ingebouwde thermostaat,
regelbaar tussen 0° en 38°C. Kan zowel staand als
hangend gebruikt worden. Mantel in roestvrij staal. Kan
tijdens de zomermaanden ook als ventilator gebruikt
worden. 2800 Watt bij warmeluchtcirculatie - 60 Watt bij
ventilatie - afmetingen 41x28x22 cm

Art. 12/008815

Art. 12/008817

€ 99,00

Verwarmingssystemen op petroleum zijn zonder twijfel
het voordeligst in verbruik. Wij bieden nu een apparaat
aan dat uitgerust is met 2 afzonderlijke branders, met
wieken van 5 cm Ø die branden met een blauwe vlam.
Dit verdubbelt niet alleen de capaciteit, maar geeft
ook een heel zuivere verbranding en een veel hoger
calorieënrendement. Voor serres 3x6 m.

Art. 12/008811

€ 229,00

WIEK POD 9 SUPER
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€ 355,00

Art. 12/008810

€ 24,95
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Noppenfolie

Serrefolie

Stevige, 3-lagige folie met noppen van 3 cm. Voor isolatie van serres, kweekbakken, e.d. breedte 1,5 m.

Melkkleurig, uv stabiel voor 4 seizoenen, 180 micron,
3 lagig en maatvast (rekt niet).
8 meter breedte.
Per lopende meter

Art. 12/003850

€ 14,95

ISOLATIECLIPS
Om noppenfolie te bevestigen in serres met aluproﬁelen.

Art. 12/008994
Art. 12/008969

per strekkende meter
per rol 50 m

€ 6,95
€ 289,00

Art. 12/008904

€ 5,95

50 st.

Zonnewering

ZWAVELVERDAMPER HOTBOX elektrisch
SCHADUWNET VOOR SERRES (EN
HALLEN)

TEMPERZON

Zware kwaliteit, in gebreid UV gestabiliseerd
polythyleen met versterkte zelfkant. De
netten bieden beschutting tegen directe
zonnestralen en de extreme temperaturen
worden afgezwakt. Kleur: wit, 59 %
lichtreductie, 95 g/m². Breedte 4 m.

Afwitmiddel voor serres en veranda’s.
Weerkaatst de warmte en tempert
het zonlicht. Bij regen wordt de ﬁlm
transparant, bij het opdrogen opnieuw wit.
Om te verwijderen droog afborstelen.

Art. 12/007376

Art. 15/007442

Per lopende meter

€ 12,95

750 ml

€ 23,95

Hou uw serres ongedierte- en
schimmelvrij. De Hotbox elektrische
zwavelverdamper is van roestvrij staal
met aluminium zwavelpotje. Deze
zwavelverdamper met automatische
temperatuurregeling zorgt dat de ideale
temperatuur voor verdamping snel bereikt
wordt. Door deze ideale temperatuur is
verdamping van de zwavel optimaal en
is schadelijke verbranding niet mogelijk.
Standaard voorzien van 2,5 m kabel en een
stekker.

Art. 12/008820

€ 105,00

STUIFZWAVEL - Ontsmetten van tuinen druivenserres
Het laten branden van stuifzwavel is
een krachtig en probaat middel om
leegstaande serres te ontsmetten tegen
schimmelsporen, insecten en slakken.
Ga als volgt te werk : - per 10 m3 150 g
stuifzwavel laten branden. In een metalen
schaal of kom de nodige hoeveelheid
zwavel gieten, vermengd tussen reepjes
golfkarton, na het aansteken onmiddellijk
de serre verlaten en deze gedurende 1 à 2
dagen gesloten houden. - daarna grondig
laten verluchten. Serres niet betreden
zolang zwaveldampen aanwezig zijn.

Art. 15/007447
Art. 15/007448

500 g
2 kg

€ 9,95
€ 29,95

Gardentrack
GARDEN TRACK
Om zelf op een snelle en efﬁciënte manier
een tuinpad of een padje in ’t midden
van uw serre aan te leggen. Pakket
bestaande uit 24 elementen, incl. alle
verbindingsstukjes. Ideaal op gravel of
natte stroken, voor gemakkelijke doorgang
met kruiwagen, enz… L 3 m - B 39 cm

€ 42,95

Serres en kassen

Art. 12/007929
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Bouten en moeren

Spandraadgeleiders

BOUTEN & MOEREN

SPANDRAADGELEIDERS

INOX hamerkopbouten, passend in de aluproﬁelen van hobbyserres.

Voor het monteren en geleiden van spandraden in het dak of tegen de wand in uw serre.
Geleverd met bevestigingsboutjes.

Art. 12/008774

€ 9,95

10 st.

Art. 12/008779

€ 20,95

10 st.

Glasclips

Glasclips - W

Glasclips - Z

W-clips voor het bevestigen van glas in aluserres.

Z-clips om overlappend glas te bevestigen.

Art. 12/008916

€ 4,25

25 clips

Art. 12/008917

€ 4,25

25 clips

Mini grow bed met plantensteun
Gemaakt uit 100 % gerecycleerd materiaal, zeer stevig en duurzaam en voorzien van een aluminium plantensteun die verankerd wordt in de 4 hoeken. Zéér stevig en
bestand tegen hevige wind. Ideaal voor tomaten, komkommer en allerlei klimplanten.

BINNENHOES voor MINI GROW BED
Voor gebruik op balkon of terras.

Art. 12/003987

€ 8,95

Serres en kassen

BIG DRIPPA WATERING KIT
Bewateringssysteem, met waterzak en 6 regelbare
druppelaars, voor het eenvoudig bewateren van uw
planten.

Art. 12/007979

1 set

€ 17,50

MINI GROW BED met plantensteun - 115 L

WINTER COVER

L 97,5 cm - B 51 cm - H 20 cm - inhoud 115 l

Ter bescherming van uw mini grow bed tijdens de winter.
Afmeting: 98 x 51,5 x 9 cm.

Art. 12/003988
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€ 62,95

Art. 12/003935

€ 14,50
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KWEEKTUNNELS
Met geperforeerde folie, staaldraad (bogen), verzinkt en roestbestendig. De tunnel
beschermt de planten tegen slecht weer en schept een evenwichtig klimaat, hierdoor is er
een beter kiemresultaat en een vroegere oogst.

Art. 12/007362

€ 22,95

3.50 x 1 m - H 40 à 50 cm

Geperforeerde folie - 10 x 1,5 m

Art. 12/007352

€ 8,45

Kweektunnel met net

TUNNEL MODUL’O 60

Geleverd met koolstofvezel bogen en grondpennen. Beide uiteinden zijn voorzien
van een rits voor een betere toegang.

79 x 59 x 50 cm - kwalitatieve kunststof

met NET - 3 m x 0.5 m x 0.75m
met NET - 3 m x 1 m x 1 m

€ 39,95
€ 53,95

Art. 12/003810

€ 35,95

1 st.

eindstuk voor tunnel Modul’o 60

Art. 12/003815

€ 14,95

2 st.

TUNNEL MODUL’O 40

PLANTENSTOLP - MODUL’O 35
ø 35 cm en H 30 cm - transparant

105 x 39 x 30 cm - kwalitatieve kunststof

Art. 12/003800

1 st.

€ 23,95

kopstuk voor tunnel Modul’o 40

Art. 12/003805

2 st.
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€ 7,95

Art. 12/003825

Grondpiketten

Art. 12/003820

1 st.

€ 7,95

ø 35 cm en H 30 cm - bleekstolp groen
10 st.

€ 8,95

Art. 12/003830

1 st.

€ 7,95
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Art. 12/003997
Art. 12/003998

BROEIKASSEN
Broeikassen bieden de mogelijkheid om voordelig kennis te maken met het kweekplezier. Het polycarbonaat met een dikte van 4 of 8
mm zorgt voor optimale kweekresultaten. Voor het goed beluchten en verzorgen van de planten zijn deze broeibakken voorzien van
1 of 2 kleppen, deze kunnen op 4 verschillende posities vastgezet worden.

2022

2022

Cold frame 100/60 Easy-Fix

Cold frame Biostar Protect 1000

Strawberry queen

Afmetingen: 60 cm x 100 cm x 40/30 cm.

Afmetingen: 76,5 cm x 100 cm x 52/44 cm.

Afmetingen: 60 x 120 x 30/40 cm.
Uit vurenhout.

Art. 12/020225

€ 99,99

Art. 12/020151

€ 249,00

Art. 12/003928

€ 209,95

1 st.

PATIOKASSEN
Ideaal voor het zaaien en opkweken van jonge gewassen. Het 4 mm dikke polycarbonaat heeft een isolerende werking en zorgt voor
diffuus groeilicht in de patiokas. Zo worden ideale omstandigheden voor het groeien van de gewassen gecreëerd.

Grow Station
De Grow Station is voorzien van een dichte
achterwand waardoor solitair plaatsen
mogelijk is. Het klepraam kan volledig
worden geopend of in 4 standen windvast
geborgd voor een optimale beluchting.
De zaaibakjes (9 stuks) worden standaard
meegeleverd. Afmetingen: 76.5 x 39.5 x
101.5 cm.

Plant Station
Het stevige aluminium frame biedt de
mogelijkheid de 2 schappen op iedere
hoogte naar wens te monteren, hierdoor
is deze kas uitstekend geschikt voor het
zaaien en opkweken van gewassen en het
houden van kruiden. Afmetingen: 50 x 95
cm, H1 111 cm, H2 134 cm.

Rosemary’s Choice

Sweet Basil

Ideaal voor het kweken van kruiden en
lage groenten in potten en kweekbakken.
Standaard voorzien van 2 schappen.
Vervaardigd uit gecertiﬁceerd hout uit
eerlijke bossen. Afmetingen: 59 x 76 cm,
H1 100 cm, H2 110 cm.

Grote houten patiokas voor balkon of
terras. Voorzien van 2 draaideuren en
bovenop 1 klepraam met stalen uitzetters.
De 3 schappen worden standaard
meegeleverd. Afmetingen: 60 x 120 cm, H1
116 cm, H2 142 cm.

Art. 12/003903

Art. 12/003904

Art. 12/003909

Art. 12/003910

€ 179,00

€ 229,00

€ 149,00

€ 269,00

GROWBED
Ideale manier om op een kleine oppervlakte toch zelf groenten of aardappelen te kweken.

Serres en kassen

Vierkante moestuinbak Remy

FLORENCE

MATHILDE

Buitenmaat 100cm x 100cm x
35cm, 120l.
Onder druk geïmpregneerd hout.

Verhoogde moestuintafel.
Afmetingen 120x60x90cm (195L)

Verhoogde serre Mathilde 120x60x90cm (225L).
Met acrylglas.S

Art. 12/003991

Art. 12/003993

1 st.

€ 59,95

1 st.

€ 152,50
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Art. 12/003994

1 st.

€ 166,50

Verhoogde moestuintafel
vierkant Eline

230 L
L 97,5 cm - B 97,5 cm - H 25 cm

In kastagnehout, buitenmaat
80cm x 80cm x 80cm.

Art. 12/003989

Art. 12/003992

Art. 12/003985

1 st.

€ 114,65

€ 46,95

Uitbreiding 97.5 cm

€ 34,95
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FRUIT- OF GROENTEKOOIEN
Geleverd in zelfbouwpakket. Zeer eenvoudig zelf op te bouwen dankzij de unieke combinatie van het bolvormig verbindingsstuk en
de passende aluminium buizen. Geleverd met grondnagels voor een stevige verankering. Vergt geen enkel onderhoud, kan jarenlang
gebruikt worden en is op ieder ogenblik uitbreidbaar. Het net, met een maaswijdte van 7mm, verhindert niet alleen eventuele schade
door vogels, maar ook aantasting door insecten, vooral belangrijk bij de teelt van koolgewassen. Verkrijgbaar in diverse afmetingen.

L 100 cm - B 100 cm - H 62,5 cm

Art. 12/007340

€ 39,95

L 200 cm - B 100 cm - H 62,5 cm

Art. 12/007341

€ 49,95

L 200 cm - B 100 cm - H 125 cm

Art. 12/007342

€ 59,95
L 300 cm - B 100 cm - H 125 cm

L 300 cm - B 100 cm - H 187 cm

Art. 12/007344

€ 95,95

Art. 12/007343

€ 69,95

BOUW ZELF UW FRUIT- EN GROENTEKOOI

Horizontale aluminium buis L 1 m - Ø 12.65 mm
Bolvormig verbindingsstuk

Art. 12/007331

Geschikt voor zowel aluminium buizen als voor
bamboestokken. Iedere bol heeft één opening van 16 mm
voor de verticale buis of stok en 5 openingen van 12,65
mm voor de horizontale. Gewoon de buis of stok in de
opening duwen en dit op iedere hoek herhalen; daarna
de openstaande buis of stok eventueel met behulp van
een grondnagel voldoende diep in de grond duwen, net
overleggen en uw fruit- of groentekooi is klaar. Set van 8
bolvormige verbindingsstukken.

Horizontale aluminium buis L 1,25 m - Ø 12.65 mm

Art. 12/007330

Art. 12/007328

€ 18,95

Art. 12/007339

4 st.
4 st.

€ 12,95
€ 15,95

Verticale aluminium buis L 0,625 m - Ø 16 mm

Art. 12/007332

4 st.

€ 10,95

Verticale aluminium buis L 1,25 m - Ø 16 mm

Art. 12/007333

4 st.

Art. 12/007338
€ 15,95

Verticale aluminium buis L 1,75 m - Ø 16 mm

Art. 12/007334

4 st.

€ 28,95

€ 4,75/lm

breedte 8 m

Art. 12/007329
€ 28,95

Verticale aluminium buis L 1,87 m - Ø 16 mm
4 st.

Anti-insectennet - maaswijdte 7 mm
breedte 4 m

per strekkende meter

€ 8,50/lm

Anti-vogelnet - maaswijdte 20 mm breedte 4 m

Art. 12/007337

€ 3,75/lm

Vogelnetten 22 mm
Maaswijdte 22 mm, gewicht 27 g/m2, kleur zwart.
Voor veelvuldig gebruik. Prijzen per strekkende meter.

Grondnagel

Grondpennen

passend in de verticale aluminium buis voor stabielere
plaatsing van de kooi

Ter bevestiging van beschermnet - 22 cm.

Art. 12/007336

Art. 12/007335

5 st.

€ 5,95

10 st.
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€ 6,95

Art. 12/009000
Art. 12/009001

breedte 8 m
breedte 12 m

€ 7,25/lm
€ 10,50/lm
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FRUIT- EN PLANTENBESCHERMING
Een reeks tuinartikelen ter bescherming van uw planten tegen de koude, insecten, slakken, vogelvraat of onkruidgroei.

Vogelnetten Ortoﬂex 10 mm x 12 mm

Van professionele kwaliteit voor veelvuldig gebruik.
Maaswijdte 25 mm. Gebreid polyethyleen monoﬁlament.
Kleur zwart.

Polyethyleen net met mazen van 10 mm. Kleur groen.
Voor doelmatige bescherming van groenten, fruit en
bessenstruiken tegen vogelvraat. Zeer licht en handig in
gebruik.

Art. 12/008990
Art. 12/008991
Art. 12/008992
Art. 12/008993
Art. 12/008999

Art. 12/008960
Art. 12/008961
Art. 12/008963
Art. 12/008964
Art. 12/008965

Tuinartikelen

Vogelnetten 25 mm

AARDBEIENNET
Beschermt aardbeien tegen vogels, regen en hagel. Mazen
0,4x0,4 cm.

Art. 12/007375

€ 10,95

10x1 m

€ 4,95
€ 8,75
€ 16,50
€ 23,75
€ 38,50

2x5 m
4x5 m
4x10 m
6x10 m
10x10 m

Art. 12/007369

per strekkende meter

€ 3,50/lm

10 x 1,5 m

Art. 12/007380

Art. 12/007365
Art. 12/007366
Art. 12/007367

1 m breed
1.65 m breed
3.30 m breed

Dit insectengaas biedt een uitstekende
bescherming tegen koolvlieg,
wortelvlieg, mineervlieg en rups met
een 50% lager gewicht dan de klassieke
insectengazen, slechts 45g/m². Hierdoor
worden gewassen niet gehinderd in de
groei. Bovendien verzwaren de netten
niet bij regenval.

€ 2,25/lm
€ 3,50/lm
€ 6,40/lm

Prijs per strekkende meter.

Art. 12/007381

breedte 400 cm

Art. 12/007374

breedte 480 cm
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€ 13,95/lm

€ 3,95/lm

TROSNET BOTRA

Beschermvlies TUBA

breedte 250 cm

€ 9,00

breedte 6,4 m

2022

breedte 300 cm

5x8 m

Bevordert een snellere, betere en gezondere
opkomst door een verhoogde opwarming van de
bodem - 17 g/m2 .

Duurzaam en stevig gaas, vervaardigd
uit UV gestabiliseerd materiaal met
maasopeningen van 0,27x0,77 mm in een
monoﬁele draad. Prijs per lopende meter.

€ 7,95/lm
€ 12,50/lm
€ 10,50/lm
€ 15,95/lm

4x10 m

Dit uiterst sterk geweven gronddoek is vervaardigd
uit UV gestabiliseerd materiaal. Het verhindert
elke onkruidgroei tussen verschillende gewassen
als sla, selder, venkel, koolgewassen en in
het bijzonder tussen langdurende teelten als
aardbeien. Het heeft niet alleen het grote voordeel
meerdere jaren herbruikbaar te zijn, maar het is
ook waterdoorlatend, waardoor aardbeien niet op
bermen moeten geplant worden. Gewicht 100 g/m2.
Prijs per strekkende meter.

Lichtgewicht
insectengaas

breedte 200 cm

2x10 m

Vliesdoek

Insectengaas
(tripsgaas)

Art. 12/007370
Art. 12/007371
Art. 12/007378
Art. 12/007379

4x5 m

Gronddoek

ASPERFECT – T-TASJESFOLIE
De gepatenteerde forceerfolie voor het
afdekken van aspergebedden. Bezit uitstekende
vervroegingseigenschappen en een anticondenswerking
gedurende 10 à 12 weken!! Tweezijdig lichtdicht
ingekleurd : zwarte zijde om in de eerste weken te
vervroegen, witte zijde om in een warmere periode de
temperatuur te verlagen. T-Tasjesfolie is voorzien van
tasjes op de zijkant om met grond te vullen en zo de folie
perfect op zijn plaats te houden. Breedte van de folie is
140 cm. Deze houdt de bermen afgesloten van licht, zo
hoeft er niet elke dag gestoken te worden om de asperges
te oogsten. Dit waarborgt niet alleen zuiverwitte asperges
maar tevens een aanzienlijk hogere opbrengst.

€ 7,75
€ 10,95
€ 10,95
€ 19,75
€ 19,75

2x5 m

UV-gestabiliseerd propyleen vlies.
Beschermt uw potplanten tegen hagel, ijs,
vorst enz. Gewicht 17 g/m2. 0,75x10 m.

Art. 12/007350

€ 9,95

Biedt bescherming tegen vogels en
wespen bij het afrijpen van druiven.
Zodra de druiven aan de ranken komen
wordt het net om de tros gehangen. Zorgt
voor volledige en snellere rijping van
de vruchten. Meerdere jaren bruikbaar.
Afmeting 30x40 cm - 17 g/m2.

Art. 12/008984

50 st.

€ 33,95
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Vezel, water- en lichtdoorlatend, slaat
warmte op, beschermt tegen koude, vorst
en droogte alsook tegen vogels, slakken
en ongedierte. Maakt vroeg aanplanten
en vroeger oogsten mogelijk. Over de
plant zetten en boven aan een spiraal
vastbinden. Voor 5 planten. 5x80 cm.

Art. 12/008995

€ 8,80

TOMATENHOES

MULCHFOLIE

PLANTENHOED

Geperforeerde, transparante folie, gunstig
voor het rijpen van de vruchten. Voor 5 tot
7 planten. 10 m lengte - Ø 65 cm.

UV-gestabiliseerde zwarte folie.
Micro-geperforeerd. Verhindert
onkruidgroei, zorgt voor een verhoogde
bodemtemperatuur en bevordert de groei.
1,2x10 m.

Beschermt jonge plantjes niet alleen tegen
koude en hagel, maar ook tegen vogels,
slakken, hevige zon en uitdroging.

Art. 12/008998

Art. 12/007353

Art. 12/007937

€ 6,40

€ 6,50

10 st.

€ 15,95

Kuipplanten beschermhoes
UV-gestabiliseerd polypropyleenvlies dat kuipplanten
beschermt tegen alle weersinvloeden zoals vorst,
wind en uitdroging. Geleverd met trekkoord voor het
vastmaken van de hoes om de pot. Kleur beige.

0,8x1 m - 70 g/m²

Art. 12/007354

€ 11,95

2 stuks

€ 16,95

2 stuks

Art. 12/003825

€ 7,95

1 st.

ø 35 cm en H 30 cm - bleekstolp groen

2,4x2 m - 100 g/m²

Art. 12/007356

Grondpiketten

ø 35 cm en H 30 cm - transparant

1,2x1,8 m - 70 g/m²

Art. 12/007355

PLANTENSTOLP - MODUL’O 35

€ 20,95

1 stuk

Art. 12/003830

€ 7,95

1 st.

Art. 12/003820

€ 8,95

10 st.

POP-UP NET CAGE

MINI POP-UP
Deze kleine sterke Pop-ups zijn ideaal om planten te
beschermen waar nodig is. Met 4mm geweven net.
Formaat : 50 x 50 x 50 cm, met 4 grondpennen.

Art. 12/007320
Art. 12/007319

€ 12,95
€ 34,95

1 stuk
3 st.

Buisklem OMEGA

Snelle en eenvoudig te gebruiken bescherming voor uw vruchten en
groenteplantjes. Kan ook gebruikt worden voor de 1 m2 tuin. Met 4
mm geweven net, en een sterk ﬂexibel frame dat vanzelf openspringt,
incl. grondpennen en opbergtas.
1m x 1m x 0.65m

Art. 12/007321

1 stuk
1 stuk

Bescherm uw planten snel en makkelijk tegen vorst of
schade door ongedierte.
Net bescherming - H 0,75m, Ø 1m

€ 25,95

Art. 12/007322

€ 51,50

Art. 12/007323

2m x 1m x 0.75m

Art. 12/007324

Pop & Crop Umbrella

€ 28,50

Poly bescherming - H 0,75m, Ø 1m

€ 25,95

Grondbevestiging

Witte P.V.C. buisklemmen voor het stevig
bevestigen van folies aan ronde buizen.

Ø 20 mm

Art. 12/008970

10 st.

€ 4,95

10 st.

€ 5,95

10 st.

€ 8,75

10 st.

€ 14,50

Ø 25 mm

Art. 12/008971
Ø 30 mm

Art. 12/008972
Ø 35 mm

Art. 12/008973

GRONDDOEKNAGEL

NETBEUGEL

Grondhaken verzinkt

In kunststof, stevige uitvoering. Lengte
15 cm

Voor bevestigen van schaduwnetten of
gronddoek. Lengte 25 cm.

metalen grondpennen ca. 200 x 50 x 3 mm

Art. 12/007363

Art. 12/007357

Art. 12/007360

10 st.
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€ 4,95

10 st.

€ 11,95

20 st.

€ 12,95
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PROPAGATORS
Verwarmde propagators

Tuinartikelen
Professionele propagator

FAB 4 ELEKTRISCHE PROPAGATOR

BIG 3 ELEKTRISCHE PROPAGATOR G 78

Ideale propagator voor een optimaal resultaat van al uw zaailingen,
voor het bewortelen van stekken, enz. Kan zowel binnenshuis als
buiten gebruikt worden. Met zijn 50 Watt verwarmingssysteem
en sterk isolerende buitenbak is dit de meest betrouwbare
propagator. Eigenschappen : - afmetingen 60x40x25 cm - 50 Watt
verwarmingselement - regelbare temperatuur - sterke isolerende
buitenbak - waterdichte binnenbak - stevig en helder transparant
deksel met verluchting - elektronisch veilig (IP68).

Voor de beginnende tuinliefhebber – vereenvoudigt
en versnelt het kiemen van warmteminnende zaden.
Uitgerust met 4 propagators van 17x10 cm met ventilatie
– verwarmingselement 10 Watt – zonder thermostaat.
Laat toe meerdere zaden tegelijk te zaaien. Afmetingen:
38,5x24 cm

Onze grootste elektrische propagator, voorzien
van 3 zaaibakjes van 37,5x23 cm met deksel en
ventilatieopeningen. Geschikt voor zaaien en opkweken
van iets grotere volumes. Verwarmingselement van 50
watt. Afmetingen 80,5x41x20 cm.

Art. 12/007959

Art. 12/007958

met dimmer voor handmatig instellen van
temperatuur

Art. 12/007962

€ 35,95

€ 121,95

€ 109,00

met elektronische digitale thermostaat

Art. 12/007963

€ 159,00

VERWARMDE PROPAGATOR G193
Met regelbare thermostaat. 50 watt. Afmetingen
59x41x26.5 cm.

Art. 12/007965

1 st.

€ 179,95

4 TOP ELEKTRISCHE PROPAGATOR G 163

ELEKTRISCHE PROPAGATOR G186

Propagator uitgerust met 4 aparte zaaibakjes van 23x17x6
cm. Laat toe om diverse zaden tegelijkertijd verwarmd te
zaaien en op te kweken. Het verwarmingselement van 50
Watt zorgt voor een gelijkmatige spreiding van de warmte.
Afmetingen 59,5x41x20 cm.

