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U zaait het beste,
U oogst het beste
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 p a g i n a  2  inleiding

 p a g i n a  3 - 1 2   groente

 p a g i n a  1 3 - 1 4   kruiden

 p a g i n a  1 5 - 1 8  peulvruchten / spinazie

 p a g i n a  1 8  knoflook / plantuien en sjalotten

 p a g i n a  1 9  gazon / voederbieten

 p a g i n a  2 0  groenbemester / zaadlinten

 p a g i n a  2 1 - 3 0  bloemen één- en tweejarig

 p a g i n a  3 1 - 3 7  meststoffen / beschermingsmiddelen

 p a g i n a  3 8 - 4 4  tuinartikelen

 p a g i n a  4 5 - 4 6  bloembollen / planten

 p a g i n a  4 6 - 4 7  aardappelen
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Welkom in de nieuwe zaadgids van Garant Zaden
Met genoegen zenden wij u onze vernieuwde zaadgids voor 2023 toe. Alles wat u nodig hebt voor 
uw tuin vindt u bij Garant Zaden. De nieuwe zaadgids staat weer boordevol groente-, kruiden-, 
bloemzaden, pootaardappelen, beschermingsmiddelen en tuinartikelen. 

U kunt ervan verzekerd zijn dat wij eerste klas zaden aanbieden, zaden welke onder controle en 
toezicht staan van de NAKtuinbouw. (Nederlandse Algemene Keuringsdienst). Wij garanderen dan 
ook de soortechtheid en kiemkracht. De door ons aangeboden zaden zijn vrij van ontsmettings-
middelen. Bij de teelt van deze zaden is er nauwkeurig op toegezien dat het zaad ziektevrij is.

Alle in deze zaadgids genoemde prijzen zijn inclusief b.t.w., druk- en zetfouten voorbehouden.

WIJZE VAN BESTELLEN
In de zaadgids zit een voorbedrukte bestellijst, de artikelnummers van deze lijst corresponderen 
met de artikelnummers uit de zaadgids. Leest u voor het bestellen eerst rustig de zaadgids door. 
Als u daaruit uw keus heeft bepaald, dan het aantal van de door u gewenste soort invullen voor 
het nummer op de bestellijst. Wij voeren uw bestelling dan aan de hand van nummering uit.  
De bestellijst ontvangt u bij uw bestelling retour evenals een paklijst met soort, omschrijving, 
stukprijs en totaalprijs zoals in de prijscourant vermeld. Bestellingen worden afgehandeld in 
volgorde van binnenkomst. Af levering geschiedt vanaf begin januari.

ZAADBESTELLINGEN
Zaadbestellingen van € 20,00 en meer worden franco verzonden. Bij zaadbestellingen van minder 
dan € 20,00 wordt voor vracht- en administratiekosten € 4,50 in rekening gebracht. Levertijd is, 
afhankelijk van binnenkomst van uw bestellijst, 1 tot 3 werkdagen.

POOTAARDAPPELBESTELLINGEN
Pootaardappelen worden apart verzonden in de laatste week februari/begin maart bij vorstvrij 
weer. Pootaardappelbestellingen van 20 kg en meer worden franco geleverd. Bij pootaardappel- 
bestellingen onder de 20 kg wordt u € 4,50 kosten in rekening gebracht, echter indien uw  
bestelling van zaden hoger is dan € 35,00 worden de pootaardappelen ook franco verzonden.

WIJZE VAN BETALEN
Tuinverenigingen en leveringen via agenten betalen op de hun bekende wijze.
Bij particuliere bestellingen wordt een acceptgirokaart bijgevoegd. Betaling binnen 14 
dagen na ontvangst van de goederen. Bij niet tijdige betaling worden de kosten van 
betalingsherinneringen of, in geval van wanbetaling, de gerechtskosten in rekening 
gebracht. Mocht ondanks onze goede zorgen het geleverde niet aan uw verwachting 
voldoen, dan zal uw klacht naar tevredenheid worden geregeld. Schadevergoeding kan 
echter nooit het bedrag van het betreffende artikel te boven gaan.