Propagator van 38,5 x 19 cm, uitgerust met een 10 Watt verwarmingselement, zonder thermostaat. Totale hoogte
24 cm.

Art. 12/007957

Art. 12/007956

€ 89,95

€ 33,95

Niet verwarmde propagators

Propagator met verlichting

Zeer stevige uitvoering met transparant deksel en verluchting.

Propagator in zeer stevige uitvoering met verluchting en uitgerust met
verlichtingsarmatuur en groeilamp. Deze armaturen kunnen ook op andere
propagators gemonteerd worden, men moet eenvoudigweg 2 gaatjes boren in het
deksel.

Art. 12/007964
Art. 12/007961
Art. 12/007966

38 x 24 x 19 cm
58 x 19 x 19 cm
60 x 40 x 25 cm

€ 7,50
€ 12,75
€ 32,50

Zaai- en plantpropagators
Vensterbankpropagator L PLUS,
formaat 54x15 cm
Kweekplaat met 18 potjes 4x4 cm, deksel
bijgeleverd.

Art. 12/008947

€ 7,25

Propagator XL PLUS,
formaat 54 x 28 cm
Met 36 vierkante plastieken potjes (6 cm)
en deksel

Art. 12/008949
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€ 11,50

BOQUBE

LED GROEILAMP

Propagator met LED-verlichting. 40x17x23
cm. met ventilatie en LED groeilamp 20cm
(5W). Zeer stevige uitvoering.

20cm - 5W

Art. 12/008770

Art. 12/008771

€ 87,95

€ 51,95
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VERWARMINGSMATTEN

Verwarmingsmatten

Art. 12/008790
Art. 12/008791
Art. 12/008794

€ 34,95
€ 49,95
€ 24,95

35 x 25 cm - 17.5 W
55 x 35 cm - 38.50 W
27 x 15 cm - 10 W

ALUMINIUM GRONDVERWARMINGSMAT
MET THERMOSTAAT

Bodemverwarmingskabel
Het hoogwaardig siliconenmateriaal van de isolatie blijft bij alle temperaturen soepel en
buigzaam waardoor het zonder voorverwarming gemakkelijk in de gewenste vorm kan
gelegd worden. De verbinding tussen de elektriciteitskabel en de verwarmingskabel is
100% waterdicht. De aangegoten stekker is veilig en voorkomt extra werk voor de klant.

Art. 12/008796 3.5m (1.5m verwarmd) - 14.5W
Art. 12/008797 6m (4m verwarmd) - 30 W
Art. 12/008798 10m (8m verwarmd) - 40 W
Art. 12/008799 20m - 75W - 230V

1 st.
1 st.
1 st.
1 st.

€ 24,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 79,95

Verwarmingskabel met diverse beschermende lagen en een teﬂon coating, verwerkt in
een aluminium mat, voor een gelijkmatige warmteverdeling. Temperatuur instelbaar van
0-40°C. Inclusief thermostaat.

DIGITALE THERMOSTAAT
Thermostaat voor verwarmingskabels en matten. 10A - 1200W.
Dag/nacht instelling met lange voelkabel en 2 stopcontacten.

Art. 12/008806

€ 69,95

1 st.

Aluminium grondverwarmingsmat

Art. 12/008787
Art. 12/008788
Art. 12/008789

40 x 75 cm - 65 W
40 x 120 cm - 85 W
50 x 120 cm - 150 W

€ 118,95
€ 139,95
€ 152,50

GROEILAMPEN

Tera
GROW LIGHT GARDEN
Eenvoudig zelf te monteren set met bio-groeilamp en
kweekbakjes, volledig afgewerkt in het zwart. Voor gebruik
binnenshuis. Twee lampen van 24 W, lengte 60 cm, zorgen
voor het noodzakelijke licht voor al uw jonge zaailingen.
Hoogte instelbaar tot max. 38 cm. Geleverd met 4 stevige
zaaibakjes van 37x13,50 cm. Voor jarenlang gebruik.
Afmetingen : 62 x 43,50 x 43 cm.

Art. 12/008781

€ 155,00

RESERVELAMP 60 cm - 24 W

Art. 12/008783

€ 14,95

De TERA is een groei- en bloeilamp in één en is bedoeld
voor de kleine kweker die alles in één lamp wil. De TERA
is uitgerust met een ingebouwde intelligente controller
met timer-en dimfunctie voor groei-bloei of volledige
spectrum afstelling voor elk stadium van het gewas.
De TERA is op te hangen in een kleine kast of boven de
indoor moestuin. De TERA wordt veel gebruikt om planten
vroeg in het seizoen op te kweken, alvorens de volwassen
groenten, planten of bloemen worden buitengezet.
Technische speciﬁcatie TERA : Max. verbruik : 35 Watt.
Programmeerbaar en dimbaar per kleur : 0 - 100 %.
Intelligente controller : standaard meegeleverd.

Art. 12/008767

€ 189,00

Lucis
LUCIS is een groeilamp speciaal ontwikkeld voor het
ontkiemen van zaden of het opkweken van kleine plantjes
om later uit te planten in je eigen moestuin. Uiteraard kan
je de LUCIS ook gebruiken om het ganse jaar door kruiden
te kweken. De LUCIS is voorzien van een dimmer en geeft
een helder wit licht. Technische speciﬁcaties LUCIS : Max.
verbruik : 20 Watt. Dimbaar : 0 - 100 %. Lamp in een hoek
van 120°.

Art. 12/008766

€ 99,95

E27
Onze energiezuinige led lampen met standaard E27 ﬁttingen zijn leverbaar in verschillende formaten.
Sun B07

Growing B18

Armatuur 180 mm

7 Watt met een
belichtingshoek van 120 °
voor het belichten van één
tot meerdere planten op
een grote oppervlakte.

Een professionele groei- en bloeilamp met een paars/rose
licht. Krachtige lamp, maar minder geschikt voor publieke
ruimtes. 18 Watt met 130° belichtingshoek.

Armatuur voor E27-lampen,
met 4 m kabel.

Art. 12/008762 € 42,95

Art. 12/008764

Art. 12/008765 € 33,50
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BODEMVERWARMINGSKABELS

KWEEKPLATEN EN TRANSPORTBAKKEN
Kweekplaten in gerecycleerd plastic
Wij brengen u een nieuw gamma budget kweekplaten, niet duur en jarenlang bruikbaar.

Tuinartikelen
Zaaibak

Deksel

Kweekplaat

Propagator Triple Pack

Geperforeerde zaaibakken voor het
opkweken van uw planten binnenshuis of
in de serre. Afmetingen: 37cm x 23.5cm
x 5cm.

Passend op de zaaibakken art. 12/008943.
Afmetingen: 37.5 cm x 24 cm x 8.5 cm.

Geperforeerde kweekplaten voor jarenlang
gebruik.

Bestaat uit 3 geperforeerde zaaibakken, 3
geperforeerde kweekplaten en 3 deksels.
24 cellen (6x4) - 37 cm x 23.5 cm x 13.5
cm.

Art. 12/008943

5 st.

15 cellen (5x3) - 35.5 cm x 23 cm x 7 cm

Art. 12/008944

€ 4,95

Art. 12/008950

5 st.

€ 4,95

24 cellen (6x4) - 35.5 cm x 23 cm x 5 cm

Zonder gaten
5 st.

€ 4,95

Art. 12/008946

2 st.

€ 5,95

Zwarte kweekplaat

Art. 12/008945

5 st.

€ 4,95

Art. 12/008948

€ 13,95

Kweekplaat in groene kunststof
Kweekplaat
Voor de opkweek van jong en stevig
kweekmateriaal. Gemakkelijk
uitneembaar zonder wortelbeschadiging.
De kweekplaten zijn gemaakt van
hoogwaardige, groene pvc en zijn
onbeperkt herbruikbaar. Passen in onze
zaai- en transportbakken.

40x60 cm - 96 cellen
50x32 cm - 54 potjes van 4 cm

96 cellen (8x12) - Ø 42 mm - 65 mm diep - Formaat 40x60 cm - inhoud 75 cc.

Art. 12/008927

€ 9,95

Art. 12/008932

€ 7,50

50x32 cm - 24 potjes van 6 cm

Art. 12/008933

€ 7,50

Zaai- en transportbakken in kunststof
Kunststof zaai- en transportbakken uit hoogwaardige groene pvc. Speciaal bestemd voor
gebruik met onze kweekplaten.

Onderschaal zonder gaten, groen
50X32X6 cm

Transportbak

Art. 12/008941

Voor art. 12/008927 - 66x44x12 cm - met gaten

Art. 12/008928

€ 7,50

1 st.

€ 13,50

Kweekplaat voor propagator

Onderschaal zwart zonder gaten
58X40.5X7 cm

31x53 cm - 84 cellen

31x53 cm - 144 cellen

84 cellen (7x12) - Ø 38,5 mm - 50 mm diep
- Formaat 31x53 cm - inhoud 45 cc.

144 cellen (9x16) - Ø 29 mm - 50 mm diep Formaat 31x53 cm - inhoud 27 cc.

Art. 12/008935

Art. 12/008936

€ 8,95

Art. 12/008942

€ 8,95

Uitdrukplaten

1 st.

€ 11,95

Onderschaal grijs zonder gaten
59X39X6 cm

Art. 12/008940

1 st.

€ 12,50

In één beweging kunnen alle plantjes
tegelijk uitgenomen worden.
MAXI GARDEN TRAY

Art. 12/008937
Art. 12/008938
Art. 12/008939

voor Art. 12008927
voor Art. 12008935
voor Art. 12008936
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€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00

Maxi garden tray
79x40x5cm - zonder gaten

Art. 12/007970

€ 12,95
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Zaaibakjes

Mini-zaaibakje met gaten - 17x10 cm

Art. 12/007967

Zaaibakje met gaten - 23x17 cm

€ 1,10

GRONDZEEF
36x31x12,5 cm - mazen 9x5 mm

Art. 12/008958

€ 8,50

Turfpotjes
Uit sphagnumturf en organisch materiaal
vervaardigde plantpot die gemakkelijk doorwortelt,
zodat de plantjes, na in vollegrond geplant te zijn,
geen wortelbeschadiging meer oplopen en er geen
groeistilstand optreedt. Door vele tuinliefhebbers erg
gewaardeerd. Volledig bio-afbreekbaar.

Art. 12/007968

Zaaibakje zonder gaten - 37,50x23 cm

€ 1,65

Art. 12/008910
Art. 12/008911
Art. 12/008912
Art. 12/008913

Schaal met omgebogen rand en afgietstukje

35x35x12,50 cm, mazen 6 mm en 12 mm.

In stevige kunststofuitvoering. Afmeting : 53 cm x 40 cm
x 9,5 cm.

Art. 12/008956

€ 12,95

Verhoogde deksels voor
zaaibakjes

48 st.- Ø 8 cm
96 st.- 6x6 cm
48 st. - 8x8 cm

€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95

Art. 12/008954

€ 9,50

Werkschap
Werkschap voor gebruik bij alle zaai-, oppot- en
verspeenwerkzaamheden in de serre of de huiskamer,
bloemschikken of verpotten van sierplanten. De
omgebogen rand van het schap laat een stevige
greep toe bij het verplaatsen. Kan samen met een
aangepaste grondzeef en legbord geleverd worden.

Met regelbare ventilatie.

WERKSCHAP
61x55x20 cm

voor bakje 17x10 cm
96 st. - Ø 6 cm

€ 2,25

GRONDZEEF “2 in 1” met verwisselbare zeef

Verhoogd deksel
Turfpotjes

Art. 12/007969

Art. 12/007971

€ 1,95

voor bakje 23x17 cm

Art. 12/007972

€ 11,95

Legbord voor werkschap

€ 3,95

voor bakje 37,5x23 cm

Art. 12/007973

Art. 12/008957
Art. 12/008959

€ 4,50

Schopje in groene kunststof

€ 6,50

Art. 12/008955

€ 3,50

WITLOOFFORCEERCONTAINERS
Containers voor het forceren van witloofwortels zonder dekgrond. De wortels worden gelijk gesneden op een lengte van ± 20 à 25 cm
en in een goede, bij voorkeur bemeste potgrond ingetafeld. Via de buis kan regelmatig water bijgevoegd worden. Het deksel sluiten
en in een frisse bij voorkeur donkere ruimte plaatsen. Na ± 14 dagen beschikt men dan over 3 à 6 kg witloofkroppen.
Witloofcontainer 30 L

Witloofcontainer 60 wortels

Handige container voor opkweek van 30 à
35 witlofwortels. Met zeer stevig handvat
en ventilatie in het deksel. Kan ook als
afvalbak gebruikt worden voor opbergen
van composteerbaar keukenafval. Volledig
reukvrij.

Art. 12/008829
capaciteit 30 L. - afm. 37x28x36 cm

Art. 12/008828
€ 18,95
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Tuinartikelen

Zeer stevige bakjes met versterkte rand voor gebruik in propagator of serre, kleur groen of zwart.

ZAAIHULP
Pottenpers
Voor het zelf maken van uw perspotjes, met uitholling van 6 mm voor het zaadje. Geschikt voor zowat alle groente- en bloemenzaden.

Tuinartikelen
Gegalvaniseerde pottenpers

Gegalvaniseerde pottenpers

POTTENPERSJE

voor 5 potjes van 38 mm

voor 4 potjes van 50 mm

Kunststof - voor potjes 4x4 cm.

Art. 12/008920

€ 36,95

Art. 12/008921

€ 36,95

Art. 12/008930

PLANTPEN UIT KUNSTSTOF
Handig hulpmiddel bij het verspenen.

€ 6,85

Art. 12/008952

€ 1,45

Zaaiapparaten

PRO-SEEDER

ZAADSTROOIER

SEEDMASTER

Voor iedere tuinier een handig hulpmiddel
bij het zaaien - Ø 6 cm.

Zaait eenvoudig, regelmatig en
gemakkelijk alle zaden, ook de ﬁjnste.
Met 4 verschillende zaaischuiven. Door de
opgewekte trillingen krijgt men een zeer
goede spreiding van de zaden.

Alle zaden, ook de allerﬁjnste, zijn
nu één per één uit te zaaien. Kies de
juiste naald en ledig het zaadzakje op
een witte plaat of papier. Druk met de
duim in de kunststofpeer ; als de druk
langzaam wordt verminderd, ontstaat
een vacuum waardoor het mogelijk wordt
dat één zaadje apart door de naald wordt
opgenomen. Breng het zaad over naar het
zaaibakje of kweekplaat. Door een lichte
druk op de peer valt het zaadje op de door
u gewenste plaats.

Art. 12/007911

Art. 12/007912

Art. 12/007913

€ 3,95

€ 10,95

€ 21,95

PRO zaaiapparaat

Art. 12/007990

Handig zaaiapparaat waarmee je de
zaadjes per kleine hoeveelheid kunt
zaaien.

1 st

€ 3,95

PLANT- EN VERSPEENSET

RVS WIDGER

PLANT- EN VERSPEENSET

MINI-SCHOPJES

MINI-PLANTENLIJN

Ideaal om te zaaien en te verspenen.
Lengte 18 cm.

Plantpen met diepteaanduiding en vorkje
voor het verspenen van uw zaailingen groen. + 25 labels

Set van 2 schopjes, handig bij het vullen
van kweekplaten zonder veel verspilling
van potgrond of bij het verspenen van
jonge planten in potjes.

Zaai of plant uw groenten, bloemen of
kruiden op een perfect rechte lijn voor
een verzorgde aanblik van uw tuin. Twee
houten paaltjes in FSC-beukenhout met
15 m jute koord.

Art. 12/008922

Art. 12/008923

Art. 12/008751

Art. 12/008753

1 st.

€ 5,95

144 l Het Vlaams Zaadhuis l De zaaigids 2022

€ 6,25

€ 14,50

€ 15,50
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Zaaimat

Plantenregel en Plantpen
HOUTEN PLANTPEN (DIBBER)
Handig voor gebruik samen met de plantenregel. Lengte
18 cm, met diepteaanduiding per cm. Gemaakt uit FSCbeukenhout.

€ 8,75

PLANTENREGEL
Gedaan met gissen of mikken naar de juiste zaaiafstand
met deze unieke plantenregel, gemaakt uit FSC-beukenhout
– lengte 1m. De zaaiafstanden van de meest populaire
groenten zijn aangeduid.

ZAAIMAT
Professioneel middel voor het zaaien van allerlei
spruitgroenten. Afmeting 22,50x30 cm.

Art. 12/007936

Art. 12/008831

€ 27,50

€ 8,95

8 st.

Potstamper Burgon & Ball
Om potgrond egaal aan te stampen. Gemaakt uit FSC-beukenhout.

VIERKANT MODEL

ROND MODEL

MINI-POTSTAMPER

8x8 cm - hoogte 10 cm

Ø 8 cm - hoogte 10 cm

Ideaal voor gebruik met onze kweekplaten. Potgrond
goed aanstampen en egaliseren voor het zaaien verhoogt
de kiemkracht. Gemaakt uit FSC-beukenhout, vierkante
aanstamper van 3,5 cm.

Art. 12/007810

€ 9,95

Art. 12/007811

€ 9,95

Art. 12/008755

Etiketten

Kunststof
plaatetiketten

€ 8,25

Staedtler tuinstift
100% licht - en waterbestendig. Blijft ±
3 jaar goed leesbaar.

Zeer stevige uitvoering voor jarenlang
gebruik. Kleur : geel.

ﬁjn - zwart

Art. 12/007740

1 st.

€ 2,30

ﬁjn/medium/rond - zwart

Art. 12/007741

3 st.

€ 6,50

DIBBERS
HOUTEN PLANTETIKETTEN
Geel - gebogen schrijfvlak 9,5x6,5 cm
- lengte 35 cm

Art. 12/007914

10 st.

€ 5,75

KUNSTSTOF ETIKETTEN

Verpakt per 50 stuks, om op een
eenvoudige manier de plantennaam aan
te duiden.

Geel - Gebogen schrijfvlak 16x10 cm lengte 45 cm

10 cm

Art. 12/007915

Art. 12/007945

10 st.

€ 10,95

Lengte 16 cm - schrijfvlak 5,5x3,7 cm

12.5 cm

Art. 12/007916

Art. 12/007946

10 st.

€ 3,50

10 st.

€ 8,95

€ 4,95

50 st.

€ 4,95

Kunststof - handig hulpmiddel bij het
verspenen.

50 st.

€ 5,95

Art. 12/008951

DIBBERS

15 cm

Lengte 30 cm - schrijfvlak 7x5 cm

Art. 12/007917

50 st.

Art. 12/007920

50 st.
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€ 4,95

Art. 12/007947

4 st.

€ 3,95
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Tuinartikelen

Art. 12/008832

Cocos zweltabletten

Vermiculite

Perliet

Waterkristallen

Geperste tabletjes in cocosvezel, Ø 38
mm die na begieten met lauw water
opzwellen tot plantklare perspotjes
van ca. 5 cm. De milieuvriendelijke
opvolger van de turftabletten.

Tuinartikelen

VERMICULITE
Ideaal hulpmiddel bij het zaaien van ﬁjne
zaden. Het is een natuurproduct (bevat
dus geen ziektekiemen), neemt veel vocht
op en raakt het overtollig vocht door
verdamping snel kwijt. Blijft zeer luchtig
van structuur, wat belangrijk is voor de
kieming.
ca. 2.5l

Cocos tabletten

Art. 15/008010
50 st. Ø 36mm

1 st.

€ 5,20

1 st.

€ 6,95

1 st.

€ 8,95

ca .5l

Art. 12/007935

€ 7,25

100 st. - Ø 36 mm

Art. 15/008011
ca .10l

Art. 12/007938

€ 12,95

10 st. - Ø 70 mm

Art. 15/008012
ca .100l

Art. 12/007928

€ 5,95

DCM AQUAPERLA - Waterkristallen

Witte vederlichte perlietkorrels om
te mengen in potgrond of volle grond.
Bevordert drainage en zorgt voor de ideale
lucht - water verhouding. Toepasbaar in
biotuin
10l

Deze waterkristallen nemen meer dan
100 keer hun eigen gewicht aan water
en voedingstof op en geven het opnieuw
af volgens de behoefte van de plant. Om
te mengen met de grond. Geschikt voor
hangkorven, balkon- en patioplantenbakken,
bloem- en plantenbakken, maar ook voor
gebruik in zaaibedden, forceerbakken,
tunnels en tuinserres.
300 g

Art. 15/008800

Art. 15/007255

Perliet

€ 6,20

1 st.

Art. 15/008013

€ 44,95

1 st.

1 st.

€ 9,25

1 st.

€ 18,70

1 KG

100l

Art. 15/008795

€ 27,95

1 st.

Art. 15/007256

BURGON & BALL - VOLGENS DE OUDE ENGELSE TRADITIE
Tuingereedschap in roestvrij staal
Wij breiden ons gamma Burgon & Ball, bekend om zijn kwalitatief hoogstaande producten en gefabriceerd volgens de oude Engelse
traditie, verder uit. Alle stelen zijn vervaardigd uit FSC-essenhout, met D-handvat.

CULTI-RAKE
GRASKANTSTEKER

TREKSCHOFFEL

Met T-handvat.
Totale lengte 95 cm.
Halve maan 20 cm.
Roestvrij.

Ideaal voor plaatsen met
veel onkruidbegroeiing.
Kan ook als aanaarder
gebruikt worden. Totale
lengte 145 cm, 9 cm breed
en 9 cm hoog.

Art. 12/008720 € 41,50

Art. 12/008728 € 41,50

Een combinatie hark/
cultivator. Laat toe alle
onkruiden te verwijderen
en de grondoppervlakte
perfect te egaliseren. De
werkbreedte bedraagt 18,5
cm waardoor ook in smalle
borders of tussen de rijen
gemakkelijk kan gewerkt
worden. Totale lengte
155 cm.

CULTIVATOR
De scherpe, in een ideale
hoek gebogen tanden
glijden zeer gemakkelijk
door iedere grondsoort.
Vervaardigd uit speciaal
gehard roestvrij staal
voor optimale sterkte en
roestbestendigheid. Steel
in FSC-essenhout. Totale
lengte 155 cm.

SCHOFFEL
Zeer scherpe schoffel,
die met een minimale
inspanning gemakkelijk
door het onkruid gaat en de
grond verlucht. Breedte 12
cm, totale lengte 161 cm.

SPADE met D-handvat

Art. 12/008729 € 42,95

Art. 12/008730 € 34,00

Art. 12/008727 € 48,50

Art. 12/008725 € 63,50

Smallere uitvoering,
speciaal voor gebruik
tussen dicht begroeide
plaatsen. Het afgeronde
blad maakt het werk
aanzienlijk lichter. Totale
lengte 104 cm, breedte 14
cm, lengte 28 cm.

HARK
De 35 cm brede hark is uitgerust
met 14 afgeplatte tanden,
waardoor het werken handiger
en gemakkelijker is. Totale lengte
164 cm.

Art. 12/008726

€ 48,50

HERENSPADE met D-handvat
Totale lengte 110 cm,
afmeting 18 x 29 cm.
Zéér gebruiksvriendelijk.

Art. 12/008723

€ 63,50
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HERENSPITVORK met
D-handvat

DAMESBORDERSPADE met
D-handvat

DAMESBORDERVORK met
D-handvat

Totale lengte 110 cm,
afmeting 18 x 29 cm.

Totale lengte 98 cm,
afmeting 14 x 23 cm.
Zéér licht en handig.

Totale lengte 98 cm,
afmeting 14 x 23 cm.

Art. 12/008724

€ 63,50

Art. 12/008721

€ 54,95

Art. 12/008722

€ 54,95
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Tuinartikelen

Gereedschappen voor de junior tuinliefhebber

SPADE

SPITVORK

HANDVORKJE MET PLATTE TANDEN

VERPLANTSCHOPJE

Gemaakt uit roestvrij staal om gemakkelijk
de grond te kunnen bewerken.
Met klinknagels voor extra sterkte.
Werkbreedte 13,5 cm, hoogte 17 cm,
totale lengte 77 cm. Steel uit FSCessenhout, met D-handvat.

Kenmerken als de spade. Werkbreedte
13,5 cm, hoogte 17 cm, totale lengte 77
cm.

Zeer stevige uitvoering voor langdurig
gebruik. Handvat uit FSC-hardhout. Totale
lengte 22 cm, breedte 6 cm.

Totale lengte 22 cm, breedte 6 cm.
Geschikt voor langdurig gebruik. Handvat
in FSC-hardhout.

Art. 12/008740

Art. 12/008741

Art. 12/008745

Art. 12/008746

€ 47,95

€ 47,95

€ 13,95

€ 13,95

Tuingereedschap in carbon staal

JAPANSE SNIJSCHOFFEL

JAPANSE SNIJSCHOFFEL voor linkshandigen

PUNTHOUWEEL

Het scherp gepunt blad laat toe zelfs de zwaarste gronden
te bewerken. Ook geschikt als snijmes voor oogsten
van allerlei bladgroenten. Mes uit hoogwaardig carbon.
Meslengte 12 cm, breedte 3 cm, totale lengte 29 cm.

Als Art. 12/007870, maar voor linkshandigen.

Gemaakt uit hoogwaardig carbon. Voor gebruik op zware,
stenerige gronden. Kan ook als rijentrekker gebruikt
worden bij het zaaien van groenten. Afmeting mes: lengte
14 cm, breedte 6 cm. Totale lengte 29 cm.

Art. 12/007870

Art. 12/007871

€ 27,50

€ 27,50

Art. 12/007872

GROENTESCHOFFEL

ONKRUIDWIEDER

Ideaal om te schoffelen tussen groenten.
Extra scherp blad voor het afhakken van stengels of om aan te aarden.

Voor verwijderen van onkruid in gazons.

Art. 12/007868

€ 18,25
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Art. 12/007869

€ 20,95

€ 13,95
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Handgereedschap in roestvrij staal

Tuinartikelen

VERPLANTSCHOPJE

SCHOPJE

DIBBER (PLANTPEN)

Breedte 6 cm, totale lengte 29 cm.

Ideaal voor potgrond. Breedte 8,5 cm,
totale lengte 31 cm.

Met stevig handvat. Totale lengte 29 cm.

Art. 12/007781

Art. 12/007782

Art. 12/007780

€ 16,50

€ 19,95

€ 23,75

POTZEEF
Handig hulpje om, na het zaaien, de
zaden te bedekken met een laagje ﬁjne
zaaigrond. Lengte 24,5 cm - Ø 10 cm.

Art. 12/007779

HANDVORKJE – PLATTE TANDEN

HANDVORKJE – RONDE TANDEN

CULTIVATOR

Totale lengte 29 cm.

Totale lengte 29 cm.

Verlucht de grond. Totale lengte 29 cm.

Art. 12/007783

€ 16,50

Art. 12/007784

€ 16,50

Art. 12/007786

€ 25,95

€ 16,50

WEED SLICE - ONKRUIDSCHOFFEL
Doodt onkruid in perken, borders en
in grind. Door zijn speciale vorm glijdt
het gereedschap gemakkelijk door de
grondoppervlakte en verhindert de
onkruidgroei zonder de bodemstructuur
te verstoren. Door zijn compacte vorm
uiterst handig in sterk begroeide perken
of borders. De kop is gemaakt uit gehard
carbonstaal, steel uit FSC-essenhout, tot.
lengte 50 cm, werkbreedte 10 cm.

ONKRUIDMES

ONKRUIDWIEDER

ONKRUIDSTEKER

Voor het verwijderen van onkruid of mos
tussen tegels of paden. Totale lengte 28
cm.

Voor het verwijderen van onkruid op
moeilijk te bereiken plaatsen. Totale lengte
26 cm.

Voor het verwijderen van ondiep geworteld
onkruid.

Art. 12/007788

Art. 12/007789

Art. 12/007801

€ 16,50

€ 16,50

€ 16,50

Art. 12/007819
Art. 12/007820

€ 31,95
zelfde WEED-SLICE maar

met lange steel, tot. lengte 148 cm

€ 38,50

SCHOFFEL

TUINSPADE - Burgon & Ball

HANDVORK

TUINSCHOPJE

BLOEMBOLLENPLANTER

Totale lengte 25 cm.

Aanbevolen voor het splitsen
van vaste planten, kan ook
gebruikt worden in knielhouding.
Afmetingen 14x14 cm. Totale
lengte 53 cm.

Zeer robuuste uitvoering. Platte
tanden. Breedte 8 cm. Totale
lengte 47 cm.

Schopje met grote capaciteit,
breedte 7 cm. Totale lengte 48
cm.

Scherp gepunt, waardoor men
zeer gemakkelijk in de grond
dringt. Met diepteaanduiding, Ø
6 cm, totale lengte 28 cm.

Art. 12/007812

Art. 12/007813

Art. 12/007814

Art. 12/007809

Art. 12/007787

€ 16,50

€ 31,95
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€ 24,75

€ 24,75

€ 24,75
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Ergo oogstschaar
MINI-SCHAAR in zakformaat
Handig voor het verwijderen van
uitgebloeide bloemen of het oogsten van
kruiden, perfecte snit. Lengte 11 cm.

FRUIT- EN GROENTENSCHAAR

Zowel voor bonsai, bloemschikken als
bijknippen van planten.

Het ergonomische handvat ligt perfect in
uw handpalm, waardoor u minder druk
moet uitoefenen op de schaar. Ideaal
voor mensen met afnemende kracht in
de handen. Schuif de oogstschaar over
uw wijsvinger voor een beter grip. Lengte
14 cm.

Art. 12/007888

Art. 12/007887

Art. 12/008750

Art. 12/007873

JAPANSE UITDUNSCHAAR

1 st

€ 15,50

€ 15,95

Hip-trug

Micro-snoeischaar

Met deze handige oogstemmer heeft
u altijd de handen vrij om te oogsten.
Eenvoudig vast te klikken aan uw riem of
broek. Inhoud 3 L.

Lichtgewicht snoeischaar, klein genoeg
om moeilijk bereikbare takken te snoeien.
Lengte 16 cm.

Art. 12/007885

Art. 12/007886

€ 19,75

ASPERGEMES
Speciaal voor het uitsteken van asperges het klassieke model - 40 cm

Art. 12/007451

€ 24,75

€ 17,50

€ 8,25

Voor het oogsten van komkommers,
tomaten, stokbonen, pronkbonen enz…
Messen in roestvrij staal. De ﬁjne punten
laten toe zeer precies en zuiver te knippen.
Lengte 20 cm.

€ 15,50

DRUIVENDUNSCHAAR DELUXE

DRUIVENDUNSCHAAR

Zeker de meest perfecte druivendunschaar;
de ﬁjne punt laat toe uiterst nauwkeurig
te dunnen. Ook geschikt voor bonsai,
vormsnoei van kamerplanten, snijden van
stekken, bloemschikken enz. Totale lengte
15 cm.
Deluxe

Zeker de meest perfecte druivendunschaar;
de ﬁjne punt laat toe uiterst nauwkeurig
te dunnen. Ook geschikt voor bonsai,
vormsnoei van kamerplanten, snijden van
stekken, bloemschikken enz. Totale lengte
15 cm.
Gewone versie

Art. 12/007420

Art. 12/007418

1 st.

€ 12,95

1 st.

€ 9,95

ASPERGEMES

GROENTENMES

CHAMPIGNONMES

Met dit mes heeft men de mogelijkheid
om op twee manieren te oogsten: de
traditionele methode om gewoon de
asperges uit te graven of men kan ook de
asperges diep onder de grond afsnijden.
Carbonstalen blad en hardhouten handvat.
Totale lengte 31 cm. Geleverd met
beschermhoes.

Voor het oogsten van broccoli, bloemkool
en alle groenten met dikkere stammen. Het
speciaal getand en gebogen mes verzekert
een zuivere snede bij iedere beweging. Uit
hoogwaardig staal gemaakt – hardhouten
handvat en lederen ophangkoord. Totale
lengte 31 cm. Geleverd met beschermhoes.

Een unieke combinatie van een mes
met speciale vorm voor het oogsten
van champignons en een borstel voor
het reinigen van de vers geplukte
champignons. Roestvrijstalen blad met
handvat in hardhout. Totale lengte 23 cm.

Art. 12/007882

Art. 12/007883

Art. 12/007884

€ 18,50

€ 18,50

€ 15,50

AARDAPPELRIEKJE

APPEL-en PERENPLUKKER

GROENTEN- EN FRUITKORF

Ideaal voor het oogsten van kleine partijen aardappelen,
zonder gevaar voor beschadiging van de knol. Roestvrij
staal met hardhouten steel. Breedte 15 cm. Totale lengte
50 cm.

Voor het oogsten van appels, peren, pruimen enz… De
vruchten worden opgevangen in een draadkooi en vallen
op een zachte foam binnenhoes. Geleverd met houten
steel. Totale lengte 146 cm.

Volledige handgemaakte houten groenten- en fruitkorf,
handig bij het oogsten van alle verse groenten, vruchten,
bessen en fruit.

Art. 12/007785

Art. 12/007859

€ 24,75

www.vlaamszaadhuis.com l www.debaerdemaeker.online

€ 21,50

Art. 12/007860
Art. 12/007861

Medium
Large

€ 39,95
€ 47,95
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Tuinartikelen

Oogstmateriaal

DE PYPERE EXCLUSIVE
Puur gereedschap, ambachtelijk gesmeed, voor de echte tuinliefhebber.

Klein tuingereedschap - steellengte ca. 14 cm

Tuinartikelen
Handvorkje

Plantschepje

Art. 12/007750

€ 27,95

Narcisplanter

Art. 12/007755

€ 28,95

Cultivator 3 tanden

€ 32,95

Paardenbloemsteker

Art. 12/007777

Wieder 2 tanden

Art. 12/007759

Art. 12/007754

€ 28,95

Potschepje

€ 22,00

Plantguts

€ 15,50

Krokusplanter

Art. 12/007751

€ 32,95

€ 21,75

Onkruidkrabber

Art. 12/007756

€ 19,50

Art. 12/007757

€ 21,95

Plantstok

Handhak

Art. 12/007774

Art. 12/007752

Art. 12/007770

€ 41,50

Art. 12/007775

€ 31,95

Tuingereedschap - steellengte 45 cm

Vork met 3 tanden

Art. 12/007760

Handspade

€ 36,95

Art. 12/007761
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Paardebloemwieder

€ 42,95

Art. 12/007762

80 cm

€ 43,50
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POLET

Tuinartikelen

Belgisch gereedschap met Europese dimensies. Polet is een volledig Belgische onderneming. De kwaliteit van haar producten en
dienstverlening overstijgt echter reeds lang de landgrenzen. Ook in het buitenland kennen vaklui en tuinliefhebbers Polet immers als
hun partner voor het zware werk.

Bladhark
verstelbare bladhark met
steel

Hak schaafmodel 16 cm
met steel

U-schoffelhak 15 cm

Voegenkrabber met
steel

Straat en terrasbezem
met staaldraad

Art. 12/005102 € 20,95

Art. 12/005103 € 19,75

Art. 12/005104 € 39,95

Art. 12/005101 € 18,50

Art. 12/005100 € 24,95

Zaaienrijentrekker 5
regelbare tanden met
steel. Gemakkelijk voor
het zaaien.

Strooier duwmodel

Tuinrol 45 cm - diam. 30 cm
Egaliseren van de grond als voorbereiding op het zaaien van het gazon.

Art. 12/005109

€ 121,95

1 st.

Art. 12/005108
1 st.

€ 44,95

Composthaak

Art. 12/005107

Randschop aluminium
380x380 met D-steel 95 cm

Art. 12/005105 € 70,75

Roteerstrooier - grote luchtbanden > rijdt makkelijker op oneffen terrrein - capaciteit 25
kg - instelbare strooibreedte: 1.50m tot 3.70m

Art. 12/005110

1 st.

€ 172,95

1 st.

€ 50,95

Compostwoeler

€ 15,50

1 st.

Art. 12/005106

GARDEN 4 KIDS

Bladgritsel 134 cm

Hark 115 cm

Cultivator 122 cm

Hak 117 cm

Spade 85 cm

Schop 80 cm

Art. 12/005120 € 12,75

Art. 12/005121 € 12,75

Art. 12/005122 € 12,75

Art. 12/005123 € 12,75

Art. 12/005124 € 18,50

Art. 12/005125 € 16,95
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DE PYPERE
Sinds 1873 is De Pypere fabrikant van kwalitatief handgereedschap voor land- en tuinbouw. Deze vele jare ervaring maakt De Pypere
meteen ook uniek in België.

Tuinartikelen
Spitspade

Tuinspade

Tuinspade

Grondwerkersspade

Schoffelhak

Schoffel

Spitspade (380x160) met
D-steel

Tuinspade (285 x 180) met
gebogen T-steel

Tuinspade (285X180)
T-steel kunststof en vezel

Grondwerkersspade (400x140)
met glasvezelsteel T

Schoffelhak gesmeed 16
cm met steel

Schoffel gesmeed 16 cm
met steel

Art. 12/005000 € 96,95

Art. 12/005001 € 63,95

Art. 12/005002 € 95,50

Art. 12/005003 € 169,95

Art. 12/005004 € 41,75

Art. 12/005005 € 41,75

Cultivator

Bladrijf kunststof “Fiskars” met steel

Cultivator verzinkt 3 T met steel

Art. 12/005006

Notenraper

Schop nr. 2 gepolijst met essen steel

Notenraper metaal met essen stel 1500x30

€ 22,75

Art. 12/005007

€ 24,25

Art. 12/005008

€ 76,75

Art. 12/005009

Tuinafvalzak

Tubtrug L - 42l

zelfstaand 80x80x80 - 500 L

Flexibel: 100% polyethyleen
supersterk: draagvermogen tot
250 kg

Art. 12/005016

Art. 12/005111

zelfstaand 70x70x70 - 350 L
Spitvork met T-steel

Art. 12/005010

Sikkel gesmeed

€ 43,50

Art. 12/005011

Planter met T-steel 80 cm

€ 19,50
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Art. 12/005012

€ 13,95

€ 31,95

Art. 12/005015

€ 31,95
€ 36,50

1 st

€ 15,25
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DIVERSE TUINGEREEDSCHAPPEN EN TUINMATERIAAL

Tuinartikelen

voor allerlei toepassingen in de siertuin, moestuin, serre of fruittuin.

POTPLANTER

AARDAPPELPOTER

PREIPLANTER

Lange bloembollenplanter

Voor het planten van grotere struiken en
bomen. Ø 11-15 cm. Lengte 1 m.

Stevige uitvoering, totale lengte
ca. 115 cm.
Plantgat 8-10 cm.

Professionele uitvoering met 5 massief
stalen tanden - onderlinge afstand 12 cm.
Door deze plantmethode verkrijgt men een
vlotte hergroei van preiplanten met de
juiste plantafstand.

Lichte en silode bloembollenplanter.
Lengte ca. 100 cm. diameter ca. 6 cm.

Art. 12/007816

Art. 12/007817

Art. 12/007450

Art. 12/007818

€ 82,95

€ 63,50

€ 71,95

€ 41,95

AANAARDER

HANDPLOEGJE
Geleverd zonder steel. Lengte 20 cm.

Art. 12/007826

Ideaal voor aanaarden van aardappelen. Geleverd zonder
steel. Hoogte 22 cm. Breedte 14 cm. Gewicht ca.700 g.

ROZENONTDOORNER

Art. 12/007823

€ 21,50

Snel en handig voor het afritsen van doornen van
rozenstengels.

€ 16,95

Art. 12/007417

STEEL

€ 13,50

Art. 12/007824

130 cm

€ 6,95

Slangengeleider
Groentenborstel natuurﬁber

Gereedschapsborsteltje

Groentenborstel, geschikt voor binnen- en buitengebruik.
Harde en zachte natuurvezel. L haren: 2,5 cm totale lengte 14 cm.

Borsteltje voor het schoonmaken van gereedschap. Haren:
messing+ﬁber.

slangengeleider met grondpin geschikt voor tuinslangen met een
maximumdiameter van 1". Met behulp van deze geleider trek je de tuinslang
bij het gieten niet meer doorheen de plantenborders. De darm glijdt vlot
langs de zwarte geleiders aan de binnenzijde van de u-vormige houder.

Art. 12/005112

Art. 12/005113

Art. 12/005114

1 st.

€ 6,10

1 st.

€ 5,75

Woelvork

1 st.

€ 6,90

EARTHWAY zaaimachine

Ergonomisch ontworpen woelvork. Laat toe met minder krachtinspanningen de grondbewerkingen uit te
voeren, omdat de handgrepen naast het lichaam kunnen gebracht worden, met een groter woeleffect tot
gevolg zonder telkens achteruit te moeten stappen. Zeer solide constructie.

EARTHWAY zaaimachine

Dubbele of enkele woelvork gecoat staal 5T - 52 cm

Art. 12/007456
Art. 12/007455

1 st. DUBBEL
1 st. ENKEL

€ 141,95
€ 110,95

Precisiezaaimachine voor gecontroleerde uitzaai van
bijna alle land- en tuinbouwzaden. Wordt geleverd met 6
precisiezaaischijven voor de verschillende zaadgroottes.
Aanbevolen voor diverse groentegewassen zoals witloof,
wortelen, erwten, maïs enz. De zaaimachine opent de
grond, verdeelt het zaad in de rij, dekt ze af en rolt, terwijl
de volgende rij gemerkt wordt. De rijafstand is precies en
eenvoudig regelbaar. Op aanvraag kunnen ook alle andere
precisiezaaischijven geleverd worden.

Vuurverzinkt
Met 5 tanden, werkbreedte 50 cm.

Art. 12/007449
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€ 125,50

Art. 12/007960

€ 273,00
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VERZORGING VAN HET GAZON

Tuinartikelen

Priksandaal
GAZONAFBOORDER met wiel
D-steel
Voor een perfect afgewerkt
gazon. Snijdt graskanten zonder
moeite af. Wiel Ø 22 cm. Totale
lengte 110 cm.

Art. 12/007836

€ 112,95

GAZONVERLUCHTINGSVORK

Graskantenschaar

WEED-IT-OUT

Met 4 holle tanden voor het
diepverluchten van gazons als
de waterafvoer moet verbeterd
worden o.a. bij mosvorming.

Lichtgewicht schaar met
extra lange handvatten, de
ultrascherpe messen zorgen voor
een perfect afgewerkt gazon.
Totale lengte 100 cm, messen
18,5 cm.

Verwijdert uiterst snel en
eenvoudig alle onkruiden. Neemt
ook de wortel mee. Gedaan met
dagen arbeid en pijn in uw rug.
Milieu-, kind- en diervriendelijk. 5
jaar garantie.

Uit supersterk nylon vervaardigd.
De sandaal over een stevige
schoen of laars trekken en
langzaam heen en terug over
het gras wandelen. Zorg er
voor dat de spikes goed in het
gras dringen voor een optimaal
resultaat.

Art. 12/008703

Art. 12/007838

Art. 12/007462

Art. 12/007926

€ 32,50

€ 54,95

€ 30,95

per paar

€ 19,50

SNIJ- EN SNOEIGEREEDSCHAP
Snoeischaren - Felco
ZWITSERSE KWALITEIT. Onderdelen voor alle modellen kunnen door ons geleverd worden. De snoeischaar kan ook voor herstelling worden binnengebracht.

FELCO 2

FELCO F8

FELCO 7

FELCO 160L

Basismodel voor alle snoeiwerk.
Gesmede lichtmetalen handgrepen. Met
stootkussentje, sapgoot en draadafsnijder.
Gemakkelijke precisieinstelling van de
messen. Lengte 21,5 cm - gewicht 240 g

Ergonomisch standaard model voor
moeiteloos snoeiwerk. Gebogen snoeibek.
Lengte 21 cm - gewicht 245 g

Topmodel met rolhandgreep - voorkomt
blaren en spierpijn. Gesmede lichtmetalen
handgrepen. Met stootkussentje,
sapgoot, draadafsnijder en gemakkelijke
precisieinstelling. Lengte 21 cm - gewicht 290 g

Superlicht, sterk en eenvoudig zijn
de troeven van deze snoeischaar.
Ergonomisch model met gebogen snoeibek
voor precisie en moeiteloos snoeiwerk.
Lengte 22 cm - gewicht 190 g

Art. 12/007400

Art. 12/007401

Art. 12/007402

Art. 12/007403

€ 63,95

€ 63,95

€ 84,95

€ 37,50

Snoeischaren Burgon & Ball

SNOEISCHAAR MET
KRACHTOVERBRENGING

FELCO 9 LINKS

FELCO 6

FELCO 910 - SNOEISCHAARHOLSTER

Voor linkshandigen. Hetzelfde model als
FELCO 7, echter zonder rolhandgreep.
Handgrepen, boven- en ondermes en
sluitwervel in averechtse positie. Lengte
21 cm - gewicht 245 g

Snoeischaar met smal, kort boven- en
ondermes. Ideaal voor kleine handen.
Lengte 19,5 cm - gewicht 210 g

Holster met clips en lus voor bevestiging
aan een gordelriem. Handig en
comfortabel bij alle snoeiwerk.

Art. 12/007404

Art. 12/007405

Art. 12/007407

€ 63,95
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€ 61,40

€ 29,20

Gereedschap met speciale
krachtoverbrenging waardoor met veel
minder inspanning toch gemakkelijk hard
of dood hout kan verwijderd worden. Bij
voorkeur niet gebruiken voor jong hout.
• Voor snel verwijderen van droog en
dood hout. • Speciaal gecoate messen
om roestvorming tegen te gaan. •
Gemakkelijke en brede handgreep. • Voor
takken tot 2 cm. • Totale lengte 20 cm.

Art. 12/007406

€ 29,00
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Snoeischaren - Metallo

K-0400

K-0500

K-0900

Kwalitatieve snoeischaar speciaal voor kleinere handen geschikt voor takken tot Ø 20 mm. Lengte 20 cm - gewicht
235 g.

Model vergelijkbaar met Felco 2 - aluminium model messen vervaardigd uit carbon gehard staal - voor takken
tot Ø 25 mm - lengte 21,5 cm - gewicht 250 g.

Carbon gehard staal - hard verchroomd, zeer stevig model,
geschikt voor grotere handen - voor takken tot Ø 25 mm totale lengte 21,5 cm - gewicht 270 g.

Art. 12/007470

Art. 12/007471

Art. 12/007472

€ 22,40

€ 22,50

€ 29,95

Takkenscharen - Felco
TAKKENSCHAREN MET OVERBRENGSYSTEEM. Onze takkenscharen beschikken over een aambeeld (recht of gebogen) die samen met het innovatief en ingenieus
overbrengingssysteem de inspanning aanzienlijk vermindert. Voor intensief snoeiwerk - voor takken tot Ø 40 mm.

FELCO 220
FELCO 230

FELCO 231

Met recht toelopend aambeeld voor gemakkelijk toegang
tot de af te knippen takken. Lengte 80 cm, gewicht 1,15 kg

Het gebogen aambeeld en bovenmes zorgen dat de tak
centraal in de snijopening blijft. Lengte 80 cm, gewicht
1,15 kg

Art. 12/007395

Art. 12/007399

€ 192,95

€ 192,95

Tweehandige takkenschaar met hefboomwerking. met
bypass snijkop. Gewicht 1,35 kg. Voordelen : - stevige
buisvormige handgrepen. - bescherming van hand
en pols dankzij de schokdemper. - krachtbesparend
overbrengingssysteem. Lengte 80 cm

Art. 12/007383

€ 192,95

Telescopische Takkenscharen - Burgon & Ball

Ratchet

Aambeeld

Bypass

Mini bypass

Voor het allerzwaarste werk. De snijkracht
wordt via een pal trapsgewijs verhoogd.
Snijdt takken tot Ø 4,5 cm. Verstelbaar
72 - 104 cm.

Het aambeeld verhoogt in sterke mate
de snijkracht. Speciaal aanbevolen voor
hard hout. Verstelbaar 68 - 100 cm. Niet
aanbevolen voor jong hout.

Voor de zuiverste snede. Geschikt voor
jong hout en ook iets dikkere takken.
Verstelbaar 68 - 100 cm.

Handiger dan een snoeischaar en geschikt
voor iets zwaarder werk. Lengte 45 cm.

Art. 12/007532

Art. 12/007530

Art. 12/007531

Art. 12/007533

€ 62,95

€ 54,95
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€ 54,95

€ 36,50
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Tuinartikelen

De producten uit de Keizerskroon Metallo-reeks zijn geselecteerd op kwaliteit en worden uitsluitend vervaardigd uit de meest hoogwaardige materialen. Zij staan
garant voor degelijkheid en lange levensduur.

Heggenscharen

Tuinartikelen
SABOTEN

HEGGENSCHAAR - EXTRA LICHT

MODEL K-3600

TELESCOPISCHE HEGGENSCHAAR

Handige japanse taxusheggenschaar. De
scherpe hard chroomstalen messen maken
het werken moeiteloos en licht met een
zuivere snede. Ideaal voor de vormsnoei en
precisiewerk.

Superlicht model voor het langere
werk/grotere oppervlakten. Handvat in
aluminium. Zeer scherpe messen.

Met houten handvatten en gegolfde
bladen, speciaal gecoat voor langere
levensduur - lengte messen 22,5 cm totale lengte 54 cm - gewicht 1 kg.

Met gegolfde messen, geschikt voor het
zwaardere werk. Dankzij de speciale
constructie tot 60 % meer snijkracht.
Uitschuifbaar van 65 cm naar 85 cm.
Messenlengte 21 cm.

Art. 12/007408

Art. 12/007410

Art. 12/007480

Art. 12/007535

€ 69,00

€ 54,95

€ 28,95

Buxusscharen

Buxus- en heggescharen Burgon & Ball

€ 52,95

Snoeizaag - Metallo

Messen uit carbon gehard staal hard verchroomd, zeer zuivere snede.

BUXUSSCHAAR

ENGELSE BUXUSSCHAAR
De echte originele Engelse buxusschaar. Lichte
snoeischaar met zuivere en scherpe snede, niet alleen
voor het knippen van buxus, maar ook als bloemenschaar.
Voor het echte precisiewerk.
Lengte messen 9 cm - totale lengte 22,5 cm

Art. 12/007411

€ 30,75

Lengte messen 13 cm - totale lengte 29 cm

Art. 12/007412

€ 32,95

Speciaal aanbevolen door de Royal Horticultural Society in
Engeland. Geschikt voor vormsnoei van buxus, snoeien van
lavendel, bessenstruiken, … • snijdt dikkere stengels dan
de meeste andere scharen • gemakkelijk met één hand te
gebruiken • efﬁciënter en ﬁjnere snoei dan een gewone
heggeschaar • messen kunnen vastgezet worden in geval
de schaar niet in gebruik is. Lengte messen 12,5 cm, totale
lengte 30 cm

Art. 12/007499
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€ 31,95

INKLAPBARE SNOEIZAAG K-6045
Gebogen snijmes uit carbon gehard staal - hard
verchroomd. Sublieme snijcapaciteit. Voor takken tot 70
mm. Handvat in zwart/ rood. Lengte zaag 180 mm - totale
lengte 415 mm - gewicht 210 g.