Bestellingen onder de € 10,00 kunnen, vanwege de sterk stijgende kosten, helaas niet 
meer worden uitgevoerd. Bestelt u in dergelijke gevallen met iemand samen. Achter de 
groentegewassen wordt het gewicht, evenals het aantal zaden (±), per pakje vermeld. 
Bij sommige rassen en selecties kan het gewicht echter afwijken. In dat geval wordt 
het gewicht ook achter het ras of de selectie vermeld.

De soorten gemerkt met       zijn geschikt voor diepvries.
De soorten gemerkt met       zijn geschikt om te drogen. 

® Betekent wettig gedeponeerde naam.

G a r a n t  Z a d e n
P o s t a d re s :  P o s t b us 8 ,  85 6 0 A A  B a l k
K a n t o o r :  H e g e B o u we n 2 a ,  85 6 6 J C   N i j e m i rd u m
Te l e f o o n :  0 5 14- 571 5 1 5

w w w. g a r a n t z a d e n . n l
ING bank nr: NL55 INGB 0009 1459 36
K.v.K. Leeuwarden nr. 58 48 45 07
NAKtuinbouw Fytosanitairnummer NL-459748270
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0190  CYLINDRA

0180  ARGENTEUIL

0150  HALFLANGE VIOLETTE

0140  VIOLET DE PROVENCE

0110  CAPRA F1

0080  KRULANDIJVIE GEEL

0071  NUANCE

0030  GRANDIAN

0073 EROS

0040  VOLHART WINTER

Augurken  2 gram = 75 zaden
Niet voor half mei in de volle grond zaaien of uitplanten (nachtvorst!). Niet in de 
schaduw of op een winderig stuk zetten. Zorg bij het zaaien voor een minimale 
grondtemperatuur van 12 ºC.

0090 Hokus 0,7 gr. 30 zaden  per pakje  € 2,75 
Bittervrij en resistent tegen meeldauw, schurft en mozaïek.  
Licht gestekelde vruchten.  

0100  Kleine Groene Scherpe  per pakje  € 0,95 
Het oudere ras dat wat kleinere vruchten geeft. Licht gestekeld.

0110  Capra F1 20 zaden per pakje  € 2,65 
Groeikrachtige augurk, hoog productief tot aan het einde van de teelt. 
Resistent tegen meeldauw.

0120  Venlo  per pakje  € 0,95 
Voor grote en/of kleine vruchten.  

Artisjokken  2 gram = 40 zaden
Zorg bij het zaaien voor een minimum grondtemperatuur van 16 ºC.  
Wanneer de artisjok vroeg in het voorjaar onder glas gezaaid wordt, heeft u in het 
najaar vruchtknoppen, bent u wat later of heeft u in de volle grond gezaaid, dan  
eet u artisjokken in het volgend voorjaar.  Groeit graag op een warm plaatsje.

0140 Violet de provence  per pakje  € 1,35

Aubergines  2 gram = 450 zaden
Deze steeds meer bekendheid krijgende vrucht kan in ons land alleen onder glas 
geteeld worden. Bij het uitzaaien in het voorjaar moet de grondtemp. minstens 
20 ºC zijn. Vraagt gedurende de hele teeltperiode een vochtig warm klimaat.

0150 Halflange Violette  per pakje  € 1,35

Asperges  5 gram = 200 zaden
Zaaien vanaf april op een afstand van 30 x 15 cm. Het is een overblijvend gewas en 
kan jaren op dezelfde plaats blijven staan. Asperges verlangen een lichte, kalkrijke 
grondsoort. Zaden 12 uur weken.

0180 Argenteuil (witte)  per pakje  € 1,65

Bieten of Kroten  10 gram = ± 500 zaden
Om het risico van ‘schieten’ (zaadvorming) te voorkomen niet zaaien vóór eind april, 
maar u kunt eind mei ook nog zaaien. Liever geen stalmest gebruiken. Voor de  
vroegste oogsten gebruiken we de Egyptische platronde en voor de latere en zeer late 
oogst is de donkerrode kogel beter geschikt.