Art. 12/007475

€ 28,95
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SUPER Accel 210-7.5

F 180-7.5

GOMTARO 240-8

Plooibare snoeizaag - zaagblad in carbonstaal van 210
mm lengte. Handig en comfortabel door de rubberen
handgreep en het superscherpe zaagblad.

Kleurrijke, met rubber ingelegde handgreep. Zaaglengte
180 mm.

Handige snoeizaag met bijgeleverde holster. Superscherpe
zaag in carbonstaal, 240 mm lang. Rubberen handgreep
voor maximaal werkcomfort.

Art. 12/007390

Art. 12/007393

Art. 12/007391

€ 42,50

€ 27,50

€ 56,95

Tsurugi curve
De Tsurugi is dé zaag voor efﬁciënt werken in dichte
begroeiing, ideaal voor snoeien en tuinieren.

Pocketboy rood 170-8
ZUBAT 330

270-7.5 - rood en zwart handvat

Zaag met gebogen zaagblad. Grove vertanding - 330 mm met rubberen handgreep.

Art. 12/007394

€ 72,95

Art. 12/007397

1 st.

€ 85,99

270-10 - geel en zwart handvat

Art. 12/007396

€ 40,95

1 st.

Art. 12/007398

1 st.

€ 85,99

OKATSUNE
Snoeischaren - Okatsune

MODEL 101

MODEL 103

MODEL 104

klein

medium

groot

95t. 12/007490

€ 49,30

Art. 12/007491

€ 52,75

Art. 12/007492

€ 58,30

Stekscharen OKATSUNE
Voor het oogsten van groenten of snijden van bloemen. Licht en handig, bladen uit carbonstaal.

OCULEERTANG MAR

MODEL 301
MODEL 306

MODEL 304

Voor zachte stengels, met
ronde punt ter voorkoming
van schade aan fruit.
- schaarlengte 193 mm bladlengte 45 mm

Zéér lichte en vlijmscherpe
stekschaar met langere
bek. - schaarlengte 190
mm - bladlengte 45 mm

Art. 12/007384 € 14,75

Art. 12/007385 € 15,75

MODEL 307
Stekschaar met korte bek,
voor hardere stengels.
- schaarlengte 180 mm bladlengte 35 mm

Art. 12/007386 € 15,75
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Voor het oogsten van
groenten of snijden van
bloemen. Licht en handig,
bladen uit carbonstaal.
Oogstschaar, licht gebogen
bek. - schaarlengte 160
mm - bladlengte 25 mm gewicht 110 g

Art. 12/007387 € 14,75

De MAR professionele oculeertang laat toe eenvoudig,
snel en succesvol enthout te snijden en de gesneden
enten met de grootste kans op slagen op de onderstam te
plaatsen. De oculeertang wordt nu geleverd met de drie
meest gebruikte types oculeermesjes (INCASTRO, OMEGA
en GEMMA).

Art. 12/007426

€ 49,95

oculeermes INCASTRO

Art. 12/007427

€ 4,95

oculeermes OMEGA

Art. 12/007428

€ 4,95

oculeermes GEMMA

Art. 12/007429

€ 7,95
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Tuinartikelen

Snoeizagen - Silky

Snoei- en oculeermessen

Professioneel oculeermes

Zakmes/oculeermes

totale lengte 160 mm - lengte mes 65 mm

totale lengte 160 mm - lengte mes 70 mm

Tuinartikelen

Art. 12/007520

€ 19,25

Oculeermes voor linkshandigen

Art. 12/007521

€ 19,25

Snoeimes

lengte 170 mm - lengte mes 70 mm

lengte 170 mm - lengte mes 70 mm

Art. 12/007522

€ 20,75

Art. 12/007523

€ 19,25

Onderhoudsproducten - Burgon & Ball
Goed onderhoud verzekert uw materiaal niet alleen een langere levensduur maar ook een betere werking. Wij hebben voor u een uitgebreid gamma
onderhoudsproducten samengesteld die u moeten toelaten jarenlang van uw tuingereedschappen te genieten.

Witte olie

Aanzetstaal

Slijpsteen

Hoogwaardige ﬁjne witte olie om alle tuingereedschappen te
reinigen. Beschermt tegen roest. Messen behouden hun snijkwaliteit.
Professioneel product.

Met handige ring. Lengte 19 cm. Aanbevolen
voor heggenscharen en grasscharen.

Traditionele Engelse, afgeronde steen. Voor het slijpen
van alle tuingereedschappen. Totale lengte 28 cm, max.
breedte 3,5 cm.

Art. 15/007443

Art. 12/007444

Art. 12/007446

€ 12,50

125 ml

€ 20,95

€ 13,50

Onderhoudsproducten - Felco

SPRAY Felco 980

Felco 990

Felco 903 slijpsteen

Reinigt, smeert en beschermt tegen roest en aanslag van
sappen en stof. Voor snoei- en metaalscharen. VOC-vrij.
Inhoud 56 ml

Synthetisch, biologisch afbreekbaar vet. Smeert
en beperkt de slijtage, waterafstotend. Ideaal voor
snoeischaren.

Multifunctionele slijpsteen van gehard staal met
diamantcoating. Onmisbaar bij het professioneel slijpen of
afbramen van de messen van snoeischaren. Lengte 10 cm.

Art. 15/007388

Art. 15/007398

€ 12,10
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30g

€ 9,70

Art. 12/007389

€ 24,90
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BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN
Tomatenclips

Tomatenspiraal

Tuinartikelen

Bevestigen snel en moeiteloos de stengels van uw tomatenplanten, komkommers, meloenen, enz. aan de
steundraden in uw serre. Kunnen vele malen worden herbruikt.

TOMATENSPIRAAL
50 clips van 16 mm + 50 clips van 19 mm in rode
kunststof.

Art. 12/008902

100 witte of bruine composteerbare clips 20 mm, op basis
van zetmeel of melkzuren.

€ 7,95

100 clips van 16 mm

Art. 12/008906

€ 5,95

Tomatentrossteun

Art. 12/008903

€ 8,95

Plantenclipset

Ondersteun makkelijk uw tomatenplanten.
Gegalvaniseerd, 180 cm hoog. Ook geschikt voor andere
klimmende planten zoals komkommer.

Art. 12/008908

€ 3,30

Boombinders
Schakelband in rubber

TOMATENTROSSTEUN
Bieden de hoogste garantie tegen het knikken (doorbuigen)
van de tomatentrossen. Eenvoudig en snel aan te brengen.

Kunststofclip, veerring verzinkt, roestbestendig. 3
verschillende afmetingen, praktische en snelle bevestiging
van de planten aan plantsteunen. De groei wordt niet
gehinderd of ingeperkt.

45 cm x 2 cm

Art. 12/007951

4 st.

€ 9,50

4 st

€ 10,50

60 cm x 2 cm

Art. 12/008901

€ 3,50

25 st.

Art. 12/008905

€ 7,30

Art. 12/007952

ANTISLIPDRAAD
Zeer sterk antislipdraad - ca. 4 mm dikte.

Art. 12/008000
Art. 12/008001

FLORA KLIMNET

BINDTOUW - groen
Sterk polypropylene touw, U.V. behandeld,
kleur groen, voor het opbinden van
tomaten, komkommers, meloenen, enz…
Bobijn van 2 kg bevat 1100 m touw, 2,3
mm dikte, breekkracht 65 kg.

Art. 12/007948
Art. 12/007995

100 g

€ 16,95
€ 3,95

Klimnet voor ondersteunen van erwten,
bonen, meloenen, komkommers en allerlei
klimbloemen in de tuin. Kan ook in serres
worden gebruikt. Zeer duurzaam ; bestand
tegen zon, warmte, koude en scheikundige
producten. Eenvoudige plaatsing. Kleur :
groen.

Art. 12/008987
Art. 12/008986
Art. 12/008988
Art. 12/008989

€ 9,95
€ 7,95
Hoogte 1.7 m - lengte 10 m € 9,95
Hoogte 2.0 m - lengte 10 m € 10,95
Hoogte 1.5 m - lengte 10 m
Hoogte 2.0 m - lengte 5 m
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100 m
350 m

€ 21,95
€ 69,95

ELASTISCHE BINDBUIS
Ideaal voor het aanbinden van
fruitgewassen, druiven en bessenstruiken.
Voorkomt het insnoeren en beschadigen
van de twijgen.

Art. 12/007940
3 mm Ø - ± 1 kg - ± 150 m

€ 5,95

Art. 12/007941

KLIMNET “NATURAL”
Voor erwten en bonen

4 mm Ø - ± 1 kg - ± 100 m

€ 6,50

Art. 12/008010

180 m x 180 m

€ 4,75
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DIVERSE HULPJES
Om het werken in uw tuin aangenamer en lichter te maken.

Handschoenen

Jollys klompen
Jollys klompen zijn vederlicht, uit speciale kunststof vervaardigd met
orthopedische inlegzolen, praktisch onverslijtbaar. Gelieve bij bestelling de
gewenste maat op te geven.

Tuinartikelen

open vrouwenmodel - blauw - 36/42

Art. 12/007715

€ 44,95

gesloten vrouwenmodel - blauw - 36/42

Art. 12/007716

€ 44,95

open mannenmodel - bruin - 39/46

Art. 12/007717

€ 44,95

gesloten mannenmodel - bruin - 39/47

Art. 12/007718

One 4 All
Triple Pack
Set van 3 paar duurzame
tuinhandschoenen voor veelzijdig en lang
gebruik.

Ideale handschoen voor snoeien, planten
en wieden. Uitstekende grip, bestand
tegen schuren en zeer comfortabel.
Maat 7

Art. 12/050330

€ 6,75

Tuinschoen
Kwalitatieve rubberen tuinschoen gevoerd met neoprene voor optimaal
draagcomfort.

Maat 8

Art. 12/007974

medium

€ 7,95

Art. 12/050331

€ 44,95

Tuinschoen

€ 6,75

Maat 9

Art. 12/050332

€ 6,75

Maat 10

Art. 12/050333

€ 6,75

Maat 11

Art. 12/050334

AIGLE - Lessfor kaki

€ 6,75

Kniebeschermers

Art. 12/007707

Maat 36 - 46

€ 55,00

Knielbankje + zitbankje
KNEELO-KNEELER, mannenmodel
Laat toe extra comfortabel te werken,
niet alleen in de tuin maar ook voor
allerlei andere toepassingen. Helder
rood.

Handig voor diverse tuinwerkzaamheden. Stevige constructie, de brede
handgrepen laten toe om gemakkelijk terug recht te komen vanuit knielhouding.
Afmetingen: 54 x 19,5 cm, hoogte 36 cm.

Knielbankje + zitbankje

Art. 12/007800
Art. 12/007699

€ 22,95

KNEELO-KNEELER
Voor optimaal comfort,
bewegingsvrijheid en bescherming.
Het zacht en elastisch materiaal laat
alle bewegingen toe zonder enige
hinder. Voordelen : • verstelbare band
• past voor iedereen • sneldrogende
en afwasbare buitenkant in nylon •
waterresistente neoprene buitenlaag
• zachte en schokbrekende foamlaag

€ 64,95

Knielkussen
Biedt hetzelfde comfort en bescherming als de kniebeschermers. Zeer zachte
foamlaag voor langdurig gebruik. Niet alleen voor alle tuinactiviteiten, maar ook
bij sportwedstrijden, picknick en allerlei hobby-activiteiten.

Mosgroen

Art. 12/007700
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€ 22,95

Art. 12/007701

Rood

€ 22,95

Art. 12/007703

€ 22,95
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VERZORGING VAN UW TUIN, TERRAS EN DE OMGEVING VAN UW WONING
Compostbak
BIO 600

Tuinartikelen

Gemaakt van gerecycleerde
kunststof met dikke isolerende
wanden en sluitbaar deksel.
600L inhoud. 77 x 77 x 100 cm.

SNOEIMAT

Het ideale gereedschap om massa’s
herfstbladeren tegelijk op te nemen. De
stevige, lange handvatten maken het werk
extra gemakkelijk en sparen de rug.

Dicht gebreide gaasnetten in hoog UVgestabiliseerd polyethyleen om snoeiafval
op te vangen tijdens het scheren van
hagen. Soepel en licht materiaal met een
hoge scheurweerstand. Antislip, hapervrij
en waterdoorlatend. Gewicht 190 g/m2.
2x6 m.

Art. 12/007714

Art. 12/008709

ERGONOMISCHE BLADGRIJPER

Art. 12/008716 € 119,00

€ 32,95

€ 59,95

JUMBO TIDY PAN

BORSTEL VOOR ALLE
TUINGEREEDSCHAP
Voor het verwijderen van hardnekkig vuil
zoals aarde, opgedroogd gras onder de
grasmachine; reinigen van harken, spade,
kruiwagen enz…

Art. 12/007815

€ 6,90

Een “vuilblik” voor gebruik buitenshuis.
Handig bij het opvegen van terrassen,
opritten, enz… Zeer stevige uitvoering
in kunststof voor jarenlang gebruik. Met
gemakkelijke handgreep. B 55 cm, D 49
cm, H 15 cm.

Art. 12/007930

€ 14,50

BIG HANDS

SNOEIZEIL

Om allerlei tuinafval, bladeren, huisvuil en
allerhande andere afval, snel en handig op
te nemen of te verzamelen.

Handig voor het opvangen van snoeisel
van hagen, voorzien van handgrepen. Zeer
duurzaam. Formaat 200x200 cm.

Art. 12/007713

Art. 12/008711

€ 11,95

€ 30,95

TUINIEREN OP BALKON

Tuinafvalzak

Kweekzakken

Tuinafvalzak voor meervoudig
gebruik. Met ronde bodem, handig
voor het verzamelen van bladeren,
gemaaid gras, tuinafval zoals klein
snoeihout, plantenresten, enz... Ook
voor transport naar milieuparken. De
handvaten zijn extra verstevigd.

AARDAPPELEN
TOMATEN
Een unieke manier om tomaten of
paprika’s op te kweken, de planten worden
omgekeerd opgehangen, ophangsysteem
inbegrepen. Afmetingen H 30 cm, Ø 25 cm

Plant 3 à 5 aardappelen per zak. Naarmate
de aardappelen opgroeien, regelmatig
goede teelaarde bijvoegen. Zeer
regelmatig water geven. Afmetingen H 46
cm, Ø 38 cm.

Art. 12/007345

Art. 12/007346

€ 11,50

€ 9,50

AARDBEIEN
LITTLE DRIPPAS

€ 35,95

Deze kunststof ﬂessenhouders zorgen voor
bevloeiing van uw planten. De snelheid
van het druppelen is regelbaar via de
draaiknop.

€ 37,95

Art. 12/007927

HEAVY DUTY BAG

Art. 12/008712
66 x 51 cm - 174 L

Art. 12/008713
66 x 76 cm - 260 L

4 st.
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€ 6,95

Geschikt voor 10 à 12 planten, aan de zijkant zijn
inkervingen voorzien om ook daar te planten.
Afmetingen H 46 cm, Ø 38 cm.

Art. 12/007347

€ 10,95
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MEETTOESTELLEN
Regenmeter

Compost thermometer – bi-metaal

Tuinartikelen

KOMPOST THERMOMETER – BI-METAAL
Voor het meten van de grondtemperatuur of de temperatuur in uw composthoop.
Meetbereik: 0-120°C. lengte 50 cm.

Art. 12/007509

€ 39,95

Grondthermometer

Regenmeter (met houder)

Regenmeter Floraworld

Zeer stevige uitvoering in witte kunststof.

KLEINE GRONDTHERMOMETER
L 13 cm, -12°C tot +50°C

Art. 12/008855

€ 12,50

Art. 12/008854

€ 6,60

Art. 12/007507

€ 3,95

Elektronische min. - max. thermometer
Geschikt zowel voor binnen als buiten. Volledig waterdicht. Werkt op batterij. Kunststof uitvoering. Door een druk op de knop wordt de hoogste of de laagste
temperatuur weergegeven. Meetbereik -40°C tot +50°C.

224x90 mm - wit

132x80 mm - groen

als art. 12/007504 - zwart

als art. 12/007504 - wit

In één oogopslag de huidige temperatuur,
de mini- en de maximumtemperaturen.

Art. 12/007503

€ 15,95

Art. 12/007504

Radiogestuurd weerstation

€ 14,95

Art. 12/007508

€ 14,95

Art. 12/007510

€ 14,95

Thermo-Hygrometer

Draadloze thermometer

Datum- en uuraanduiding. Binnen- en buitentemperatuur
aanduiding. Aanduiding luchtvochtigheid binnen.
Meet binnentemperatuur vanaf 0°C tot + 60°C.
Buitentemperatuur vanaf -40°C tot + 60°C. Hygrometer
meet vanaf 1% tot 99 % RH. Weervoorspelling. Staand of
hangend. Afmetingen 139 x 96 mm. Batterij inclusief.

THERMO-/HYGROMETER

DRAADLOZE THERMOMETER

Met min./max. functie, toont afwisselend temperatuur en
vochtigheidsgraad. Witte kleur. Afmetingen 88x48x16 mm.

Met min./max. functie, toont zowel de binnen- als de
buitentemperatuur. Afmetingen 65x110 mm.

Art. 12/007514

Art. 12/007516

Art. 12/007515

Radiogestuurd weerstation

€ 41,95
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€ 13,95

€ 29,95
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Tuinartikelen

pH-meter

SOIL TEST KIT
DCM BODEMANALYSE TESTKIT
Eenvoudige en snelle test om de
zuurtegraad en voedingstoestand van de
bodem te meten. Eenmalig gebruik.
pH-meter
Eenvoudige uitvoering, duidelijk
aﬂeesbaar.

Art. 12/008846

Voor het opmeten van de zuurtegraad, het
stikstof-, fosfor- en kaliumgehalte van uw
grond. Bevat 4 testbuisjes, 4 lepels en
reagentia voor de opmetingen. Uitvoerige
handleiding bijgevoegd. Voldoende voor
60 tests.

PROFESSIONELE pH GRONDTESTER
Geschikt voor directe opmeting van
pH of zuurte van grondstalen en
vollegrondsopmetingen, met een tolerantie
van 0,2 - 0,4 pH. Werkt zonder batterijen.

Art. 12/008841
€ 9,95

Vochtigheidsmeter

€ 9,75

1 analyse

Art. 12/008843

Art. 12/007512

€ 26,50

€ 159,00

Windhaan
WINDHAAN in kunststof
Weerbestendig. Draait zich naar de windrichting. Inclusief
spelden om te bevestigen op een ronde staaf. Afmetingen
44x44x35 cm

Art. 12/008860

€ 19,90

VOCHTIGHEIDSMETER
Eenvoudige uitvoering, duidelijk
aﬂeesbaar.

Art. 12/008842

€ 9,95

FINE AS RAIN

KOPEREN BROES

GIETTUIT

SPROEIBOOM

Met schroefdraad ¾”. Geschikt
voor metalen gieters met max. 9
l inhoud die draad hebben op het
einde van de giettuit.

Met verlengstuk, passend op alle
kunststof gieters.

Uitbreidbaar van 10 tot 50
cm. Ideaal voor bemesting of
onkruidbestrijding. Passend op
zowat alle gieters.

Art. 12/007709

Art. 12/007710

Art. 12/007711

€ 9,50

€ 5,50
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€ 8,95

reservebroes voor
PROFESSIONAL en The
Warley Fall

Reservebroes voor Practican
en The Cradeley Cascader

Art. 12/007737

Art. 12/007738

€ 21,95

€ 8,95
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HAWS - DE MEEST PERFECTE ENGELSE GIETER
Haws gieters zijn de meest perfecte engelse gieters. Vervaardigd volgens de oude engelse traditie en vakmanschap sinds 1886.
De echte tuin- en bloemenliefhebber hecht groot belang aan het ﬁjn en zacht bevochtigen van zijn zaailingen, potjes, zaaibakjes,
propagators, planten e.a.

Tuinartikelen

The Warley Fall

Bearwood Brook

Traditioneel model met een lange giettuit in metaal vervaardigd. De ultra ﬁjne
koperen broes, beregent superzacht.

Traditioneel compact model in metaal met een traditionale koperen broes.
Groen - 4.5 l

Groen - 4,5 l

Art. 12/017732

Art. 12/017721

€ 79,95

€ 72,95

Groen - 9 l
Groen - 9 l

Art. 12/017736

Art. 12/017726

€ 79,95

€ 87,95

The Cradeley Cascader

The Cradley - Deluxe

Model identiek aan de De Cradley Deluxe, maar dan geleverd met kunststofkoperen broes.

Technisch heeft dit model dezelfde eigenschappen als de Warley Fall, dus
eveneens een volledig koperen broes, maar hij is vervaardigd uit hoogwaardige
kunststof. Sterk, licht en handig.

Groen
7L

Groen - 7 l

Art. 12/007720

€ 39,95

The Langley Sprinkler

Art. 12/007726

€ 52,95

The Fazeley Flow
Indoor gieter in metaal om bloempotten te bewateren
Gegalvaniseerd en koper
-1L

Art. 12/017706

€ 49,95

Groen - 1 l

Art. 12/017705

Duck egg blue 0.7 L - kunstof

Art. 12/007742

€ 47,50

Sage 0.7 L - kunststof

€ 10,95

Art. 12/007745

€ 10,95

The Rowley Ripple

Rowley Spray & Spinkle Set

Indoor gieter in metaal. Met ultra ﬁjne koperen broes

Set van vernevelaar en metalen gieter met een ﬁjne sproeikop

Burgundy - 1 l

Art. 12/017700
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Groen en koper - 1 l

€ 64,95

Art. 12/017710

€ 79,50
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BURGON & BALL - GARDENSUPPLIES

Zaadkistje

Opbergkist voor tuinmateriaal

Vuurverzinkt kistje dat toelaat om uw zaadzakjes op te bergen in volgorde van de verschillende
zaaiperiodes. Met tussenverdeling per maand).

Klein tuingereedsschap, touw, etiketten, zaden enz... Altijd
alles bij de hand en netjes opgeborgen dankzij dit speciale
opbergkistje. Afmeting H 16 cm x L 29 cm x B 16.5 cm

Donkergroenkleurige
zaadkist met lederen
handvaten

Cremekleurige zaadkist met
lederen handvaten

L 27 cm x B 13 cm x H 14,5 cm

L 27 cm x B 13 cm x H 14.5 cm

12 zaadenveloppen

Art. 12/007600

Art. 12/007601

Art. 12/007794

1 st

€ 29,95

1 st

€ 29,95

€ 5,95

Garden caddy

Garden caddy

Groenkleurig

Crémekleurig

Art. 12/007610

1 st

€ 31,95

Art. 12/007611

1 st

€ 31,95

Opbergdoos voor koord
Handige opbergdoos. Houdt uw touw droog en proper en u weet altijd waar het begin is… Geleverd met 120 m touw. Leverbaar in 3 kleuren.
Diameter 11 cm x hoogte 11.5 cm.

How long is a piece of string
Crèmekleurig

How long is a piece of string

How long is a piece of string

Grijskleurig

Art. 12/007605

€ 13,95

Groenkleurig

Art. 12/007606

€ 13,95

Afvalbakje

Art. 12/007607

€ 13,95

Gereedschapskistje

Eindelijk eens een afvalbakje voor composteerbaar keukenafval dat niet in
een hoekje moet weggestoken worden. Vuurverzinkt. Twee composteerbare
afvalzakjes meegeleverd. L 28 cm x B 21 cm x H 19 cm.

GEREEDSCHAPSKISTJE
Het ideale geschenk voor de echte volkstuinder. Alle nodige kleine tuingereedschappen,
een versnapering en een biertje kunnen veilig en proper opgeborgen worden in dit kistje.
Afmetingen : 28x15,5x25 cm.

Groen

Art. 12/007790

€ 29,95
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Art. 12/007804

€ 29,95
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Tuinartikelen

Een reeks kleurrijke, vuurverzinkte opbergkistjes en andere voor gebruik zowel binnen- (keuken) als buitenshuis (serres, garage,
enz…). Artisanaal gemaakt waardoor er kleine afwijkingen kunnen zijn. Het ideale geschenk voor elke tuinierder.

DRIEKRUIDENBOX

Indoor gieter

Uw 3 favoriete kruiden altijd bij de hand in uw keuken - vooraf ingedrukt met
Basilicum, Peterselie en Tijm (verwisselbaar). B 12 cm x H 12.5 cm x L 41 cm

Tuinartikelen
Grijskleurig

Crèmekleurig

Crèmekleurig

Art. 12/007612

€ 29,95

Art. 12/007613

€ 29,95

Grijskleurig

Art. 12/007614

€ 20,50

Art. 12/007615

€ 20,50

British Bloom collectie

Zaadkist

Art. 12/007620

€ 32,95

Snoeischaar & houder in
cadeaupakket

Stekschaar & houder in
cadeaupakket

Indoor gieter

Art. 12/007621

Art. 12/007622

Art. 12/007623

€ 27,50

€ 22,95

Opbergdoos touw

€ 21,95

Art. 12/007624

€ 13,25

ESSCHERT DESIGN
Opbergdoos

Voorraadblik knoﬂook
Cremekleurig. Ca. 11,7 x 11,7 x 17,5 cm.