0190  Cylindra 10 gr. per pakje  € 0,80  
Een rode biet in de vorm van een cilinder. De biet is zacht en 
donkerrood van kleur.  

0200  Egyptische platronde 10 gr. per pakje  € 0,80

0210  Egyptische platronde 50 gr.  per pakje  € 2,25

Zaai-aardbei ± 20 zaden
F1-Hybride die hoge opbrengst geeft van grootvruchtige aardbeien. Zaaien onder 
glas van het vroege voorjaar tot midden zomer op een zaaibed. Eén of tweemaal 
verspenen verdient aanbeveling. Uitplanten bij voorkeur in humusrijke en vochtige 
grond. Geeft al vruchten 120 dagen na de uitzaai.

0030 Grandian F1 grootvruchtig per pakje  € 3,50

Andijvie  3 gram = 1800 zaden
Voor de teelt met een oogst in het voorjaar of in de zomer nemen we Andijvie Nummer 
Vijf of de krul-andijvies. Voor het oogsten in najaar tot zeer late najaar nemen we 
Andijvie Breedblad Volhart of Bossa. (Zaaien na 21 juni).

0040   Breedblad Volhart Winter  per pakje  € 0,80 
Herfst-winterandijvie, die weinig gevoelig is voor rot. Grond goed vochtig 
houden, zodat de planten niet schieten.  

0070  Nummer Vijf 2  per pakje  € 0,85 
Andijvie voor voorjaars-, zomer- en herfstteelt. Om doorschieten te voorkomen, 
zaaien in de volle grond of onder glas bij een temperatuur van 20 graden of 
hoger. Grond goed vochtig houden.

0071  Nuance 0,4 gr. 250 zaden BIO  per pakje  € 1,95 
Nuance is een op zichzelf staand ras van het type ‘Nummer Vijf’. Vormt mooi 
dicht gevulde kroppen, die bovendien zeer goed bestand zijn tegen schieten en 
het geel verkleuren van de bladranden. Mooi geel hart. Nuance is geschikt voor 
de vroege en late teelt onder glas en zomerteelt in de volle grond. 

0073 Eros, ca. 500 zaden per pakje € 1,85
Eén van de meest veelzijdig andijvie’s, een kwekersras met veel  
voordelen. Zorgt voor een lang oogsttraject (mei-oktober), Eros is voor de 
voorjaars-, zomer- en herfstteelt geschikt. Schiet niet snel door, dat is voor de 
teelten vóór juli van belang. Zeer compact, mooi gevuld en opgericht type, 
waardoor problemen (rotting, smet) met de onderkant tot een minimum worden 
beperkt.

0080  Krulandijvie Geel  per pakje  € 0,85 
Zaaien bij een temperatuur van minimaal 15 graden. Zorg voor een goed  
bemeste grond. Oogstbaar van juni tot oktober. Voor blanke andijvie de  
volgroeide krop opbinden. 

BIO

;
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0400  SNACKKOMKOMMER 

0385  SONJA

0370  BELLA F1 HYBRIDE

0334 SUMMER PURPLE SPROUTING BROCCOLI

0320 GROENE CALABRESE

0310  ZUCKERHUT

0280  ATLAS

0255  BURPEE GOLDEN

0235  BETTOLLO

0220  DETROIT 2 VUURKOGEL

Groenlof  3 gram = 1600 zaden
De zaaiperiode is van eind april tot eind juli. Gemakkelijk te telen en zeer geschikt 
voor diepvries.

0310  Zuckerhut  per pakje  € 0,95 
Vormt zware compacte kroppen. 

Broccoli 2,5 gram = ± 700 zaden
Zaaien vanaf half maart (onder glas) tot half juni, is oogstbaar vanaf juli tot de  
vorst invalt.

0320 Groene Calabrese per pakje  € 0,95

0330  Fiësta F1 Hybride ca. 125 zaden  per pakje  € 2,30 
Tuinderssoort die na drie maanden al oogstbaar is, met een  
voortreffelijke smaak. 

0334  Summer Purple (Sprouting broccoli)  per pakje  € 2,10 
ca. 100 zaden  
Geeft kleine paarse bloemrozetjes met een intens lekkere smaak. Heeft een 
lange oogstperiode van juli tot december. Het gewas regelmatig water geven 
zodat de broccoli mooi gelijkmatig kan groeien. Normaal gesproken wordt 
broccoli geoogst voordat de eerste bloemetjes zichtbaar worden, iets later 
oogsten is geen probleem.

Komkommer ;  2 gram = 55 zaden
Om in onze streken met succes komkommers in de volle grond te kunnen telen moeten 
we wel de omstandigheden mee hebben. Bij een warme, droge zomer kan dat.  
Zaaien in het voorjaar.

0350  Chinese Slangen (groene)  per pakje  € 1,05 
Geschikt voor de vollegrondsteelt. Ouder ras, geen zelfbestuiver.

0370  Bella F1 Hybride 10 zaden per pakje  € 3,45 
Geschikt voor kas en volle grond. Bittervrije donkergroene 
vruchten van 35-45 cm. 

0380  Louisa F1 Hybride 8 zaden per pakje  € 3,85 
Sterk groeiende kaskomkommer. Bittervrije, gladde  
donkergroene vruchten van ± 35-45 cm.

0385  Sonja F1 ca. 20 zaden BIO   per pakje  € 2,20 
Geeft 25-30 cm lange vruchten met een heerlijke smaak. Geschikt voor bij  
voorkeur een teelt aan draad onder glas of in de volle grond. Pas na half mei 
buiten uitplanten op zonnige, goed bemeste en beschutte plaats. Als per rank  
2 tot 3 vruchten gezet zijn, de top uit de rank knijpen. Hierdoor voorkomt u  
teveel aan vruchten en kan de plant een langere oogst geven.

0390  Broumana F1 Hybride 10 zaden  per pakje  € 2,85 
Minikomkommertje van 16 cm lengte. Geschikt voor potten en bloembakken.

0400  Snackkomkommer 
 Picarino F1 Hybride 10 zaden  per pakje  € 2,65 
Baby komkommer met een goede houdbaarheid, welke uniform en zeer  
productief is. Tolerant tegen meeldauw en komkommer mozaïek virus.  
Lengte van de komkommer: 9-12 cm. 

0220  Detroit 2 vuurkogel 10 gr. per pakje  € 0,80 
Kogelronde knol met bloedrode kleur.

0230  Detroit 2 vuurkogel 50 gr.  per pakje  € 2,25

0235 Bettollo, ca. 300 zaden  per pakje  € 1,75
Mooi rond van vorm en erg groeikrachtig. Deze middelvroege rode biet is 
geschikt voor alle gronden. Heeft een hoog brix gehalte, dus een zeer zoete 
en lang bewaarbare rode biet. 120 dagen na het zaaien is de biet oogstrijp.  
Voor winteropslag de bladeren afdraaien, niet snijden!

0240  Manzu, ca. 300 zaden NIEUW per pakje  € 2,45 
Manzu is de eerste rode biet met intermediaire resistentie tegen het virus  
Rhizomanie. Manzu is geschikt voor de bewaring. Dieprode kleur en een goede 
smaak. 115 dagen na het zaaien is de biet oogstrijp.

0245  Kogel 2 - Storuman ca. 240 zaden BIO  per pakje  € 2,05 
Kogelronde, grote bieten met een gladde huid en bloedrood vruchtvlees. 
Storuman, een verbetering van Kogel 2, is zeer lang oogstbaar: van de vroege 
zomer tot aan de late herfst. Weinig gevoelig voor ‘schieten’. Zaaien op een goed 
bemeste grond en niet te dik. 

0250   Rode Biet Choggia 6 gr. 500 zaden per pakje  € 2,10 
Een zoete ronde biet met gladde, lichtrode schil. Heeft inwendig witte en 
roze ringen. Zaaitijd april-juni. Oogstbaar van juni-november, is ook redelijk 
bewaarbaar. 