Voorraadblik uien
Cremekleurig. Ca. 17,3 x 17 x 19,6 cm.

Voorraadblik aardappelen
Cremekleurig. Ca. 27 x 23 x 21 cm.

Art. 12/007550

Art. 12/007551

Art. 12/007552

€ 6,95

€ 10,95

Compostblik
ca. 27 x 23 x 21 cm

€ 19,95

Art. 12/007553

€ 21,95

Tractor stoel in metaal
Tractor stoel - groen
ca. 50 x 46 x 69 cm

Art. 12/007560
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Tractor stoel - zwart
ca. 50 x 46 x 69 cm

€ 119,50

Art. 12/007561

€ 119,50
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BIRCHMEIER SPROEI- EN SPUITTOESTELLEN
HOOGWAARDIG en BETROUWBAAR. Zwitserse sproeitechniek ten dienste van de amateur- en de professionele tuinder. Alle
toestellen worden geleverd met 2 jaar waarborg, de garantie van een betrouwbare service en de beschikbaarheid van alle
wisselstukken.

Tuinartikelen

Handsproeiers

FOXY PLUS

ORCHIDEEENSPROEIER MELUA 0.5

SUPER STAR 1.25

URBAN STAR 1.75

Spuit perfect in alle houdingen (ook
onderste boven) dankzij een uniek
systeem. 0,5 L.

Handsproeier speciaal ontwikkeld voor het
vernevelen van orchideeën. Inhoud 0,5 l,
maximum werkdruk 12 bar. Drupt niet na.

Kleine druksproeier voor huis en tuin.
Nuttige inhoud 1,25 l. Stabiel en handig.
Met regelbare messing spuitdop.

Kleine druksproeier voor huis en tuin.
Inhoud 1.75 l. Stabiel en handig. Met
regelbare messing spuitdop.

Art. 12/007899

Art. 12/007891

Art. 12/007902

Art. 12/007892

€ 7,65

€ 13,60

€ 23,65

€ 25,99

BOBBY POEDERVERSTUIVER
AQUANEMIX 1.25 V

AQUAMIX 1.25

De aquanemix is een mengtoestel voor het sproeien van
nematoden op gazon of haag.

Mengtoestel voor vloeibare meststoffen, voor het
bemesten zonder gieter. Zowel voor blad- als voor
bodembemesting, perfecte dosering.

Art. 12/007890

Art. 12/007898

€ 46,15

Duurzame poederverstuiver met krachtige werking.
Ideaal voor plantenbescherming, vooral voor gebruik
bij biologische teeltmethoden. Met 5 verschillende
spuitdoppen. 500 g.

€ 37,75

Art. 12/007880

€ 32,30

Druksproeiers
Ideale druksproeier voor alle hobbytuinders. Met messing spuitdop.

HOBBY STAR 5

GARDEN STAR 3

GARDEN STAR 5

Door zijn lage prijs, maar hoge kwaliteit is dit toestel sterk
aanbevolen voor de hobbytuinder. Inhoud 5l, voorzien van
een regelbare sproeidop.

Werkdruk 3 BAR. Met dit handige sproeiapparaat wordt
het tuinonderhoud een genoegen. Bijzonder praktisch,
grote vulopening, messing sproeilans. 3 l.

Werkdruk 3 BAR. De praktische schouderband, de grote
vulopening met trechter en de solide messing sproeilans
maken dit toestel tot een verantwoorde keuze. 5 l.

Art. 12/007906

Art. 12/007909

Art. 12/007908

€ 41,95
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€ 68,80

€ 73,50
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Tuinartikelen

VARIO-GUN
Lichte en handige sproeirevolver met hoog debiet. Past
op de waterslang en op alle BIRCHMEIER druk- en
rugsproeiers tot 10 bar werkdruk. Sproeibereik 3 (nevel) tot
6 m (straal). Eenvoudig regelbaar.

SPROEIKAP - HOBBY

RONDE SPROEIKAP

wit - voor 12/007908, 12/007909, 12/007910

wit - voor 12/007908, 12/007909, 12/007910

Art. 12/007904

€ 22,00

Art. 12/007905

Art. 12/007900

€ 53,95

Aanpassingsstuk voor op andere sproeimodellen

€ 17,50

Art. 12/007901

€ 6,95

Rugsproeiers
Voor grotere toepassingen, ongeëvenaarde kwaliteit. Voor de meer eisende tuinliefhebber en beroepsgebruiker.

FLOX - 10AT 1

IRIS - 15 AT 1

10 l

15 l

Art. 12/007894
€ 269,50

Art. 12/007895
€ 285,00

RPD 15 ERGONOMISCH MODEL ABR
Innovatieve, handige rugsproeier van 15L met pomp in het handvat.
Max. werkdruk 5 bar. Links- en rechtshandig te gebruiken.

SPROEIKAP
wit voor 12/007894, 12/007895, 12/007896

Art. 12/007910
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€ 146,95

Art. 12/007893

€ 30,20

www.debaerdemaeker.online l www.vlaamszaadhuis.com

ALLERLEI

STEINOMAT KERSEN - en
PRUIMENONTPITTER

INMAAKKETEL EMAIL

Natursaft elektrische inmaakketel met
thermostaat
Betaalbare, elektrische roestvrijstalen
inmaakketel met krachtige verwarmingselement en regelbare thermostaat. Ook
leverbaar met tijdklok. De ketel heeft een
ruime inhoud van 27 liter, voldoende voor 14
inmaakbokalen van 1 liter of 21 inmaakbokalen
van 1/2 liter. - emailketel: robuust, hygiënisch
en gemakkelijk te onderhouden - vermogen:
1800W - traploos instelbare thermostaat:
30 - 100°C - met alarmfunctie - met
inlegrooster - met aftapkraan.

KERSENONTPITTER

Zéér stabiele uitvoering met zware
metalen voet. Ontpit 2 kersen
tegelijkertijd. Kan ook pruimen ontpitten
en vierendelen. Grote capaciteit : tot 20 kg
kersen/uur.

Art. 13/007456

€ 47,95

Ontpit verse en geconserveerde kersen.
Mes vervaardigd uit roestvrij staal.
Zuignap voor vaste stand. Gemakkelijk in
gebruik, uit elkaar te nemen en te reinigen.
Vaatwasmachine bestendig.

Natursaft ontsapper - 10l - inox

Art. 13/007458

Art. 13/009948

€ 37,95

€ 69,95

Art. 13/009945 zonder tijdsklok

€ 99,95

ZELF WIJN MAKEN
Een boeiende hobby om van uw overtollige druiven, fruit, vruchten of bessen een ﬁjne wijn of vruchtenwijn te maken.
Art. 13/009978
Art. 13/009980
Art. 13/009992
Art. 13/009991
Art. 13/009981
Art. 13/009982
Art. 13/009983
Art. 13/009984
Art. 13/009985
Art. 13/009986
Art. 13/009987
Art. 13/009989

VINOFERM MAXI STARTPAKKET
WIJN
Complete set met toebehoren en
ingrediënten voor de beginnende
wijnmaker. Bevat 2 gistingsemmers 30
l met waterslot en aftapkraan, hevel
en roerlepel, hydrometer en maatglas,
acidometer (zuurtegraadmeter),
ﬂessenborstel en reinigingsmiddel,
kurkapparaat, 30 wijnkurken, zakje
wijngist en gistvoedingszout, een zakje
gemengde zuren en ontzuurder, een
handig boekje en gebruiksaanwijzing met
recepten.

Thermocapsule bordeaux - 100 st.
Wijnkurken 45 mm - 100 st.
Gist BIOFERM Doux - 7 g
Gist BIOFERM Champ - 7 g
Gist BIOFERM Rood - 7 g
Gist BIOFERM wit - 7 g
Gistvoedingszout 100 g (Nutrisal)
Pecto-enzyme 100 g (Zymex)
Citroenzuur 100 g (Citrol)
Sulﬁetpoeder 100 g (Campden)
ontzuurder 100 g (Desacid)

Chemipro OXI Milieuvriendelijke reiniger

voor licht vervuilde ﬂessen - 100 g

Art. 13/009975

€ 7,95
€ 25,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,50
€ 6,50
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,50
€ 3,55

€ 105,95

ZELF BIER BROUWEN
STARTPAKKET BASIC voor BIER

STARTPAKKET DELUXE voor BIER

De ideale set voor de beginnende biermaker. Bevat alles
wat u nodig heeft om bier te brouwen: hevel, gistingsvat,
ontsmettingsproduct, kroonkurkapparaat, kroonkurken,
aftapkraan, roerspaan, borstel en een waterslot.

Met dit erg complete pakket heeft u
alle materialen om zelf bier te brouwen:
2 x kunststof brouwemmer van 30 l,
aftapkraan, thermometerstrip, waterslot,
afvulpijpje, roerlepel, kroonkurkapparaat,
100 kroonkurken, ﬂessenborstel,
reinigingsproduct, dichtheidsmeter, maatglas.

Art. 13/009880

Art. 13/009885

€ 39,95

€ 69,95

Brewferm
Unieke concentraten om snel en goedkoop, gezond en vooral lekker natuurbier te maken. PROOST !

Bierconcentraten

Art. 13/019800
Art. 13/019801
Art. 13/019802
Art. 13/019803

Belgian Saison
Pilsner
Special Belge
Belgian Dubbel

€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95

Art. 13/019804
Art. 13/019805
Art. 13/019806
Art. 13/019807

Belgian Brown
Strong Blond
Flemish Brown
Belgian Wit
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€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95

Art. 13/019808
Art. 13/019809

Wheat Tripel
Belgian Tripel

€ 15,95
€ 15,95
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Tuinartikelen

ONTSAPPER

Ongediertebestrijding,
ultrasone ongedierteverjagers
Ongediertebestrijding
Dit assortiment kan ten alle tijden gewijzigd worden, afhankelijke van de wetgeving. Lees aandachtig de gezondheidsrisico's en veiligheidsadviezen
zen
vermeld op het etiket. Gebruik ongediertebestrijding veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

TEGEN MIEREN

COMPO MIRAZYL BOX

Toel.nr 193B - bevat 2.2g/l permethrine. Kant en klaar
insecticide tegen mieren, met lange nawerking. Laat geen
vlekken, poeder, geur, ... na.

Toelatinginsnummer: BE2016-0023 - Actieve stof: 0.08% spinosad. - Doeltreffende
en eenvoudige bestrijding van mieren in en rond gebouwen. - Trekt de mieren
aan met honing, een uitstekende en natuurlijke lokstof - Bevat een natuurlijke
actieve stof, Spinosad, gewonnen uit een natuurlijke bodembacterie - werkt niet
onmiddellijk maar wel na 2 tot 3 dagen; dit geeft de mieren de tijd om de actieve
stof op te nemen en mee te nemen naar het nest om zo de koningin en de larven te
besmetten. - Gebruiksdossis: één doosje per loopspoor van de mieren.

Art. 15/008632

3+1 GRATIS

BIO KILL MIEREN

€ 14,95

500 ml

Art. 15/008620

€ 13,85

PERMAS D
Erk. 2683/B - DP - Samenstelling: 0,75 % permethrin
25/75 cis - trans. Strooipoeder voor verdelging van
wespennesten, mieren, faraomieren, kakkerlakken, luizen,
vlooien, pissebedden e.a. Op de bedreigde plaatsen
uitstrooien.

Art. 15/008621
Art. 15/008624

€ 9,95
€ 17,95

150 g
400 g

Ongediertebestrijding, ultrasone ongedierteverjagers

TEGEN MOLLEN EN WOELRATTEN

MOLLEN-VRIJ

MOLLENWEG

MOLLENVAL

Verdrijft en voorkomt mollen
in de tuin gedurende meerdere
maanden. Ongevaarlijk voor
huisdieren of wilde dieren.
50 zakjes.

Buisvormige val met aluminium
kleppen om mollen en woelratten
te vangen zonder ze te doden.

Art. 15/008876

Art. 12/008883

Mollenval met plaatje, veiliger
in gebruik.

De verlengde armen laten toe
met minder kracht de klem op te
spannen.

Verdrijft en voorkomt mollen
in de tuin gedurende meerdere
maanden. Ongevaarlijk voor
nuttige dieren, huisdieren of
wild. Dosis: 600 g voor 100 m²

Art. 12/008881

Art. 12/008888

Art. 15/008884

MOLTRAP
MOLVAL

€ 7,95

€ 8,45

600 g

€ 17,50

50 st.

€ 18,50

1 st.

€ 7,95

ERADIC - De anti-mol garantie

ANTIMOLLENGAAS

De doeltreffendheid is gebaseerd op het blaaseffect van een in de mollengang geplaatste klapper. Uitvoerige
handleiding bijgevoegd.

De oplossing tegen mollen en molshopen. Sterk
polypropyleengaas (zwart) dat in de grond wordt
gelegd op zo’n 10 à 12 cm diepte vooraleer gazons
worden aangelegd. Kan ook als kippengaas of als
gaas ter bescherming tegen vogels worden gebruikt.

ERADIC - anti-mol

ERADIC - KIT SPECIAAL WOELRAT - WOELMUIZEN

Basiskit met 5 klappers

Art. 12/008895

€ 75,00

Navulling - 5 klappers

Art. 12/008896

Past op de ERADIC-ontmoller en is bestemd voor het
doden van woelratten die enorm veel schade kunnen
aanrichten in de tuin. Met duidelijke gebruiksaanwijzing.

€ 14,95

Breedte 2 m - mazen 15x18 mm - prijs per
strekkende meter

Reserveonderdelen : tasterkit en hendel

Art. 12/008894

€ 9,95

Art. 12/008897
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€ 21,95

Art. 12/008898

€ 3,75
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TEGEN RATTEN EN MUIZEN
De betere muizen- en rattenval
Staat scherp in 1 seconde. Ratten of muizen kunnen verwijderd worden zonder ze aan te raken. Herbruikbaar, zelfs zonder reinigen.

ELECTRONIC RAT-MOUSE KILLER
Efﬁciënte elektronische val waarbij ratten
en muizen snel en pijnloos worden gedood
door een elektrische schok. Geleverd
zonder batterijen, eventuele adapter apart
verkrijgbaar.
set van 2 muizenvallen

Art. 12/008658

1 rattenval

€ 11,45

Art. 12/008659

€ 10,95

Art. 12/008886
Art. 12/008887

Adapter

€ 41,95
€ 8,95

BSI Kantelval
“Slimme” val met kantelmechanisme,
voor het gemakkelijk vangen en opnieuw
uitzetten van muizen.

Art. 12/008650

€ 5,50

1 kantelval

VOEDERLOKDOOS VOOR
RATTEN MULTI

VOEDERLOKDOOS VOOR
MUIZEN

Compacte en sterke
voederlokdoos voor ratten met
dubbel slot om lokazen veiliger
en efﬁciënter uit te leggen.

Compacte en sterke
voederlokdoos voor muizen
met dubbel slot om lokazen
veiliger en efﬁciënter uit te
leggen.

Art. 12/008642

Art. 12/008641

€ 7,95

3 st

€ 14,95

Muizen- en rattenvergif

GENERATION GRAIN’TECH

GENERATION PAT’

GENERATION BLOCK

Storm Ultra Secure

Toelatingsnummer: BE2011-0004.
Werkzame stof: 0.0025% difethialone.
Graantjeslokaas op basis van anticoagulantia (bloedverdunners)

Toelatingsnummer (BE): BE2011-0011.
Werkzame stof: 0.0025% difethialone.
Pastaslokaas op basis van anti-coagulantia
(bloedverdunners)

Toelatingsnummer (BE): BE2011-0013.
Werkzame stof: 0.0025% difethialone.
Zeer handige mini blokjes, op basis van
anti-coagulantia (bloedverdunners).
Gemakkelijk te doseren en te ﬁxeren in
lokaasdozen.

Toelatingsnummer (BE): BE2018-0034.
Samenstelling: 0,0025 % ﬂocoumafen
(CAS 90035-08-8). Zeer doeltreffende
lokmiddel ter bestrijding van ratten en
muizen in en rond gebouwen.

Art. 15/008706

Art. 15/008711

Art. 15/008700
150 g (6x25g)

€ 9,50

Art. 15/008701
3 x 150g (18 x 25g)

€ 26,95

Art. 15/008704
Art. 15/008705

150g (15x 10g)
3 x 150g (45x10g)

€ 10,50
€ 29,95

300g (15x20g)

€ 13,50

300 g + 300g

€ 24,95

TEGEN WESPEN, MUGGEN, VLIEGENDE EN KRUIPENDE INSECTEN

DAZENVAL

WESPEN VANGZAK

WESPENVAL

WESPENLOKSTOF

Professionele val voor het vangen
van dazen. Nuttige insecten zoals
bijen worden gespaard. Ideaal voor
de paardenliefhebber maar ook voor
gebruik in de buurt van het zwembad of
zwemvijver. (wisselstukken verkrijgbaar)

Eénmalig bruikbare wespenval. Bevat
ecologische lokstof in een wateroplosbaar
zakje. Water toevoegen en ophangen rond
de woning, het terras. Sterke verhouding
prijs/kwaliteit. Uitzondering biocide
verordening (EU)528/2012 Art 2.5 (a)

Doeltreffende val voor het vangen
van wespen. Eenvoudig op te hangen
of rechtop te zetten. Doeltreffende
biologische bestrijding. Ongevaarlijk voor
kinderen, huisdieren en milieu!

De betere lokstof voor ALLE wespenvallen!
In tegenstelling tot zoete lokstoffen trekt
de BSI Wespenlokstof alleen wespen
aan en geen nuttige bijen! Voordelig in
gebruik. Uitzondering biocide verordening
(EU)528/2012 Art 2.5 (a)

Art. 12/008692

Art. 12/008695

Art. 12/008696

Art. 12/008697

€ 195,00

€ 14,50
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€ 14,95

1l

€ 11,50
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Ongediertebestrijding, ultrasone ongedierteverjagers

Voederlokdozen voor ratten en muizen

COMPO K.O. POWER SPRAY®
WESPEN

COMPO BARRIERE INSECT - K.O.
SPRAY VLIEGENDE INSECTEN

COMPO BARRIERE INSECT - K.O.
SPRAY TEGEN KRUIPENDE INSECTEN

Erk. BE-REG-00610 Samenstelling: 0,075
% prallethrine en 0,15 % cyphenothrine.
Contactinsecticide voor vernietiging van
wespennesten. Zeer krachtige sprayjet waardoor het product vanop veilige
afstand kan verneveld worden in het
wespennest.

Toelatingsnummer:9816/B - Actieve
stoffen: 0.075% prallethrine + 0.15%
cyphenothrine. Gebruiksklare spray
met snelle en doeltreffende werking.
Ter bestrijding van vliegen, muggen,
tijgermuggen, motten en wespen.

Toelatingsnummer:9816/B - Actieve
stoffen: 0.075% prallethrine + 0.15%
cyphenothrine. Gebruiksklare spray met
snelle en doeltreffende werking. Ter
bestrijding van kruipende insecten zoals:
kakkerlakken, mieren, spinnen, wantsen
en vlooien.

Art. 10/008669

Art. 10/008680

Art. 10/008681

500 ml

€ 15,50

400 ml

€ 7,25

300 ml

€ 8,45

PROFESSIONELE VLIEGENVAL
Herbruikbare val voor de meeste soorten
vliegen. Zeer doeltreffende biologische
bestrijding, ongevaarlijk voor kinderen,
huisdieren en milieu. Geleverd met lokstof
in wateroplosbaar zakje.

Art. 12/008685

1 st.

€ 14,95

VLIEGENVANGZAK

VLIEGENLOKSTOF

Ongediertebestrijding, ultrasone ongedierteverjagers

Doeltreffende vliegenlokstof voor de
professionele vliegenval. Een verpakking is
voldoende voor 10 navullingen.

Art. 12/008686

400 g

€ 14,95

Eénmalig bruikbare vliegenval, vangt
én verteert tot 40.000 vliegen. Bevat
ecologische lokstof in een wateroplosbaar
zakje. Water toevoegen en ophangen
rond de woning, terras, stallen of kooien.
Vliegen worden aangetrokken, verdrinken
in de val en verteren. Uitzondering biocide
verordening (EU)528/2012 Art 2.5 (a)

Art. 12/008670

€ 14,50

BIO KILL - Universeel insecticide

BIO KILL micro-fast spin weg

Toelatingsnummer: 2916B. Bevat
2.2 g/L permethrine. Insecticide
tegen talloze vliegende en kruipende
insecten voor gebruik in de woning en
als omgevingsspray rond huisdieren.
Kleurloos, geurloos, vlekt niet.

Toelatingsnummer: 2916B. Bevat: 0.01%
prallethrine + 0.1% phenothrine. Kant en
klaar insecticide tegen spinnen. Werkt
uiterst lang en heel effectief. Dé oplossing
tegen een spinnenfobie. Laat geen
vlekken, poeder of geur na.

Art. 10/008672

Art. 10/008674

500 ml

€ 14,95

500 ml

€ 14,95

TEGEN VOGELS

BIRD REPEL
Vrijwaart balkons, vensterbanken,
terrassen en daken van uitwerpselen en
vuil. Dit toestel zendt complexe en sterke
ultrasonen uit waardoor duiven, meeuwen
e.a. weggejaagd worden. Doeltreffend
voor 20 à 40 m². Werkt op 3 AA-batterijen.
Geluid kan hoorbaar zijn voor de mens.

BIRD SPIKES
Verstelbare vogelwering (duivenwering).
Laat toe de meest onmogelijke hoeken
en rondingen te vormen op uw dakgoten,
vensterbanken of andere plaatsen waar
vogels of duiven moeten geweerd worden.
Lengte tot 144 cm.

OEHOE VOGELVERSCHRIKKER

VOGELVERSCHRIKKER POES

Vogelverschrikker in de vorm van een
oehoe. Inclusief belletje aan de onderkant.

Vogelverschrikker in de vorm van een poes.
Inclusief ketting en knikkers in de ogen.

Art. 12/008668

Art. 12/008679

Art. 12/008610

Art. 12/008606

€ 21,65

DIDAK
Deze kunst-roofvogel verjaagt vogels
(kauwen en spreeuwen) zonder lawaai !

Art. 12/008628 steel 6m- telescopisch € 39,95
Art. 12/008629 roofvogel en touw € 27,95

€ 16,75

VOGELSILHOUET - AFWEERSTICKERS

1 st.

€ 6,50

FLASH OFF - VOGELAFWEER

Vogelstickers die ervoor zorgen dat vogels
minder vaak tegen de ramen vliegen.
Makkelijk aan te brengen en te verwijderen.

Afweerlinten tegen vogels en andere wilde
dieren. Tegen duiven, kraaien, spreeuwen,
reigers, konijnen, fazanten, reeën, enz. Bevat 2
rollen van 125 m gekleurde metaalfolie-banden.

Art. 12/008878

Art. 12/008877

5 st.
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€ 2,95

2 rollen

€ 17,95

1 st.

€ 3,95

VIBRAFIL
Vogelafwerende draad die gespannen een
brommend of zoemend geluid maakt.

Art. 12/008891

ca. 30 m

€ 9,95
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TEGEN SLAKKEN
COMPO BIO ANTI-SLAK
Erk. 10290G/B - Samenstelling: 1.25%
ijzer(III)fosfaat. Voor gebruik in siertuin
en moestuin. Gebruiksklare korrel,
geschikt voor de biologische landbouw.
Regenbestendig.

Art. 15/008634
Art. 15/008635

400 g
1 kg

€ 9,10
€ 13,95

SLAKKENVAL
Vang 40 à 50 slakken per nacht op sterk aangetaste plaatsen.
Eenvoudig verplaatsbaar en overal te gebruiken.

€ 8,50

SLAKKENVAL

SLAKKENLOKSTOF

Koperen tape – 4 m. Verhindert slakkenvraat in potten op
terras of balkon.

Vangen tot 20 slakken per dag. Vele malen herbruikbaar.
Water + BSI Slakkenlokstof : werkt beter, langer en is
voordeliger dan bier!

Langwerkende en natuurlijke lokstof voor alle
slakkenvallen, 100 % natuurlijk. Verpakking van 200 g is
voldoende om 20 keer een slakkenval te activeren.

Art. 12/008617

Art. 12/008613

Art. 12/008614

ANTI SLAKKEN BAND

€ 8,95

TEGEN KATTEN EN
HONDEN

Strooikorrels voor gebruik buitenshuis op opritten, paden, speelzand
enz…. Natuurlijk product met aangename geur. Dosis: 100 g/10 m²
kat-weg - 600 g
hond-weg - 600 g

€ 12,95
€ 12,95

HOT EXIT
Houdt katten en honden weg. Spray met contactwerking voor gebruik
buitenshuis. Ideaal voor op de grond, vuilniszakken, muren en
omheiningen. Langdurig actief – 100% natuurlijk.

Art. 15/008647

500 ml

€ 14,95

200 g

€ 14,95

DIVERSE AFWEERMIDDELEN

STOP GR

Art. 15/008648
Art. 15/008649

2 st.

€ 13,50

STOP GR

ANTI-MARTER SPRAY

Fijne strooikorrels tegen overlast door konijnen. Op basis
van plantaardige ingrediënten.

Snelwerkend middel om marters te verjagen. Bij voorkeur
dagelijks te herhalen voor optimale bescherming. De te
beschermen materialen inspuiten. Tast rubber, riemen en
verf niet aan.

Art. 15/008619

konijn-weg 600 g

€ 12,95 Art. 15/008618

500 ml

€ 13,50

FOR-MITE PLUS

ZEROX P.A.