0255   Burpee Golden 4 gr. ± 450 zaden per pakje  € 1,85 
 Zoete geeloranjekleurige biet, welke goed op kleur blijft tijdens de kook.   

Brussels witlof ;  3 gram = ± 1700 zaden
De zaaiperiode loopt van eind april tot begin juni. Vraagt een goede grondsoort. In het 
najaar worden de wortelen gerooid en wordt ± 2 cm boven de wortel het blad afgesne-
den. De wortelen worden opgezet in een ‘witlofkuil’ en, afhankelijk van de soort, wel of 
niet afgedekt met een laagje stro en grond.

0260 Hollandse Middelvroeg  per pakje  € 0,85

0270 Hollandse Middelvroeg 15 gr.  per pakje  € 1,85

0280 Atlas F1, 1 gram ca. 600 zaden  per pakje  € 1,95
Voor de teelt zonder dekgrond. Atlas is het standaard ras voor de vroege witlof 
trek vanaf september tot maart. Deze is uiterst betrouwbaar, zeer productief en 
gemakkelijk stuurbaar. Trekduur bij ca. 16ºC = 4 tot 5 weken.  

0300  Zoom F1 2,5 gr.  per pakje  € 1,75 
Een witlof Hybride voor de vroegste teelt zonder dekgrond.  
Na het opzetten van de wortels is het na 5 weken oogstbaar.  

De soorten zonder dekgrond kunnen ook binnenshuis in een emmer worden geteeld.

HOGE OPBRENGST
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0540  BLACK BEAUTY 0552  VEGETABLE SPAGHETTI

0530  GOLD RUSH F1

0528  NERO DI TOSCANE

0510  REFLEX F1 HYBRIDE

0503 SCARLET ROOD

Palmkool  2 gram = 400 zaden
0528  Nero di Toscane per pakje  € 1,35 

Zwarte boerenkool met lange donkergroene tongvormige bladeren die vanuit 
het centrum van de plant groeien. Groeit na het oogsten ongestoord verder. 
Milde smaak, lekker mals en erg sierlijk. Wordt veel toegepast in de roerbak en 
stoofschotel. Vanaf maart tot mei zaaien op zaaibed. Men verplant de jonge 
planten plm. acht weken later op een afstand van 40 x 40 cm.

Courgette 4 gram = 30 zaden
Het verdient aanbeveling de planten op te kweken onder glas om vroeger te kunnen 
oogsten. Er kan dan al in april worden gezaaid. Ook is het wel mogelijk om buiten te 
zaaien, maar dan wachten tot de temperatuur hoog genoeg is, zo rond eind mei.
0530  Gold Rush F1 1,5 gr. per pakje  € 1,85 

Goudgele vruchten met crème-wit vruchtvlees. Uitstekend voor ons klimaat. 

0540  Black Beauty per pakje  € 0,95 
Donkergroene met wit vruchtvlees.

0550  Diamant F1 Hybride 1,5 gr. per pakje  € 1,85 
Een vroeg soort, welke donkergroene vruchten geeft,   
en resistent is tegen meeldauw. 

0552  Vegetable Spaghetti 2,5 gr. per pakje  € 1,25 
Vruchtvlees na het koken met vork uit vrucht schrapen.  
Het gele vruchtvlees lijkt op spaghetti.

0554  Eight Ball & One Ball F1 ca. 8 zaden per pakje  € 3,25 
Produceert fraaie bolronde courgettes met een heerlijke smaak. De planten 
vormen bijna geen ranken, dus prima te telen op een pot. De vruchten oogsten 
zodra ze het formaat van een grote biljartbal hebben. Vergeet niet de jonge 
bloemen, deze zijn ook prima eetbaar. Beiden soorten zijn apart verpakt.

Chinese kool ;  3 gram = 1000 zaden
Zaaien in de zomer (niet vóór de langste dag 21 juni, om doorschieten te voorkomen.) 
0560  Granaat per pakje  € 0,85

0570  Bilko F1 ca. 100 zaden  per pakje  € 2,70 
Nieuwe productieve hybride met een hoge schietresistentie.  
Middellange goed gesloten, dichte kroppen.