Erk. BE 2019-0010. Spuitbus voor de bestrijding van rode vogelmijt of
bloedluis in zowel kleine als grote vogelkooien (bv: duiven-, kanarie-,
parkieten-, kippenhokken, etc.). De spuitbus kan gesproeid worden op
alle oppervlakken van het hok. Belangrijk is om vooral spleten en holten
te behandelen daar waar de mijten zich kunnen verschuilen. Voor de
behandeling de dieren verwijderen uit het hok. Dosis: spuitbus 500 ml/6m².

Erk. 3579/B - Samenstelling: 0,14% pyrethrinen, andere
gevaarlijke stoffen PBO. Ecologische spray tegen vliegen en
muggen in woningen. Heeft een snelle, dodelijke inwerking
op de insecten (knockdown). De spuitbus is op basis van
pyrethrum, wat afkomstig is van een Chrysantensoort.

Art. 15/008494

Art. 15/008691

500 ml
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€ 21,95

400 ml

€ 8,45
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Art. 12/008611

Ultrasone ongedierteverjagers
WEITECH
De WEITECH producten werken zonder chemische producten of vergif. Deze toestellen produceren zeer complexe geluiden met
hoge frequentie en een sterke intensiteit. Deze geluiden zijn niet hoorbaar voor de mens, maar wel voor knaagdieren en de meeste
insecten. Deze geluiden beïnvloeden hun zenuwstelsel, verstoren hun communicatie en sociaal gedrag. Dat verplicht hen om de
plaats te verlaten. Ultrasone tonen gedragen zich zoals gewone geluiden : zij weerkaatsen tegen vlakke oppervlaktes en worden
opgeslorpt door zachte materialen. Zij gaan dus niet door muren en zijn binnen doeltreffender dan buiten.

Voor het verjagen van insecten en knaagdieren uit de woning

Voor het verjagen van marters
en knaagdieren uit de auto

Deze toestellen zijn reeds waarneembaar doeltreffend na 72 uur.

Model WK0508
Model WK 0523

Model WK 0220

230 V/50 Hz.
Bruikbaar tot een max. opp. van ca. 45 m².

230 V/50 Hz.
Bruikbaar tot een max. opp. van ca. 140 m².

Art. 12/008660

€ 19,55

Art. 12/008662

Voorkomt schade door knaagdieren zoals marters rond de motor
en de bedrading onder de motorkap. Het ultrasone toestel wordt
aangesloten op de batterij van de wagen. Voor 20 m².

€ 38,80

Art. 12/008671

€ 41,25

Voor de bescherming
van uw tuin tegen mollen

Voor bescherming van huizen, garages, stallen en
magazijnen

Plaatsen in de uitgegraven tunnel.

Tegen ratten, muizen, spinnen en de meeste kruipende insecten.

Ongediertebestrijding, ultrasone ongedierteverjagers

Model WK 0300

Model WK 0600
230 V/50 Hz.
Professioneel toestel.
Regelbaar op verschillende standen.
Met indicatielampje.
Beschermde opp. ca. 325 m².

Art. 12/008664

Model WK 0675

Mol mini duo pack

Produceert sequentiële tonen tot 125 db.
Beschermde oppervlakte ca. 100 m².

Mollenverjager mini duo voor 400m². Met
zonnepaneel.

230 V/50 Hz.
Werkt met 2 luidsprekers.
Meerdere frequenties zijn mogelijk.
Met indicatielampje.
Beschermde opp. ca. 280 m².

Art. 12/008665

Art. 12/008673

Art. 12/008663

€ 41,25

€ 41,55

€ 45,90

€ 78,70

Diverse dieren verjagen uit uw tuin.

GARDEN PROTECTOR SOLAR WK0053

GARDEN PROTECTOR 4
Model WK 0054

Verjaagt honden, katten, vossen,
steenmarters, konijnen… Werkt op zonneenergie.
De bewegingsdetector, stuurt ultrasone
geluiden uit waardoor de dieren schrikken
en de plaats verlaten. Voor 120 m2.

Verjaagt katten, honden, marters, reigers
enz. ... uit uw tuin. De ﬂash verhoogt het
schrikeffect. Werkt voor een oppervlakte
van ca. 200m². Werkt op 4 batterijen, niet
meegeleverd.

Art. 12/008669

€ 67,15

SONIC BIRD CHASER SOLAR WK0025

SONIC BIRD CHASER WK0108

Verjaagt vogels (duiven, kraaien, eksters,
meeuwen,...) uit tuin, bloemperken, vijvers,
boomgaard,... . Door de combinatie met
LED ﬂashlicht en harde geluiden (blaffen,
schieten, roofvogels) worden andere
vogels afgeschrikt. Met geïntegreerde
zonnepanelen. Voor een oppervlakte van
ca. 65 m².

Verjaagt vogels (kraaien, mussen,
duiven, spreeuwen,...) uit boomgaarden,
gewassen, huis en tuin. Met LED om
het paniekeffect te vergroten. Voor een
oppervlakte van ca. 400 m². Werkt op 4
batterijen, niet meegeleverd.

Art. 12/008688

Art. 12/008689

Garden Protector 4 Adapter

Art. 12/008655

€ 46,55

Art. 12/008674
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€ 19,00

€ 46,50

€ 82,95
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Meststoffen
BIOLOGISCHE MESTSTOFFEN HUMUFORTE

MESTSTOFFEN
DCM

Veelzijdige, milieuvriendelijke meststoffen met langdurige werking voor diverse toepassingen. Bevatten geen
schadelijke toevoegingen en geven 100 dagen lang evenwichtige voeding. Met organische ingrediënten.

MESTSTOF GROENTEN EN KRUIDEN

MESTSTOF RODODENDRON EN
HORTENSIA
NPK 6 - 5 - 10 + 2 MgO Zorgt voor
diepgroene bladeren en een rijke en lange
bloei voor o.a. rododendron, hortensia en
andere zuurminnende planten.

Art. 11/007124

€ 8,95

1.75 kg

NPK 6 - 5 - 10 + 3 MgO Zorgt voor gezonde
planten, rijkere opbrengsten en heerlijk
smakende gewassen.

Art. 11/007125

€ 8,60

1.75 kg

MESTSTOF AARDBEIEN EN KLEIN
FRUIT

VITAL GREEN GAZON - DCM

NPK 6 - 5 - 9 + 3 MgO Zorgt voor sterkere
planten en grotere opbrengsten van
smaakvolle, sappige vruchten.

NPK 13-3-8+3Mg0+Fe Evenwichtige en
stikstofrijke gazonmeststof die zorgt voor
een onmiddellijke én aanhoudende groei
van het gras.

Art. 11/007126

Art. 11/007128

Moestuinmeststof BIO

Art. 11/007290

€ 18,95

10 kg

1.75 kg

€ 8,95

€ 42,95

20 kg

COMPO MESTSTOF 5 IN 1

COMPO ROZE KORRELS
TOMATEN

AARDBEIEN

NPK (Mg,SO3) 15-7-15 (+3,+17,5)
met micronutriënten. Voor een
goede ontwikkeling van de
planten, een overvloedige oogst,
stevige gewassen en een zuiver
en intens aroma. Langdurige
werking van 6 maanden.

NPK (MgO,SO3) 14-5-15 (+4,+14)
met micronutriënten. Voor een
goede ontwikkeling van de
planten en de vruchten, een
overvloedige oogst en een zuiver
en intens aroma. Langdurige
werking van 3 maanden.

Universele meststof BLAUW
NOVATEC

Art. 11/007205

Art. 11/007202

Art. 11/007195

800 g

€ 6,25

800 g

€ 6,25

NPK (Mg) 14-7-17 (+2) - Onthefﬁng :
EM041.l. Hoogwaardige meststof
voor de gehele sier- en moestuin.
Beperkte uitspoelingsrisico dankzij
het Novatec principe.
2 kg

€ 7,75

NPK (S)-meststof 16-9-20 (+30).
Meststof met rijke samenstelling
voor de bemesting van de ganse
tuin. Heel snelle werking: geeft
een groeistoot aan de planten.
Kan gestrooid worden, maar is
tevens 100% oplosbaar in water.

Art. 11/007200
Art. 11/007201

2.5 kg
5 kg

€ 10,95
€ 19,95

Minerale moestuinmesstof

De ideale professionele
moestuinmesstof. Samenstelling:
NPK 16+7+15(+2)

Art. 11/007183

25 kg

€ 74,95

DCM - VIVIROOT
Samengestelde organische meststof
NP 4-23. Meststof rijk aan fosfor
die de vorming en groei van
plantenwortels stimuleert. Toepasbaar
in de biotuin. Dosering: 0.3 kg/ 10 m²

Art. 11/007230
Art. 11/007229

Art. 11/007208

1.5 kg

€ 14,75

Minerale
gazonmeststoffen

ROZEN
COMPO FLORANID
PERMANENT

Samengestelde meststof NPK (MgO, SO3)
9-6-5 (+3, +6), onthefﬁng EM009.G, met
sporenelementen. Innovatief product voor
een gezonde en prachtige ontwikkeling van
bloemen en planten. De omhulde meststof
geeft haar voedingsstoffen gedurende 6
maanden vrij. De fosfaatrijke meststof
bevordert de wortelontwikkeling en zorgt
bijgevolg voor een optimale groei. Het product
zorgt voor een optimale waterhuishouding en
het natuurlijke vulkaangesteente verbetert de
bodemstructuur.

0.75 kg
1.5 kg

€ 4,80
€ 8,40

BLAUWMAKER HORTENSIA’S
Stimuleert een diepblauwe
kleur van de bloemblaadjes bij
hortentia’s. 100% oplosbaar
in water. Mengsel van
sporenelementen.

NPK (Mg,SO3) 15-7-15 (+3,+17,5)
met micronutriënten. Aanbevolen
voor de bemesting van alle
soorten rozen. Langdurige
werking. Geen uitspoeling van
stikstof.

Art. 11/007197

Art. 11/007206
Art. 11/007207
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800 g

€ 11,30

800 g
2 kg

€ 6,30
€ 12,45

FLORANID GAZONMESTSTOF
voor aanleg & onderhoud
(TWIN GAZON - 25 kg)
NPK-meststof Mg 15-5-8 (+5,
+17) met isobutylideendiureum,
ureumformaldehyde en ijzer.
Onderhoudsmeststof voor een
dicht, groen gazon, het ganse jaar
door actief. Dosis: bij aanleg 5
kg/100 m2; onderhoud 3 kg/100 m2.

Art. 11/007213

25 kg

€ 94,95
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Meststoffen

COMPO MINERALE MESTSTOFFEN

OSMO NATUURLIJKE MESTSTOFFEN

Buxus bio - NPK 7 + 5 + 6 (+3)

Hortensia en rhodo bio - NPK 6 + 3 + 6 (+2)

Hortensia blauw

Meststof voor buxus, hagen en coniferen. Extra
magnesium voor frisgroene blaadjes

Meststof voor hortensia, rhododendron en azalea. Voor
een mooie, groene bladkleur en prachtige bloemen

Aluin voor het bekomen of behouden van de intens blauwe
kleur bij hortensia en hydrangea.

Art. 11/007133

Art. 11/007134

Art. 11/007131
Art. 11/007132

€ 5,60
€ 7,90

500 g
1.8 kg

Meststoffen

Lavendel bio - NPK 6 + 3 + 9 (+3)
Meststof voor lavendel, tuinkruiden en
aromatische planten. Met kalium voor een
rijkere bloei en extra aroma

Art. 11/007135
Art. 11/007190

500 g
1.8 kg

€ 5,55
€ 8,40

Mediterrane planten bio - NPK 6 + 4
+ 10 (+4)
Meststof voor citrus, olijven en andere
mediterrane planten Met magnesium voor
sterke planten en smakelijke vruchten

Art. 11/007136
Art. 11/007191

500 g
1.8 kg

€ 9,35

1.8 kg

€ 5,60
€ 8,60

€ 13,70

1.8 kg

Rozen bio - NPK 6 + 5 + 10 (+4)

Siergras bio

Meststof voor struikrozen en klimrozen.
Voor extra veel bloemen en intense kleuren

Meststoffen voor alle siergrassen en
bamboe. Zorgt voor een frisgoene kleur en
stevige stengels.

Art. 11/007137
Art. 11/007138

500 g
1.8 kg

€ 5,60
€ 8,50

Art. 11/007139

500 g

€ 5,60

Moestuin

Druiven bio - NPK 5 + 3 + 9 (+3)

Kleinfruit bio - NPK 6 + 4 + 10 (+3)

Tomaten bio - NPK 5 + 4 + 10 (+2)

Kruiden bio - NPK 5 + 3 + 9 + 3 MgO

Meststof voor druiven en bessen. Met
kalium en magnesium voor extra sappige
vruchten en gezonde bladeren

Meststof voor aardbeien en kleinfruit.
Met kalium voor een betere vruchtzetting
en extra veel smaak

Meststof voor tomaten. Met kalium voor
de vorming van gezonde en sappige
vruchten

Speciaal voor peterselie, bieslook,
basilicum… Zorgt voor extra veel smaak.

Art. 11/007140

Art. 11/007141
Art. 11/007142

Art. 11/007143
Art. 11/007144

1.8 kg

€ 8,60

500 g
1.8 kg
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€ 5,65
€ 8,60

500 g
1.8 kg

€ 5,60
€ 8,50

Art. 11/007185

500 g

€ 5,55
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BSI NATUURLIJKE MESTSTOFFEN

Oplosbare meststof bloeiende planten

Oplosbare meststof fruit & groenten

DCM BLADVOEDING OLEGA GROEN

NPK 3-2-7 +2CaO. De ideale meststof voor
alle bloeiende planten. Direct en volledig
oplosbaar in het gietwater.

NPK 3-2-7+ 2 CaO. De ideale meststof voor
tomaat, paprika, komkommer, courgette,
… Direct en volledig oplosbaar in het
gietwater. Uiterst snel resultaat.

Complete bladvoeding voor alle groene en bloeiende planten. Deze bladvoeding voorkomt
alle gebreksziekten en verhelpt zeer snel ijzergebrek. Duopack bestaande uit 2 vloeibare
bladvoedingen: DCM OLEGA complex met zeewierextract en sporenelementen + DCMM
OLEGA Fer met planteigen ijzercomplex. NPK 6-3-4.

Art. 11/007145

Art. 11/007146

Art. 11/007148

€ 8,50

1L

€ 8,50

1L

€ 11,65

0,25 l + 0,25 l

VLOEIBARE MESTSTOFFEN
BSI Topresist

BSI

INNOVATIEF PRODUCT zorgt, dank zij de aanbreng van essentiële voedingselementen, voor een
optimale gezondheid.

BUXUS

Art. 11/007306

GROENTEN-FRUIT
900 ml

€ 17,50

Art. 11/007307

900 ml

EG Meststof, NPK met
micronutriënten 6-5-6.
Gewaarborgde samenstelling
EG-Meststof. Voor kamerén balkonplanten. Met
sporenelementen én chelaten!

ROZEN

€ 17,50

Art. 11/007305

900 ml

€ 17,50

Art. 11/007240
Art. 11/007241

1l
5l

€ 8,95
€ 24,50

ORCHIDEEEN MESTSTOF
EG Meststof, NPK met
micronutriënten 4-4-7
Gewaarborgde samenstelling
EG-Meststof Oplossing van NPKmeststoffen met micronutriënten
4-4-7. Voor alle types orchideeën
Met sporenelementen én
chelaten!

Art. 11/007317

800 ml

€ 8,50

Compo

TOMATEN bio

KRUIDEN bio

Vinasse 3 - 1 - 5.

Art. 11/007223

Vinasse 3 - 1 - 5.
1l

€ 8,25

Art. 11/007224

1l

€ 8,25

KAMERPLANTEN

MEDITERRANE- en
KUIPPLANTEN

NPK 7-3-6.
Vloeibare meststof voor groene
planten, palmen en varens.

NPK 7-6-6.
Vloeibare meststof voor bloeiende
terrasplanten en kuipplanten.

Art. 11/007322

Art. 11/007315

1l

€ 8,20

1l

€ 8,20

GERANIUMS en
BALKONPLANTEN

BUXUS

CACTEA

NPK 5-5-7.
Vloeibare meststof voor buxus,
zowel in vollegrond als in potten.

NPK 6-5-11.
Vloeibare meststof voor alle
vetplanten en cactussen.

Art. 11/007316

Art. 11/007320

1l

€ 8,20

250 ml

€ 4,30

NPK 8-6-6.
Voor geraniums, surﬁnia’s,
petunia’s en alle éénjarige planten.

Art. 11/007311
Art. 11/007312

ORCHIDEEËN

ORCHIDEEËN SPRAY

NPK 3-4-5. Vloeibare meststof ter
bevordering van de bloei van alle
soorten orchideeën.

Vermijdt kalk- en stofvlekken
op het bladgroen, vooral in de
wintermaanden. Eén maal per
week bevochtigen.

ROZE KORREL

Art. 11/007313

Art. 11/007321

Art. 11/007318
Art. 11/007314
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250 ml
500 ml

€ 4,30
€ 5,90

250 ml

€ 5,60

1l
2.5 l

€ 8,20
€ 17,80

NPK 7-5-6. Vloeibare meststof
voor groene en bloeiende kamer-,
balkon- en terrasplanten.
1l

€ 8,05
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Meststoffen

MINERAAL UNIVERSELE
MESTSTOF

Ecologisch
tuinieren
Dit assortiment kan ten alle tijde gewijzigd worden, afhankelijk van de wetgeving.
De trend van het ecologisch tuinieren zet zich steeds verder door. Niet alleen de jonge tuinliefhebber, maar ook de ervaren
hobbytuinder, is veel milieubewuster geworden. Er staan steeds meer en meer hulpmiddelen ter beschikking voor jong en oud.

ONKRUIDBESTRIJDING
Thermoﬂamm bio comfort

Compo

Onkruid verwijderen door warmtetechniek. Met piëzo-ontsteking op de hendel. Bijzonder geschikt
voor het verwijderen van onkruid tussen tegels van voetpaden, terrassen, opritten, bestrating, enz…

COMPO BIO ANTI-ONKRUID &
ANTI-MOS-PADEN EN OPRITTEN
CONCENTRAAT.
Toelatingsnummer 10287G/B. Met
natuurlijke ingrediënten. Dubbele werking :
tegen onkruid en mos. Gebruik op opritten
en paden. Snelle werking. Te verdunnen
met water. Emulsie, olie in water (EW).
Actieve stof 37,59 g/l pelargonzuur.

THERMO KILL

Thermoﬂamm

Elektrische thermische onkruidbrander (2000
W) Om onkruid te verwijderen in de tuin en
op paden. Werkt op netwerkstroom, zonder
gas, zonder vlam. Voordelig in gebruik en
milieuvriendelijk. Met speciaal opzetstuk
voor onkruidbrander en barbecueaansteker.

gasbus voor Art. 12/007460

Art. 12/007460

€ 47,50

Art. 12/007463

€ 6,95

Art. 12/007465

Art. 10/008470
Art. 10/008471
Art. 10/008472

€ 44,95

1l
2,5 l - 200 m2 5 l - 400 m2

€ 21,95
€ 35,60
€ 58,90

INSECTICIDEN

VERNOTEX GARDEN

Ecologisch tuinieren

BIO-PYRETREX GARDEN

CONSERVE® GARDEN

NATRIA ANTI-SECT BIO

Erk. 10039G/B-EN - Samenstelling: 20 g/l
pyrethrinen, 255 g/l piperonyl butoxide.
Plantaardig allround insecticide op basis
van pyrethrinen. Oogsten van groenten of
fruit mag reeds 48 uur na de behandeling.
Bij voorkeur ’s avonds toepassen.

Erk. 9557 G/B - Sc Samenstelling : 120
g/l spinosad. Ecologisch insectenmiddel
voor de bestrijding van diverse rupsen,
coloradokevers, mineervliegen,
koolvliegen, trips, bladvlooien, preimot
enz. in groenten, fruit- en sierplanten.
Dosis : 2-6 ml/5 l water

Erk. 9988 G/B Samenstelling: 515,1 g/l
kaliumzouten van vetzuren (INAC). Tegen
insecten en spint. Spuitmiddel tegen
bladluizen, witte vlieg en spint op fruit,
groenten en sierplanten. Dosis: 20ml/1 l
water/10 m².

Art. 10/008522
Art. 10/008523

Art. 10/008500
Art. 10/008501

€ 16,45
€ 30,45

50 ml
150 ml

60 ml
20 ml

€ 35,95
€ 16,95

Art. 10/008482

500 ml

Ecologische (winter)behandeling tegen spintmijten,
bladluizen, dopluizen,schildluizen, wolluizen en
wantsen op appelbomen, perenbomen en sierplanten.
Heeft een contactwerking op de plant omdat de olie
een ondoordringbare ﬁlm over de insecten/mijten
legt, waardoor de insecten geleidelijk aan stikken
onder de ﬁlm. Bij gebruik in de wintermaanden
is het geschikt voor zowel bladhoudende als
bladverliezende planten. Dosis 62-100ml/10l water

Art. 10/008527
Art. 10/008528

€ 23,45

€ 13,95
€ 18,95

200 ml
500 ml

FUNGICIDEN

COMPO BIO INSECT STOP
CONCENTRAAT UNIVERSEEL
Toelatingsnummer : 10771G/B - Actieve stof
: 848,24g/l koolzaadolie. Geconcentreerde
insectenbestrijder op basis van koolzaadolie, een
natuurlijke hernieuwbare plantaardige grondstof.
Heel brede werking. Geschikt voor het bestrijden van
witte vliegjes, mijten, bladluizen, trips, cicaden, dop-/
wol-/schildluizen en bladvlo. Kan toegepast worden
op sierplanten, groenten, fruit en kruiden. Bestrijdt
de insecten in elk stadium. Geen resistentie.

Art. 10/008530
Art. 10/008531

250 ml
500 ml

€ 16,95
€ 28,95

COLZASECT GROENTEN & FRUIT

COLZASECT SPRAY

Bestrijdt een brede waaier
aan insecten in de tuin zoals
bladluizen, wolluizen en spint op
fruitbomen, groenten, sierbomen
en rozelaars.

Bestrijdt een brede waaier
aan insecten zoals bladluizen,
wolluizen, witte vlieg en spint.

Art. 10/008463

Art. 10/008464

200 ml

€ 14,95
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800 ml

€ 15,50

COSAVET GARDEN

CUPREX GARDEN

Erk. 9949 G/B - WG Samenstelling : 80% zwavel.
Fungicide werkzaam tegen
witziekte in vele teelten.
Voorgedoseerd in wateroplosbare
zakjes. Geen wachttijd voor
de oogst. Dosis: 30 à 80 g/10 l
water.

Erk. 10130 G/B - WG. Samenstelling
: 50 % koperoxychloride. Fungicide
werkzaam tegen talrijke ziekten zoals
valse meeldauw (aardappelziekte) bij
aardappelen, tomaten en druivelaars,
krulziekte bij perzikbomen enz. Dosis: 20 à
80 g/10 l water/100 m2.

Art. 10/008581

300 g

€ 14,95

Art. 10/008497
Art. 10/008498

200 g
400 g

€ 19,95
€ 28,95
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DIVERSEN

KLEERMOTTENVAL

VOEDSELMOTTENVAL

KRUIPENDE INSECTENVAL

FRUITVLIEGJESVAL

Een monitoringsval die
kleermotten detecteert en je zo
helpt een plaag in je woning te
voorkomen

Een feromoonval die
voedselmotten in huis onder
controle houdt.

Een ecologische insectenval die
zilvervisjes, kakkerlakken en
pissebedden detecteert.

Een discrete monitoringsval die
helpt een fruitvliegjesplaag in je
woning te voorkomen.

KOOLKRAGEN

Art. 12/007430

Art. 12/007431

Art. 12/007432

Art. 12/007433

Art. 12/008543

2 st.

€ 7,45

€ 7,45

2 st.

3 st.

€ 5,45

€ 6,95

1 st.

De koolkragen bieden bescherming
tegen de eieren en larven van de
koolvlieg bij koolgewassen. Wordt om de
stengel van de koolplanten aangebracht.

€ 9,95

20 st.

STAMAFWITMIDDEL

INSECTENLIJMBAND
Rupsen, wintervlinders en
diverse schadelijke insecten
worden zonder gebruik van
sproeimiddelen vernietigd.

Art. 12/007438
Art. 12/007439

3m
6m

€ 10,95
€ 16,95

Biologisch hulpmiddel om stammen
van vruchtbomen te beschermen
tegen zonnebrand. Bevat mineralen,
sporenelementen en kiezelzuren die
een heilzame invloed op de schors
hebben. Het strijkmiddel voorkomt
algen- en mosvorming, die de stam
lang vochtig houden, waardoor
ziekten gemakkelijker kunnen binnen
dringen. Voor 3 l strijkoplossing.

Art. 12/007437

1 kg

€ 13,95

JUTE MULCHSCHIJVEN
DCM TREE-SHIELD
Boomwitsel, fysische barriere.
Gebruiksvriendelijk smeerbaar
boomwitsel.

Art. 12/007436

3l/4kg

€ 20,75

Hou de oppervlakte rond
fruitboomstammen onkruidvrij
dankzij deze ronde mulchschijven
uit 100% jute. Biologisch
afbreekbaar. Gewicht: ca. 500 g/
m². Dikte: ca. 5 mm – Ø 28 cm.
Kleur: bruin.