0490  WESTLANDSE WINTER

0480  ROMANESCO WHITE GOLD F1

0470  GROENE PANTHER F1

0450  WALCHEREN WINTER 5

0440  HERFSTREUZEN 2

Bloemkool ;   1,5 gram = 400 zaden
Plantafstand 60 x 60 cm. Tijdens de groei bijmesten met een meststof met een hoog 
stikstof gehalte.

0420  Alpha 6 per pakje  € 1,35 
Voor de vroege-, zomer- en weeuwenteelt. Stevige kool met grove korrel. Zaaien 
onder glas bij 15 graden. Uitplanten in goed bewerkte en bemeste grond. Jonge 
plantjes beschermen tegen koolgalmug en koolvlieg d.m.v. anti-insektengaas.

0430  All the year round  per pakje  € 1,60 
Oud beproefd ras met bladrijke planten en grote bloemkolen.  
Voor zomer/vroege herfst. Zaaitijd vanaf april tot eind juni.  

0440  Herfstreuzen 2  per pakje  € 1,70 
(Verbeterde) Zaaitijd van half mei tot begin juli.

0445  Synergy F1 NIEUW ca. 40 zaden per pakje  € 3,25 
Mooie stevige kool, uitermate geschikt voor diepvries. Synergy F1 is bijzonder 
goed bestand tegen de warmte. Voor de oogst in de zomer en herfst. Zaaien bij 
voorkeur onder glas. Grond vochtig houden. Tijdig uitplanten in goed bewerkte/
bemeste grond, ter voorkoming dat de plant voortijdig een kooltje vormt. 
Hoewel zelfdekkend, dekken tegen de verkleuring. 

0450  Walcheren Winter 5 1 gr.  per pakje  € 1,65 
Uitsluitend voor winterteelt. Verdraagt 10 ºC vorst.  
Zaaitijd eind juni, half augustus verplanten.

0470  Groene Panther F1 ca. 75 zaden  per pakje  € 3,15 
 Speciale en aantrekkelijke groen gekleurde bloemkool. De kleur verandert nau-
welijks bij het koken. Zeer decoratief op de schotel en een uitstekende smaak.

0480  Torentjesbloemkool  per pakje  € 3,15 
Romanesco White Gold F1 ca. 75 zaden  
Een tussenvorm van bloemkool en broccoli, met een voortreffelijke fijne smaak. 
Uitmuntend voor garnering van schotels.

Boerenkool ;  3 gram = 600 zaden
Zeer geschikt voor de diepvries. Zaaitijd eind april tot half juni.

0490  Westlandse Winter  per pakje  € 0,80 
Halfhoge (Wintertype)

0500  Westlandse Herfst  per pakje  € 0,80 
(Herfsttype) 

0503  Scarlet rood 2 gr.  per pakje  € 1,85 
Een boerenkool met een mooie purperrode kleur (groen na de kook).  
Scarlet kleurt intensiever naarmate het kouder wordt en is in de herfst  
donkergroen met rode nerven. Dit ras is een hoog type en geschikt voor  
herfst- en winterteelt. Het blad wordt ook in de bloemsierkunst gewaardeerd.

0510  Reflex F1 Hybride ca. 150 zaden  per pakje  € 2,55 
(Herfst/wintertype)  

0520  Winterbor F1 Hybride ca. 150 zaden per pakje  € 2,65 
(Wintertype)

0570  BILKO F1
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0640  VERTUS

0620  WESTLANDSE PUTJES

0600  BANDOLERO F1 HYBRIDE

0590  LANGEDIJKER BEWAAR-2

0630 BLOEMENDAALSE GELE  F1

0670  DEENSE WITTE BEWAAR

0720  CARAFLEX F1

0730  KALIBOS

0770 IGOR F1

0790  GARANT-ELITE MENGSEL

0720  Caraflex F1 ca. 100 zaden per pakje  € 2,80 
Caraflex is een spitse kool type met een mooie groene kleur. De gladde kool is 
zeer uniform. Geschikt voor middellange bewaring. De teeltduur is ongeveer 
120-130 dagen. Dit hybride ras is ontwikkeld voor de professionele teelt; het ras 
is uniform, heeft een relatief korte groeiduur en is in hoge mate resistent tegen 
fusarium. 