BOOMREINIGER - DCM

Art. 12/007955

Art. 12/007435

10 st.

€ 13,95

Fysisch barrièremiddel, vormt
een verstikkende coating voor de
bestrijding van mos, korstmos
en groene aanslag op bomen of
struiken.
1L

€ 22,95

AANDACHT ! Wij sturen u enkel een bestelbon toe voor deze natuurlijke vijanden. U moet deze bestelbon zelf, per post naar de
producent toesturen. Deze gespecialiseerde ﬁrma zal u dan, op het door u aangeduide tijdstip, het product zelf (levend materiaal)
bezorgen. Gelieve hiermee rekening te houden.

B-green tegen engerlingen

No-Slug - Aaltjes tegen slakken
Sluipwespen tegen witte vlieg
Met het uitzetten van sluipwespen
ENCARSIA FORMOSA kan men doelmatig
witte vlieg populaties bestrijden in serres.
Het beste tijdstip voor de inzet van
natuurlijke vijanden is wanneer de eerste
witte vliegen worden waargenomen.

Art. 15/008311

1000 poppen

€ 23,90

Een methode om slakken biologisch te
bestrijden bestaat erin parasiterende
aaltjes op de besmette grond te gieten.
De slakken die in contact komen met deze
aaltjes zwellen op en sterven na enkele
dagen. Vanaf 6°C bodemtemperatuur.

Art. 15/008317
Art. 15/008318

40 m²
100 m²

€ 30,95
€ 53,95
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Bevat werkzame nematoden die instaan
voor een snelle biologische bestrijding
van keverlarven of engerlingen in
grasvelden en gazons (o.a. rozenkever).
Ook bruikbaar tegen taxuskever indien
de bodemtemperatuur voldoende hoog
is. Toepassen van juli tot eind september.
Uitgebreide gebruiksaanwijzing
meegeleverd.

Art. 15/008313
Art. 15/008314
Art. 15/008315

10 m²
100 m²
1000 m2

€ 22,95
€ 36,95
€ 162,95

Soni-mite tegen spint-, gal- en
roestmijten
Soni-mite bevat 15 kweekzakjes met
Amblyseius andersoni roofmijten ter
bestrijding van spint, gal- en roestmijten in
groenten-, sier- en fruitteelt.

Art. 15/008300

15 st.

€ 28,95
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Ecologisch tuinieren

NATUURLIJKE VIJANDEN

Chickenheppie - tegen bloedluizen bij
kippen en duiven
Adalia tegen bladluis
Lieveheersbeestjeslarven worden gebruikt
als bladluisbestrijder. Ze zijn verkrijgbaar
per 50 of per 100 larven. gebruik 10 larven
per m² en 50 larven voor een kleine boom
of struik.

Art. 15/008302
Art. 15/008301

100 st.
50 st.

€ 23,95
€ 20,45

Chrysopa - gaasvlieg tegen bladluis
en wolluis
Chrysopa-system zijn inheemse larven van
gaasvliegen ter bestrijding van bladluizen,
spint, wolluis en beukenbladluis.
Verkrijgbaar als larven per 1000 st.

Art. 15/008303

1000 st.

€ 39,95

Bloedluizen en zwarte luizen kunnen bij
kippen, kalkoenen, duiven, zangvogels en
ander gevogelte evenals bij knaagdieren
zoals konijnen effectief bestreden worden
met Chickenheppie. Verkrijgbaar voor
25m². Alle oppervlaktes van het kippenhok
in rekening brengen, incl. zijwanden,
plafond en nesten.

Art. 15/008304

25 m²

€ 58,95

DCM HYPOASPI - GUARD
Roofmijten tegen bloedluis of rode vogelmijt. Deze kleine
maar zeer beweeglijk bodemroofmijten jagen actief op
bloedluizen. Ze kunnen zowel in het kippenhok, de duiventil
of volière uitgezet worden. Dit legertje roofmijten maakt
al snel komaf met het bloedluizenprobleem. Tot 12 m²
(grondoppervlakte + zijwanden)

Art. 15/008310

Mier-run tegen mieren

C-green tegen emelten

Mier-run bevat nematoden die mieren niet kunnen verdragen. Bij het verspreiden van de
nematoden in de nesten zullen de mieren het behandelde terrein verlaten.

C-green bevat aaltjes tegen emelten (larven van langpootmug).
Verkrijgbaar voor 50 m² of 250 m².

Art. 15/008305
Art. 15/008306
Art. 15/008307

Art. 15/008308
Art. 15/008309

€ 22,95
€ 36,95
€ 93,95

5 m²
50 m²
250 m2

€ 39,95

10000 roofmijten voor 12m²

€ 36,95
€ 93,95

100 m²
500 m2

Ecologisch tuinieren

Nema-t-bag
Diverse aaltjes die als natuurlijke vijanden dienen tegen slakken en insecten. Deze aaltjes, omhult in een kleien omhulsel, zijn kant en klaar te verkrijgen in de winkel
en hoeven dus niet nabesteld te worden. Hebben ook geen koeling nodig en zijn minimaal 6 maanden houdbaar.

2022

Nema-t-bag Pot Plant

Nema-t-bag Phasma

Nema-t-bag Capsa

Nema-t-bag Kraussei

Nema-t-bag Felti

Mengeling van aaltjes voor
de biologische bestrijding
van rouwvliegen, die vaak
voorkomen in potgrond en
potplanten.

Nema-t-bag Phasma is een
mengeling van aaltjes voor
de biologische bestrijding van
naaktslakken.

Nema-t-bag Capsa is een
mengeling van aaltjes voor
de biologische bestrijding
van engerlingen, ritnaalden,
aardrupsen en larven van uienen wortelvliegen.

Nema-t-bag Kraussei is een
mengeling van aaltjes ter
bestrijding van taxuskevers,
varenrouwmuggen en rupsen,
zoals die van de buxusmot.

Nema-t-bag Felti is een
mengeling van aaltjes ter
bestrijding van emelten, trips,
coloradokevers en mieren.

Art. 15/008354

Art. 15/008350

Art. 15/008351

Art. 15/008352

Art. 15/008353

1 st.

€ 19,95

1 st.

€ 32,95

180 l Het Vlaams Zaadhuis l De zaaigids 2022

1 st.

€ 39,95

1 st.

€ 24,95

1 st.

€ 39,95
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JARDIRAMA - LIJMVALLEN
De lijmval bestaat uit een gekleurde vangplaat die met lijm is bedekt. De schadelijke insecten worden aangelokt door de kleur, blijven
plakken in de lijm en worden zo vernietigd. De lijmval is een 100% natuurlijk en milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel. Alle lijmplaten
worden geleverd per 10 stuks.

Blauwe lijmval

Gele lijmval

Witte lijmval

Oranje lijmval

Tegen vliegen op fruitbomen
zoals kerselaars, vijgen, perzik en
abrikozenbomen.

Tegen de bastaardrups op appelbomen en
de wants op aardbeistruiken.

Tegen de wortelvlieg en de witte vlieg.

Art. 15/008335

Art. 15/008334

Art. 15/008332

€ 10,10

10 st.

10 st.

€ 10,10

10 st.

Voor bestrijding van “trips”. Volwassen
trips zijn kleine, langwerpige insecten met
typische franjevleugels. Ze zijn ongeveer 1
mm groot, en grijsachtig of geel tot bruin van
kleur. Trips komen zowel op de bovenkant als
de onderkant van het blad voor.

Art. 15/008333

€ 10,10

10 st.

€ 10,10

FEROMOONVALLEN INCL. FEROMOONCAPSULES

Deltaval fruitmot - Deltaval pruimenmot

Deltaval preimot

Funnelval Buxusmot

Funnelval kastanjemineermot

McPhailval kersenvlieg

Eén deltaval, incl. twee feromooncapsules
die elk zes weken werkzaam zijn. Eén
deltaval voldoet voor vijf fruitbomen.
Uithangen vanaf eind april. Twee
feromooncapsules voldoen voor
de bescherming van een volledig
seizoen. Een derde capsule is nodig bij
bewaarappels of late pruimen.

Eén Deltaval met twee feromooncapsules,
die elk 6 weken werkzaam zijn. Eén
Deltaval voldoet voor een bed prei, ui,
look en sjalot. Uithangen van half april tot
mei en van eind juni tot half augustus.

Eén Deltaval met 4 feromooncapsules die
elk 6 weken werkzaam zijn. Eén val per
100 m2 ingeval van lichte aantasting of
per 50 m2 bij zware aantasting. Deltaval
uithangen vanaf april tot eind oktober.
5 à 6 capsules nodig voor een volledig
seizoen.

Eén funnelval en twee feromooncapsules
die elk 6 weken werkzaam zijn. Eén
val per grote kastanjeboom. Uithangen
vanaf half april tot eind september. Vier
capsules nodig voor bescherming tijdens
een volledig seizoen.

Eén McPhailval per hoogstam of 3 à
5 kleine kerselaars. Uithangen vanaf
half mei. Incl 2 feromooncapsules
die elk 6 weken werkzaam zijn. 2
feromooncapsules voldoen voor één
seizoen.

Art. 15/008340

Art. 15/008341

Art. 15/008342

Art. 15/008343

Art. 15/008344

€ 19,90

€ 19,90

€ 29,90

€ 29,90

€ 23,90

Met feromoonvallen worden schadelijke insecten gelokt en gevangen genomen. Er bestaan meerdere soorten vallen afhankelijk
van de te bestrijden schadelijke insectensoort. In de feromoonvallen wordt een capsule bevestigd die kunstmatige vrouwelijke
sexferomonen vrijgeeft, waardoor mannetjes worden aangetrokken en blijven kleven op de lijmplaat of worden gevangen in de pot.
Zo kunnen de mannelijke plaaginsecten de wijfjes niet meer bevruchten, die op hun beurt geen eitjes en larven meer voortbrengen.
Op die manier wordt de populatie schadelijke insecten drastisch teruggedrongen.

Delta val

Feromoonval/multi-gebruik (3 montages)

Combineerbaar met verschillende feromooncapsules. Bevat 1 ﬂexibele val, 4 lijmplaten en
1 feromoondispenser.

Mottenval is een unieke val speciaal ontworpen om, in combinatie met de juiste
feromoon, speciﬁeke motten te vangen voor monitoring, bv. de buxusmot of
paardekastanjemineermot. Deze val is snel en eenvoudig monteerbaar en is dankzij
zijn robuust en weersbestendig ontwerp verschillende jaren bruikbaar. Feromonen niet
inbegrepen.

Art. 15/008321

Art. 15/008322

€ 11,95
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€ 17,95
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JARDIRAMA - FEROMOONVALLEN
TE GEBRUIKEN MET DE AANGEPASTE FEROMOONCAPSULES!

JARDIRAMA - FEROMOONCAPSULES

TE GEBRUIKEN MET FEROMOONVAL!

Feromooncapsule tegen de worm in pruim/
mirabellen

Feromooncapsule tegen wormstekigheid in appels,
peren en noten

Beschermt het fruit. Beperkt het leggen van eitjes van
de fruitmot. De fruitmot is een vlinder waarvan de larve
het fruit binnendringt, waar zij zich ontwikkelt en schade
veroorzaakt. Werking 4 à 6 weken.

Beschermt het fruit. Beperkt het leggen van eitjes van de
fruitmot. De fruitmot is een vlinder waarvan de larve zich
ontwikkelt in het fruit en schade veroorzaakt. Werking 4
à 6 weken.

Art. 15/008323

Art. 15/008324

2 st.

€ 8,65

€ 8,65

2 st.

Feromooncapsule tegen de kastanjemineervlieg.
Beschermt bomen. Beperkt het leggen van eitjes van de
vlinder. De volwassen vlinder, die in het voorjaar te voorschijn
komt, legt zijn eitjes aan de oppervlakte van de bladeren. De
larven dringen het weefsel van het blad binnen om zich te
voeden, waardoor ze grote schade veroorzaken. Gevolgen :
voortijdig vallen van de bladeren, afname van de grootte van
de kastanjes en de zaadjes. Werking 4 à 6 weken.

Art. 15/008325

2 st.

€ 15,30

Ecologisch tuinieren

Feromooncapsule tegen de worm in kersen.

Feromooncapsule tegen de buxusmot.

Feromooncapsule tegen de worm in wortels.

Beschermt fruit gedurende 4 à 6 weken. Beperkt het
leggen van de eitjes van de fruitvlieg. Na bevruchting
legt de vlieg een eitje onder de schil van de vrucht. De
larve die zich ontwikkelt veroorzaakt schade zoals bruine
verkleuring, zacht vruchtvlees en het vallen van de kersen.

Beschermt bomen. Beperkt het leggen van de eitjes van
de buxusmot. De buxusmot is een vlinder waarvan de rups
vooral de boom aantast. Dit insect is een bedreiging voor
parken en tuinen. In enkele dagen kunnen de bomen hun
bladeren volledig verliezen.

€ 12,50

Beschermt het gewas gedurende 4 à 6 weken. Beperkt
het leggen van de eitjes van de vlieg. Na de bevruchting
legt de vlieg haar eitjes in de buurt van de plant. De
larve die geboren wordt, dringt de wortel binnen waar zij
grote schade veroorzaakt. Gevolg : bittere smaak, verrot
vruchtvlees en groeivertraging

€ 19,95

Art. 15/008328

Art. 15/008327

2 st.

DCM BUXUSMOT FEROMOON PROMOTIE

Art. 15/008326

2 st.

€ 8,65

Feromooncapsule tegen de worm in prei.
Beschermt het gewas gedurende 4 à 6 weken. Beperkt het
leggen van de eitjes van de vlinder. Na de bevruchting legt
de vrouwelijke vlinder haar eitjes aan de bloembasis of op de
bladeren. De worm tast de bladeren aan om zich te voeden
en te ontwikkelen. Daarna dringt hij binnen in de prei waar
hij schade veroorzaakt die verrotting in de hand werkt.

Art. 15/008329

2 st.

€ 10,25

Art. 15/008338

2+2 st.

Feromooncapsule tegen de kever (koperworm) in
aardappelen, sla, uitplantingen van zaaiïngen.
Beschermt het gewas gedurende 4 à 6 weken. Na de
bevruchting legt de vrouwelijke kever haar eitjes in de
grond. De draadvormige larve (de koperworm) wordt na 2 à
3 weken geboren en verplaatst zich in de grond om zich te
voeden met plantenwortels die ze aanvreet en doorboort.

Art. 15/008330
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2 st.

€ 8,65

2 st.

€ 8,65

Feromooncapsule tegen eikenprocessierups.
Beschermt uw bomen gedurende 4 à 6 weken. Beperkt het
leggen van de eitjes van de vlinder. De eikenprocessierups
is een nachtvlinder. Uit zijn legsel worden rupsen geboren
die zich beginnen te voeden zodra de jonge eikenblaadjes
te voorschijn komen.

Art. 15/008331

2 st.

€ 10,95
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Plantenbescherming
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het
etiket en de productinformatie. Lees aandachtig de gezondheidsrisico's en de
veiligheidsadviezen vermeld op het etiket.

ONKRUIDVERDELGINGSMIDDELEN
In gazon

Totaal onkruidverdelger

COMPO HERBISTOP ULTRA
EMPRESS GARDEN
Erk. nr. 9959G/B. Bevat: dinatrium-EDTA 43,5 % en
ijzersulfaatanhydride 30 %. Mosbestrijdingsmiddel in
gazons, grasvelden, betonmaterialen, opritten en paden.
Maakt geen vlekken op tegels of betonklinkers. Gebruiken
vanaf 15°C. Toepassen met de gieter of sproeier in het
voor- of najaar.

Art. 10/008412
Art. 10/008413

500 g
1 kg

€ 20,95
€ 33,50

MOSSKADE - OSMO
Toelatingsnummer 1087. 100% Natuurlijk middel tegen
levermos, mos, korstmos en algen. Osmo Mosskade® bevat
enkel natuurlijke grondstoffen zoals eiwit, zetmeel en
plantaardige olie. Deze vormen samen een coating die, nadat
het is opgedroogd, fysiek de mossen en algen verstikt. 1 L Osmo
Mosskade® is goed voor 35 à 50 m2. TOT EINDE VOORRAAD.

Art. 10/008454

1 L - 35 à 50 m2

€ 19,95

Toelatingsnummer: 10788G/B - Actieve stof: 500g/l
perlargonzuur. Ultra geconcentreerde totale onkruidbestrijder.
Ook heel efﬁcient tegen mos te gebruiken tussen en rond
sierplanten, bomen en struiken evenals op onverharde,
permanente onbeteelde terreinen. Glyfosaatvrije formule op
basis van pelargoniumzuur, een organisch vetzuur dat van
nature voorkomt in pelargonium.

Art. 10/008300
Art. 10/008301
Art. 10/008302

250 ml
500 ml
800 ml

€ 19,60
€ 34,95
€ 44,90

COMPO KARATE GARDEN

COMPO KARATE GARDEN GROENTEN EN FRUIT

Erk. 9848 G/B - Actieve stof: 0,75 g/l lambda-cyhalothrine.
Tegen bijtende en zuigende insecten op sierplanten en
potplanten (binnen en buiten), groenten en fruit. Snelle en
doeltreffende werking: wordt heel snel opgenomen door
de plant. Korte wachttijd voor groenten en fruit. Dosis: 100
ml/ 5 l water/ 50 m².

Toelatingsnummer: 9848G/B - Actieve stof: 0.75 g/l
lambda - cyhalothrine. Heel efﬁciënte geconcentreerde
insectenbestrijder met heel breed werkingsspectrum
tegen zowel zuigende als bijtende insecten zoals kevers,
rupsen, bladluizen, trips, groentenvliegen,... Geschikt voor
toepassing op groenten en fruit. Snelle opname door de
plant: het product is regenvast na 2 uur. Het product heeft
een lange werking en beschermt de planten tot 2 weken
lang. Korte wachttijd voor het oogsten.

Art. 10/008515
Art. 10/008516

300 ml

€ 15,50
€ 30,95

750 ml

€ 17,45

100 ml

spray

Art. 10/008517

Art. 10/008518

200 ml
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€ 20,50

COMPO KARATE GARDEN BUXUS MOT
Toelatingsnummer: 9848G/B - Actieve stof: 0.75 g/l
lambda - cyhalothrine. Heel efﬁciënt geconcentreerd
product voor een doelgerichte bestrijding van de
buxusrups. Snelle opname door de plant: het product is
regenvast na 2 uur. Het product heeft een lange werking
en beschermt de planten tot 2 weken lang.

Art. 10/008519

250 ml

€ 25,15
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INSECTENVERDELGINGSMIDDELEN

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Lees aandachtig de gezondheidsrisico's en de veiligheidsadviezen vermeld op het etiket.

Compo Fazilo

FOR INSECT

FOR INSECT
Erk 9893 G/B - samenstelling 5g/l acetamiprid. For-insect is een insecticide ter bestrijding
van de meeste insecten op sierplanten. Ideaal voor gebruik op coniferenhagen en
sierstruiken. Heeft een systemische werking waardoor het in de sapstroom van de plant
wordt opgenomen. Biedt 3 tot 4 weken werking. De insecten die van de plant eten sterven
(maaggif). Het resultaat is niet onmiddelijk zichtbaar, maar de planten blijven wel veel
langer insectenvrij. Dosis : 60-120 ml/10 liter water/100 m2.

SPRAY
Erk. 9579 G/B. Voor gebruik op kamerplanten, balkon-, terras- en tuinplanten.
Goed benevelen tot het blad zichtbaar nat is (boven en onder).

Art. 10/008526

€ 16,40

750 ml

Art. 10/008520
Art. 10/008521

€ 18,95
€ 27,95

150 ml
300 ml

ZIEKTEBESTRIJDING
Breedwerkende fungicides

COMPO DUAXO® CONCENTRAAT

COMPO ORTIVA® PLUS

Erk. 9593 G/B - samenstelling: 16,7 g/l (1,80%-m/m)
difenoconazool. Systemisch middel ter bestrijding van
echte meeldauw, schurft, alternaria, bladvlekkenziekte,
zwartevlekkenziekte enz. op fruit, groenten en sierplanten.
Werkt zowel preventief als genezend. Dosis: 7,5 à 22
ml/10 l water

Erk. 10137 G/B - WG - samenstelling: 200 g/l
azoxystrobine + 125 g/l difenoconazool. Systemische
ziektebestrijder op groenten en sierplanten, ook
doeltreffend tegen buxusziekten, met snel en langdurig
effect. Verhindert nieuwe infecties en stopt bestaande.
Dosis: 1 ml/1 l water.

DIFCOR GARDEN

Art. 10/008555

Art. 10/008567

Art. 10/008455

75 ml

€ 20,20

€ 23,85

20 ml

Erk. 10135 G/B - samenstelling: 250g/l difenoconazool.
Difcor Garden is een ziektebestrijder tegen roest, schurft
en witziekte bij groenten, fruit en sierplanten. Dosis:
1-5ml/10l water.
25 ml

€ 10,95

Tegen wortelrot en schimmels

Plantenbescherming

SPORGON GARDEN
EMINENT GARDEN
Erk. 9978 G/B - samenstelling: 125 g/L tetraconazool. Tegen schimmelziekten in
sierbomen en -heesters, speciaal aanbevolen bij buxus. Werkt zowel voorkomend als
genezend. Dosis: 5-7,5 ml/10 l water

Art. 10/008574
Art. 10/008572

20 ml
40 ml
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€ 11,95
€ 16,95

Erk. 10052 G/B - WP - samenstelling:
46 % prochloraz
Breedwerkend middel tegen de meeste bodemschimmels en schimmels die
bladvlekkenziektes veroorzaken (verwelkingsziektes, taksterfte bij coniferen en buxus).
Voorgedoseerd in handige wateroplosbare zakjes. Dosis: 10-20 g/10 l water.

Art. 10/008573

30 g

€ 19,95
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Lees aandachtig de gezondheidsrisico's en de veiligheidsadviezen vermeld op het etiket.

Aardappelziekte

Ziekte en insecten op rozen
COMPO DUAXO SPRAY
ROZEN
Toelatingsnummer:
9542G/B - Actieve stof:
0.167g/l difenoconazool.
Doeltreffende ziektebestrijder
tegen roest, echte
meeldauw, sterreroetdauw/
zwartevlekkenziekte en
schurft. Te gebruiken op
balkon- en terrasplanten,
rozen en andere sierplanten.
2 in 1: geneest en voorkomt.
Uistekende werkingsduur,
wordt snel opgenomen door
de plant. Gebruiksaanwijzing:
planten bespuiten tot ze goed
bevochtigd zijn (ook onderzijde
van de bladeren).

PROXANIL GARDEN
REVUS GARDEN
Erk. 9638 G/B - actieve stof: 250 g/l
mandipropamid.
Ziektebestrijder met preventieve werking
tegen aardappelplaag en curatieve
werking bij aanvang van de ziekte. Dosis: 6
ml/10 l/100 m²

Art. 10/008556

72 ml

€ 25,00

Erk. 10301 G/B - samenstelling: 400 g/l
propamocarb HCI, 50 g/l cymoxanil.
Bevat 2 actieve stoffen waardoor het
product een uitstekende preventieve
en curatieve werking heeft tegen de
aardappelziekte. Dosis: 25 ml in 10 l
water/100 m²

Art. 10/008563
Art. 10/008564

200 ml
500 ml

Art. 10/008554

€ 19,95
€ 29,95

750 ml

€ 15,45

DIVERSEN

DCM BODEMACTIVATOR
Organische bodemverbeteraar met microorganismen
voor een betere bodemvruchtbaarheid en een rijk en
divers bodemleven dat bodemmoeheid helpt voorkomen.
Daardoor geschikt voor uitgeputte bodems in serres.
Vitaliseert intensief betreden en gecompacteerde gronden,
ideaal voor de aanleg van moestuin, siertuin en gazon.
Toepasbaar in de biotuin. 60% org. stof + Bacillus sp.

Art. 15/008801
Art. 15/008802

3 kg
10 kg

€ 7,75
€ 14,95

COMPO LAC BALSAM

Middel ter bevordering van de wortelvorming bij stekken.
Toelatingsnummer 10927G/B

Voor afdekken en beschermen van snoeivlakken en
snoeiwonden, helen van boomverwondingen en afdichten
van entingen. Voorkomt binnendringen van vocht, insecten
en rotveroorzakende en houtvernielende schimmels.

Art. 15/008626

Art. 15/008656
Art. 15/008657

RHIZOPON STEKPOEDER

20 g

€ 11,95

350 g
1 kg

€ 14,40
€ 22,80

Toelatingsnummer:
11706B. Tegen groene
aanslag (algen) in
en rond de tuin. Kan
gebruikt worden op
alle materialen en
alle ondergronden
(terras, tuinmeubelen,
afsluitingen, daken,
muren enz.).

COMPOSTMAKER bio

EMZIMO

Met bacteriën voor een vlotte compostering van keukenen tuinafval.

Tegen zwarte aanslag. Toelatingsnummer 10927G/B.

Art. 15/007148

Art. 15/008650

1.5 kg

€ 7,25

2.5 l
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€ 16,95

Art. 15/008652
1l
€ 16,50
Art. 15/008653
2.5 l
€ 29,95
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ANTI-GROENE
AANSLAG
CONCENTRAAT

A
Afhaalproducten

Afhaal
producten
STRUCTURAL POTGROND
STRUCTURAL N° 0 - Groententeelt

TURF

Speciaal samengesteld mengsel voor de uitzaai van alle
groentegewassen, vullen van zaaibakjes en het maken
van perspotten. Rijkelijk aangevuld met meststoffen en
sporenelementen. De ﬁjne structuur maakt het mogelijk
stevige en toch poreuze perspotjes te vormen. Een
waarborg voor een geslaagde teelt.