0725  Murdoc F1 ca. 75 zaden  per pakje  € 2,80 
 Reuzen spitskool, welke superdicht en extra zwaar wordt zonder te barsten. 

0730  Kalibos ca. 250 zaden per pakje  € 1,85 
 Rode spitskool Kalibos geeft opmerkelijke rood kleurige spitskooltjes met een 
milde koolsmaak. Ook zeer decoratief in uw groentetuin. Dit soort verliest wel de 
intense rode kleur bij het koken, daarom is deze rode spitskool zeer geschikt voor 
rauwkost en salades.

Spruitkool ;  2 gram = 550 zaden
Een heerlijke en goed zelf te telen groente welke de hele winter door geoogst kan 
worden. Zeer geschikt voor de diepvries. Zaaien maart-april; uitplanten in mei/juni. 
Spruiten hebben als alle koolsoorten graag een voedzame grond.

0750  Groninger  per pakje  € 1,05 
Vroeg oogstbaar. Draagt van onder tot boven goed gevulde spruiten.  

0760  Sanda  per pakje  € 1,35 
Origineel, tamelijk laat ras met vrij kleine, kogelharde spruiten.

0770   Igor F1 ca. 100 zaden   per pakje  € 2,40 
Igor is een F1 hybride-ras dat vroeg kan worden geoogst. Igor levert dan ook 
uniforme, kogelronde, smetvrije spruiten. De opbrengst is groot en de planten 
zijn uitstekend bestand tegen slecht weer.

0780  Topline F1 Hybride  
(tuinderssoort) 0,5 gr. 100 zaden  per pakje  € 2,40 
Zeer uniforme kogelronde spruiten en geschikt voor alle grondsoorten. 

Gemengd Koolzaad ;  2 gram = 550 zaden
Bevat rode kool bewaar, witte kool bewaar, savooie kool Vertus en spruitkool  
Groninger, originele koolsoorten (apart verpakt 4 x 0,5 gr).

0790  Garant-elite mengsel per pakje  € 1,90

Rode kool ;  2 gram = 550 zaden
Zaaitijd van februari tot april, voor vroege teelt onder glas zaaien. Uitplanten in april 
tot juni op een afstand van ong. 60 x 60 cm, in goede voedzame grond.

0580  Langedijker Vroege  per pakje  € 1,05 
Orginele lichte rode kool, met weinig omblad en een korte stronk.

0590  Langedijker Bewaar-2  per pakje  € 1,05 
Originele diep donkerrode kool, met weinig omblad en een hoge stronk. 
Zeer goed houdbaar.

0600  Bandolero F1 Hybride ca. 100 zaden NIEUW per pakje  € 2,80 
(Tuinderssoort) type herfstrood, die ook goed houdbaar is.  
Hoogronde donkerrode kolen. 

Savooie kool ;  1 gram = 300 zaden
Plantafstand 50 x 50 cm. In goede voedzame grond.

0620  Westlandse Putjes per pakje  € 1,75 
Origineel, vormt kleine groene kooltjes met een fijn gebobbeld blad.  
Zaaitijd eind april, kan enige vorst verdragen.

0630  Bloemendaalse Gele ca. 65 zaden BIO   per pakje €2,75 
Een heerlijk malse gele kool. Vanwege de zeer zachte smaak wordt dit oude ras 
wel “slobberkool” genoemd. Goudgeel van kleur, lichtgekroesd en iets spits van 
vorm. Een delicatesse, maar kook ze niet al te lang: zonde van de smaak.  
Zaaien onder glas of in de vollegrond op zaaibed en later uitplanten.  
Grond vochtig houden. Uitplanten in een goed bewerkte/bemeste grond. 

0640  Vertus 1 gr. ca. 300 zaden NIEUW per pakje  € 1,25 
Vertus is een kool met grof gekroesd blad en geschikt voor verse snij, maar kan 
ook tamelijk goed bewaard worden, mits koel opgeslagen..