Bodemverbeteringsmiddel.

Art. 15/007260

€ 9,95

70 l

Art. 15/007289

ca. 150 l

€ 17,50

STRUCTURAL N° 1
Standaardmengsel voor het oppotten van kamerplanten.
De grove structuur zorgt dat de grond open en luchtig blijft,
zodat zuurstof de wortelvorming gunstig kan beïnvloeden.
Een lichte bemesting is aan de samenstelling toegevoegd.
Bezit een neutrale pH-waarde van 5,5 à 6. Tevens
aanbevolen om bij serregrond en borders de structuur te
verbeteren.

Art. 15/007265

€ 8,95

70 l

STRUCTURAL NR. 27 - UNIVERSELE
POTGROND FULL SEASON met
TERRACOTTEM
U hoeft geen meststoffen meer toe te
voegen en het aantal gietbeurten kan met
de helft verminderd worden.

Art. 15/007285

50 l

€ 10,95

STRUCTURAL N° 2 - GERANIUM

STRUCTURAL N° 10

Dit is de meest ideale potgrond voor bloembollen en
kuipplanten. Deze potgrond bezit een stevige kleistructuur
die beter het vocht en het gietwater vasthoudt, aangevuld
met geteerde stalmest en sphagnumveen en verrijkt
met langwerkende meststoffen. De ideale potgrond voor
geranium, fuchsia, petunia en alle kuipplanten.

Speciaal samengesteld voor alle
zuurminnende planten zoals Azalea,
Rododendron, erica en voor teelt
van blauwe bessen. Het mengsel
bevat 50 % nieuwe sparrengrond en
50 % sphagnumturf aangevuld met
aangepaste meststoffen en de nodige
sporenelementen.

Art. 15/007270

€ 8,95

70 l

STRUCTURAL NR. 4 - Bloementeelt
De ideale zaai- en stekgrond voor alle bloemgewassen.
De zaaigrond is volkomen onbemest en hierdoor veilig
voor de uitzaai van alle bloemgewassen. De samenstelling
bestaat uit 50% gezifte sphagnumveen, 50% diepgevroren
zwartveen met een dosis wit zand aangevuld voor een
perfecte drainage. De pH waarde ligt tussen 5,5 en 6.

Art. 15/007275

€ 9,95

70 l

Art. 15/007280

50 l

€ 7,95

STRUCTURAL-COMPOST
Organisch bodemverbeteringsmiddel
op basis van tuinturf, groencompost en
afgeoogste champignonmest. Ideaal voor
het verbeteren van de humustoestand.

Art. 15/007277

50 l

€ 5,95

BIO-HUMUFORTE
Potgrond

ZAAIEN EN STEKKEN - POTGROND
Deze potgrond heeft een ﬁjne, regelmatige
structuur en een lage bemesting, wat een
snelle ontkieming bevordert van al uw
zaai- en stekgoed. Als bemesting is een
organische meststof met sporenelementen
toegevoegd, voldoende voedingsstoffen
voor de eerste 100 dagen.

Art. 15/007286

40 l

€ 10,30

GROENTEN, FRUIT EN KRUIDEN POTGROND

ORGANISCHE BODEMVERBETERAAR
- TUINTURF

Op basis van gecertiﬁceerde turf, kokos,
compost en Mycoplus,voor een goede
start en een gezond wortelgestel. Door
de toevoeging van kokos worden vocht
en voedingsstoffen beter verdeeld
en vastgehouden. Met organische
meststoffen voor langdurige werking en
een optimale voedingsgraad.

Gemengd organisch bodemverbeterend
middel, rijk aan organisch stof.
Maakt zware grond losser, activeert
het bodemleven en verhoogt het
wateropnemend vermogen van de grond.
Bij inmenging in plantgaten zorgt dit
product voor een uitstekende wortelgroei,
gezondere planten en minder uitval.

Art. 15/007287

Art. 15/007288

40 l
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€ 8,90

40 l

€ 6,20

GEMENGD ORGANISCH
BODEMVERBETEREND MIDDEL GEDROOGDE KOEMESTKORREL
Natuurlijk product op basis van koemest,
geschikt voor gazon-, sier- en moestuin.
Deze koemest activeert de microorganismen in de bodem. De microorganismen zetten organisch materiaal om
in voedingsstoffen.

Art. 11/007289

25 kg

€ 16,60
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DCM

Afhaalproducten

2022

STROVAN
DCM ZEEWIERKALK POEDER
Zeewierkalkpoeder van fossiele
coccolieten

DCM BENTONIET

LAVAMEEL

Kleimineralen

Art. 11/007002

Art. 11/007001

Art. 11/007114
Art. 11/007129

20 kg

€ 10,20

Ecologische bodemdekking
tegen onkruid. Kan nadien
ingespit worden voor
grondverbetering.

DCM LAVA

20 kg

€ 30,60

3.5 kg
13 kg

€ 7,50
€ 21,95

Harde poreuze lavakorrels
(0-3mm)

Art. 11/007000

20 kg

€ 9,75

Art. 15-008400

40 l

€ 15,95

OSMO

BLOEDMEEL

Art. 11/007100
Art. 11/007101

BEENDERMEEL
3.5 kg
23 kg

€ 15,50
€ 46,00

Art. 11/007113
Art. 11/007102

VINASSE KALI
3.5 kg
23 kg

€ 12,80
€ 32,00

Art. 11/007103
Art. 11/007104

KIESERIT
3.5 kg
25 kg

€ 11,30
€ 45,00

Art. 11/007105

3.5 kg

€ 10,55

Rozen bio - NPK 6 + 5 + 10 (+4)
GEDROOGDE MEST VAN KOEIEN EN KIPPEN

ZEEWIERKALK VAN COCCOLIETEN

Art. 11/007106
Art. 11/007107
Art. 11/007108

Art. 11/007109
Art. 11/007110
Art. 11/007111

3.5 kg
10 kg
22 kg

€ 8,35
€ 9,20
€ 15,20

3.5 kg
10 kg
25 kg

€ 7,55
€ 8,25
€ 10,90

Speciaal voor alle soorten rozen. Zorgt voor
extra veel bloemen met intense kleuren.
MAGNESIUMKALK

Art. 11/007112

20 kg

€ 10,45

Hortensia & rhodo bio - NPK 6 + 3 + 6 (+2)

Moestuin bio - NPK 6 + 5 + 10 (+3)

Speciaal voor buxus en hagen. Zowel in
pot als in de volle grond.

Speciaal voor hortensia, rhododendron,
azalea, erica… Zorgt voor een mooie
groene bladkleur.

Voor extra veel smaak. Voor een maximale
oogst. Zowel in de volle grond als in de serre.

Art. 11/007092
Art. 11/007093

Art. 11/007094
Art. 11/007095

Buxus + kalk bio - NPK 7 + 5 + 6 (+3)

3.5 kg
10 kg

€ 13,60
€ 18,50

3.5 kg
10 kg

€ 14,65
€ 21,25

www.vlaamszaadhuis.com l www.debaerdemaeker.online

Art. 11/007096
Art. 11/007097
Art. 11/007098

3.5 kg
10 kg
20 kg

€ 12,00
€ 19,60
€ 32,50

Art. 11/007090
Art. 11/007091

3.5 kg
10 kg

€ 14,20
€ 19,35

Fruitbomen bio - NPK 4 + 6 + 12 (+4)
Speciaal voor appel, peer, kers, pruim…
Zorgt voor een maximale oogst en extra
veel smaak.

Art. 11/007099

10 kg

€ 21,25
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BIO - MESTSTOFFEN HUMIFORTE

Afhaalproducten
FP - BIO 1 ALLROUND BIO-MESTSTOF

FERTIFOS - FOSFAATMESTSTOF

STRUCTIFERT

NPK 6 - 5 - 10 + 4 MgO. Geschikt voor
de meest uiteenlopende teelten. De
hoogwaardige, unieke samenstelling zorgt,
dankzij het kaliumaandeel voor prachtige
bloei, sterke planten en gewassen.
Toegestaan voor gebruik in de biologische
landbouw! Dosis: 5-15 kg/100 m².

NPK 5 - 27 - 0 Samengestelde meststof
met snel opneembaar organisch gebonden
fosfaat. Ideaal voor het inwerken in
toplagen van sportvelden, golfbanen, tuinen,
gazons en het leggen van graszoden. Deze
formule zorgt voor snelle wortelontwikkeling
en goede inworteling, en stimuleert groei en
bloei. Dosis: 3-6 kg/100 m².

NPK 3 - 3 - 3 Organische bodemverbeteraar
met een hoog gehalte aan organische
stof, speciaal voor het verhogen van de
bodemvruchtbaarheid en het verbeteren van
de fysische toestand. Ideaal voor aanleg
van gazons en alle types tuinen. Toegestaan
voor gebruik in de biologische landbouw!
Dosis: 10-50 kg/100 m².

Art. 11/007296

Art. 11/007297

Art. 11/007298

25 kg

€ 33,50

KALKCYANAMIDE

25 kg

€ 37,95

BLAUKORN CLASSIC

25 kg

€ 25,25

TUINKALI/TUINPOTAS DCM

BIO - MOESTUINMESTSTOF
6 - 5 - 10 + 3 MgO

Art. 11/007290

10 kg

€ 18,95

PATENTKALI

De ideale oplossing voor uw tuin.

TUINPOTAS
KALKCYANAMIDE

BLAUKORN CLASSIC

Bevat: 19,8% stikstof totaal, 1,5 %
nitraatstikstof.

NPK 12+8+16 (+3+25+Sp). Samengestelde
meststof met sporenelementen. Met snelle
werking voor sier- en groententeelt.

Deze plantaardige potas zorgt voor de
vorming van dikke vruchten. Ideaal voor
tomaten, aardappelen, uien, kolen en
andere vrucht- en knolgroenten. Zorgt bij
sierplanten voor intensere bloemkleuren.
Toepasbaar in de biotuin. NK 2-20

Art. 11/007155

Art. 11/007160

Art. 11/007152
Art. 11/007151

25 kg - korrel
10 kg - korrel

€ 34,95
€ 25,25

25 kg

€ 32,95

Champignon

10 kg

€ 19,25

PATENTKALI
Bevat 30% kalium, 10% natuurlijke
magnesium en 42% zwavel. Aanbevolen
voor aardappelen, tomaten, paprika,
aardbeien enz… Oplosbaar in water.

Art. 11/007153

25 kg

€ 27,95

OESTERZWAMMEN

Kweekpakket met zeer smaakvolle champignons, geleverd in een pak met geënt
champignonmycelium en een zak dekaarde. Een uitvoerige gebruikshandleiding
kan u verkrijgen bij afhaling. Elk pak kan gemakkelijk 8 à 10 kg verse champignons
opleveren in 3 à 4 vluchten.

OESTERZWAMMEN

Witte champignon

Art. 07/009878

ca. 23 kg

Kweekpakket met doorgroeid substraat voor de teelt van oesterzwammen bij u thuis. Ieder
pakket kan ca. 3 vluchten voortbrengen. Bij een juiste behandeling levert elk pakket 3 à 4 kg
oesterzwammen op. Een uitvoerige teelthandleiding wordt bijgevoegd. Pakket ca. 15 kg.

Bruine Champignon

€ 26,95

Art. 07/009879

ca. 23 kg
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€ 26,95

Art. 07/009876

ca. 15 kg

€ 16,50
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PB-PP|B-08109
BELGIE(N)-BELGIQUE

ROGER DE BAERDEMAEKER BV - GUIDO GEZELLELAAN 30
B- 9950 LIEVEGEM (WAARSCHOOT) - ONDERNEMINGSNUMMER : 0415.949.163

TEL 09 377 00 22

Vul hier de gewenste leveringstermijn in:

(tijdens de bureeluren: 9-12u en 13-16u, maandagvoormiddag gesloten)

❒ december
❒ januari

e-mail: info@vlaamszaadhuis.com
www.vlaamszaadhuis.com l www.debaerdemaeker.online

❒ februari
❒ maart

❒ april
❒ mei
(Aankruisen a.u.b.)

BESTELBON 2022
INDIEN NODIG, VERBETER HET ADRES

Ik ben regelmatig afwezig, gelieve mijn pakket op onderstaand
adres te sturen. Ik zal deze mensen hiervan verwittigen.
Bij weigering door deze personen, worden bij een tweede
aanbieding € 4,95 kosten aangerekend.
Naam: ...................................................................................................
Adres: ...................................................................................................
Postnr.: ..........................Woonplaats: ...................................................
WIJ WENSEN ONZE BESTELLING
ZELF AF TE HALEN
OP DATUM VAN: ................................................................................
Artikel

Aantal

Uw telefoonnummer: ...........................................................................
Uw e-mailadres: ...................................................................................
Omschrijving

Prijs

TOTAAL

OVERDRACHT €
Inzending van uw bestelling betekent automatisch dat u akkoord gaat met onze verkoopsvoorwaarden, zoals op deze bestelbon is aangegeven.

Artikel

Aantal

Omschrijving

Prijs

TOTAAL

TOTAAL VAN DE ARTIKELEN
IK WENS DE CATALOOG 2023 TE ONTVANGEN

€5

(voor Nederland € 6,45) - VERZENDKOSTEN (B)

€ 4,95

VERZENDKOSTEN AARDAPPELPOOTGOED + 3 KG*

OF € 9,95

VERZENDKOSTEN FRUITBOMEN en BESSEN per pakket van 1 tot 5 bomen

OF € 15,95

NETTO TE BETALEN
ALS EEN ARTIKEL - TIJDELIJK - NIET VOORRADIG IS, DIENT U EEN NIEUWE BESTELLING TE PLAATSEN
Handtekening:: ............................................................
HET VLAAMS ZAADHUIS DANKT U VOOR UW BESTELLING
*minder dan 3 kg = € 4,95

LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN
HOE BESTELLEN?
PER POST: door het inzenden van deze bestelbon, met opgave van de
gewenste leveringstermijn.
PER TELEFOON: kleinere bestellingen kunnen doorgegeven worden op nr.
0032 9 377 00 22.
VIA WEBSITE: www.vlaamszaadhuis.com of www.debaerdemaeker.online
AFHALEN OF VERZENDEN?
AFHALEN van uw bestelling op ons adres is mogelijk, alle werkdagen van
9 tot 12u en van 13 tot 18u met uitzondering van maandagvoormiddag.
Zaterdag doorlopend van 9 tot 17u.
VERZENDEN VAN UW BESTELLING:
Alle bestellingen worden afgeleverd via GLS. Indien u overdag afwezig bent,
gelieve een adres op te geven waar uw bestelling kan afgeleverd worden.
Vergeet echter niet deze personen te verwittigen dat er eventueel een pakket
op hun adres kan toegestuurd worden. Bij weigering door deze personen,
zullen bij een tweede aanbieding kosten aangerekend worden ad. € 4,95.
(voor Nederland € 6,45). Mocht een artikel - tijdelijk - niet voorradig zijn,
dan dient u een nieuwe bestelling te plaatsen.
Bestellingen voor najaar en/of voorjaar worden automatisch gesplitst
en als 2 aparte bestellingen behandeld met de daarbij horende
verzendkosten.
Bestellingen van asperges, vaste planten en kruiden die afzonderlijk
moeten verstuurd worden in de voorziene periode’s worden ook als
een aparte bestelling beschouwd met de daarbij horende verzendkosten.
Wij versturen geen nieuwe bestellingen naar onze klanten, zolang de
vorige niet betaald zijn.
“Wij raden u sterk aan uw bestelling van fruitbomen en/of –struiken zelf te
komen afhalen. Hierdoor vermijdt u niet alleen de verzendkosten maar ook
eventuele vertragingen veroorzaakt door het transport. Indien u toch voor
verzending kiest, berekenen wij voor het verpakken en verzenden een bijdrage
van € 15,95 per zending van 5 fruitbomen. De bomen worden in een stevige,
aangepaste doos verpakt om eventuele schade bij transport te vermijden.
Gelieve hiermee rekening te houden.”
Fruitbomen worden enkel verstuurd tussen 15 oktober en 15 maart.
VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Algemeen
Door het loutere feit van zijn bestelling bij het Vlaams Zaadhuis gaat de klant
akkoord met de algemene voorwaarden van de verkoper – de BV Roger DE
BAERDEMAEKER met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot)
aan de Guido Gezellelaan 30 en hebbende als ondernemingsnummer
0415.949.163 – op de bestelbon en op de factuur afgedrukt. De rechtsverhouding tussen de verkoper en de klant wordt uitsluitend door de voorwaarden
van de verkoper beheerst. Gebeurlijke bestellingsvoorwaarden van de klant
zijn niet tegenwerpelijk aan de verkoper, zelfs indien zij niet op uitdrukkelijke
wijze werden geprotesteerd.
Afbeeldingen in de zaaigids van de verkoper kunnen qua kleur en uitzicht soms
licht afwijken van de realiteit.

Voor alle bestellingen wordt een forfaitair bedrag van € 4,95 aangerekend als
tegemoetkoming in port- en verpakkingskosten (voor Nederland € 6,45). Voor
het verzenden van meer dan 3 kg pootaardappelen wordt € 9,95 aangerekend voor fruitbomen en bessen € 15,95 per pakket van 1 tot 5 bomen.
2. Leveringstermijn
De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen (afhankelijk van de
afstand, binnen België ongeveer twee weken en buiten België ongeveer drie
weken zijn steeds benaderend, louter indicatief en verbinden de verkoper in
geen geval. Een leveringstermijn is slechts bindend wanneer dit uitdrukkelijk
aangegeven is.
Overschrijding van de benaderende leveringstermijn, om welke reden ook,
geeft de klant geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van eender
welke verbintenis welke voor hem / haar uit de overeenkomst voortvloeit,
en vormt evenmin grond tot ontbinding van de overeenkomst en / of de
annulering van de bestelling.
3. Prijzen en betalingsmodaliteiten
3.1. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en onder voorbehoud van gebeurlijke
prijswijzigingen en / of drukfouten.
3.2. De klant dient de bestelde goederen binnen 14 dagen na het bericht
van bevestiging van de bestelling door de verkoper (met daarin nogmaals de
prijsopgave en het rekeningnummer waarop de betaling dient te gebeuren, i.e.
de factuur) te betalen:
- door overschrijving
op IBAN BE29 7030 3275 5564 – BIC AXABBE22
of IBAN BE54 7370 1074 3397 – BIC KREDBEBB
3.3. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag ervan heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg:
1. dat alle overige openstaande vorderingen, met inbegrip van niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar worden;
2. dat alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsmodaliteiten
vervallen;
3. dat op alle verschuldigde betalingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire interest verschuldigd zal zijn van
10% per jaar;
4. dat alle verschuldigde bedragen van rechtswege verhoogd worden met
een bedrag gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen, met een
minimum van 250 EURO als forfaitair schadebeding;
5. dat de verkoper het recht heeft om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden ten laste van de klant of de uitvoering
ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten.
3.4. De verkoper heeft het recht om bestellingen onder rembours te versturen.
Rechtstreekse leveringen door de eigen diensten van de verkoper dienen
steeds contant te worden betaald.
4. Eigendomsvoorbehoud
Onverminderd de overgang van het risico op de klant, blijven de door de
verkoper geleverde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper tot op
het ogenblik dat de klant al zijn verbintenissen voortspruitend uit de overeenkomst, heeft uitgevoerd (in ontvangstname en betaling).
Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald en de eigendom niet is

overgegaan in overeenstemming met huidig artikel, mag de klant geen enkel
(zakelijk) recht toestaan op de goederen.
De klant verbindt zich ertoe om de verkoper onmiddellijk te verwittigen
bij enige beslaglegging op goederen die het voorwerp uitmaken van dit
eigendomsvoorbehoud.
Ingeval de klant de aan de verkoper toebehorende goederen toch zelf verwerkt
en/of wederverkoopt, dan draagt hij alle hieraan verbonden schuldvorderingen
aan de verkoper over.
5. Herroepingsrecht
Bij een verkoop op afstand heeft de klant-consument het recht om binnen
een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de
klant-consument of een door de klant-consument aangewezen derde, die niet
de vervoerder is, (het laatste goed van) de bestelling fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant-consument de verkoper
via een ondubbelzinnige verklaring per fax of per e-mail (faxnummer en emailadres zoals vermeld op het bestelformulier en de factuur van de verkoper) op
de hoogte stellen van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen.
De verkoper mag wachten met terugbetaling tot de goederen terug in haar
bezit zijn of de klant-consument heeft aangetoond de goederen te hebben
verzonden.
De klant-consument dient de goederen uiterlijk binnen 14 dagen na de dag
waarop de klant-consument zijn/haar beslissing tot herroeping aan de verkoper
ter kennis heeft gebracht, terug te zenden of te overhandigen in onbeschadigde
originele verpakking. Indien de klant-consument bewijst dat de terugzending
van de goederen binnen voormelde periode is geschied (bewijs verzending),
dan is de herroeping van de overeenkomst geldig. Bij overschrijding van de
termijn zal de verkoper niet gehouden zijn de goederen terug te betalen.
De kosten van terugzending van de goederen zijn steeds ten laste van de
klant-consument en dienen op controleerbare wijze te gebeuren (aangetekend,
per GLS, of andere waarbij door de verkoper voor ontvangst wordt getekend).
6. Privacy
Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor intern
gebruik conform de privacywetgeving die geldt in de hele Europese Unie(EU)
van 25 mei 2016, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die
in werking treedt op 25 mei 2018. Voor verdere inlichtingen kan u zich wenden
tot de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te
B-1000 Brussel.
7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
In geval van betwisting zijn de Vrederechter van het kanton Eeklo, de
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent en de Rechtbank
van Koophandel afdeling Gent, of de corresponderende rechtbanken van de
woonplaats van de klant, naar keuze van de verkoper, exclusief bevoegd.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen
verkoper en de klant en op alle geschillen waarbij de verkoper betrokken is,
ongeacht de aard of de oorzaak van het geschil.
De uitgebreide verkoopsvoorwaarden zijn te vinden op
http://www.debaerdemaeker.online/algemene-voorwaarden

AFHALEN - AFHALEN - AFHALEN - AFHALEN - AFHALEN - AFHALEN - AFHALEN

GROENTEPLANTJES AF TE HALEN !
Naarmate het seizoen vordert kunnen we een steeds groter
aanbod van kwalitatieve groenteplantjes en kruiden leveren.
• Vanaf februari hebben we diverse sla-, bloemkool-,
peterselie- en selderplantjes voor de koude serre.
• Ook de aardbeiplanten zijn dan beschikbaar.
Zie pagina nr.: 116 en 121
• Eind maart zijn de aspergeplanten beschikbaar.
Zie pagina nr.: 8
• Juni is het tijd om de winterprei te planten!
Deze zijn per 50 stuks verpakt. Art. 07/005185

Vanaf 14 april bieden we een zeer ruim assortiment aan van diverse
slasoorten, koolsoorten, lente-ui, rode biet, paksoi, selder, spinazie, venkel,…. aan.
EN OOK:
Zoete aardappel - Art. 07/005180

Augurk – Art. 07/005155

Ronde courgette – Art. 07/005162

Gele courgette – Art. 07/005161

Groene courgette – Art. 07/005160

Honingmeloen – Art. 07/005164

Watermeloen – Art. 07/005163

Gele blokpaprika - Art. 07/005178

Zoete puntpaprika - Art. 07/005179

Patio peper - Art. 07/005166

Spaanse peper – Art. 07/005165

Pompoen geel - Art. 07/005152

Pompoen Potimarron - Art. 07/005150

Pompoen Butternut - Art. 07/005151

Pompoen Rouge vif d’etampes - Art. 07/005154

Spaghetti pompoen - Art. 07/005153

Italiaanse tomaat - Art. 07/005171

Gele tomaat - Art. 07/005170

Tomaat Andine Cornue – Art. 07/005172
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OPENDEURDAGEN 022
Van zaterdag 12 t.e.m. zondag 20 februari 2022 doorlopend
tijdens de week doorlopend van 9-18u, zaterdag en zondag van 9-17u.

GRATIS UW GROND ONTLEDEN!
Tijdens de opendeurdagen zal een team van specialisten klaarstaan om u te helpen
met eventuele problemen in uw tuin. Naast het verstrekken van advies, ontleden
deze kenners ook uw grond. Breng hiervoor ca. 1 kg grond mee. Zij bepalen welke
hoeveelheid meststoffen en/of bodemverbeteraars nodig zijn om uw tuin optimaal te
laten renderen. Grondontleding enkel op zaterdag 12 en 19 februari 2022.

Onderstaande acties zijn geldig
vanaf 1/2/2022 t.e.m. 28/2/2022.
Uitsluitend bij afhalen in de winkel
en zo lang de voorraad strekt.

ACTIE

VILMORIN

5

€ 00

ACTIE
OSMO
Bij aankoop van 1 pak
bio moestuinmeststof
van 20 kg (€ 32,50)
ontvangt u
GRATIS 1 pak
zeewierkalk
20 kg (€ 10,95).

Bij aankoop van 1 zak
VilmoGazon van 20 kg (€ 32,75)
ontvangt u GRATIS
1 zak Vilmorin BIOCalc 20Kg
Mirco Korrel Gekorrelde kalk
van algenafzetting met microorganismen (€ 10,70).
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