0650  Wirosa F1 Hybride ca. 100 zaden  per pakje  € 2,70 
Zaaitijd april tot half juni. Een ronde frisgroene kool welke bestand is tegen 
ongunstig herfstweer, oogsttijd oktober tot januari. 

Witte kool ;  2 gram = 550 zaden
Plantafstand 65 x 65 cm in goede voedzame grond.

0670  Deense Witte Bewaar  per pakje  € 1,00 
Origineel, vormt een zeer vaste eironde kool. Kan in de schuur zeer lang bewaard 
worden. Zaaitijd half maart tot half april. Voor het invallen van de vorst oogsten.

0680  Roem van Enkhuizen 2 per pakje  € 1,00 
Zomerkool welke zowel voor vers gebruik als voor de bereiding van zuurkool 
geschikt is. Zaaitijd half februari onder platglas, eind april, begin mei uitplanten.

Spitskool  2 gram = 550 zaden
De vroegste van alle koolsoorten. Wordt zowel in jan./febr. onder glas als in maart/april op 
plantenbed gezaaid. Kan ook in sept./okt. nog gezaaid worden, deze planten overwinteren 
dan onder glas en worden zeer vroeg in het nieuwe voorjaar (maart/april) uitgeplant.

0710  Express  per pakje  € 0,95 
Vroege, oud ras met een korte stronk en vrij glad, groenblad.

;

NIEUW!

NIEUW!
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0965 TASTY SWEET F1

0940  HOLLANDSE ROODKOP

0900  SUPERSCHMELZ

0880  WHITE LISBON

0875  ROSSA LUNGA

0850   NOORDHOLL. BLOEDRODE

0830  NOORDHOLL. STROGELE

0796  MIZUNA /JAPANSE MOSTERD

0810  FINO

0800  PAKSOI TAISAI

0850  Noordhollandse Bloedrode per pakje  € 1,40 
Platte (Bewaar) ui. 

0870  Rijnsburger 5 per pakje  € 1,40 
Ronde (Bewaar) ui.  

0875  Rossa Lunga ca. 400 zaden per pakje  € 2,25 
Een langwerpige ui in een prachtige karmijnrode tint. Vrij vroeg oogstbaar met 
knotsen van uien. De smaak is lekker pittig. Prima voor de fijne keuken.   

0880  White Lisbon per pakje  € 1,45  
Voorjaars-, bos- of slauitje. Het loof en de bolletjes zijn te gebruiken  
in de rauwkost.   

0890  Ishikura stengel- of bladui, 2 gr.  per pakje  € 1,45 
Een vroege ui met een krachtig aroma. 

Koolrabi ;   3 gram = 800 zaden
Kan al in juni/juli geoogst worden. Stelt weinig eisen aan de grond.  
Zaaien in maart/april onder glas of in mei/juni op plantenbed.  
Geen stalmest gebruiken.

0900  Superschmelz 2 gr. per pakje  € 1,70 
(Wit), de knol kan zeer groot en zwaar worden maar behoudt zijn milde smaak. 
Plantafstand ruim aanhouden. 

0910  Blauwe Blaro Violet BIO   
0,5 gr. ca. 200 zaden per pakje  € 1,85 
Iets later oogstbaar dan de witte koolrabi, maar smaakvoller.

0920  Wener witte per pakje  € 0,95 
De knol, zowel gekookt (smaak als bloemkool) als rauw (smaak als selderij) een 
ware delicatesse. 

Koolrapen ;  5 gram = 1200 zaden
Zaaien in mei, uitplanten als de plant 5 blaadjes heeft. Kan geoogst worden tot het 
invallen van de vorst. Geen stalmest gebruiken.

0940  Champion, Gele roodkop per pakje  € 1,15

Mais (Suikermais) ;   10 gram = ± 35 zaden
Zaaitijd in mei direct ter plaatse. Oogsten van de kolven in het najaar.

0950  Golden Bantam  per pakje  € 1,30 
Heeft een goed suikergehalte en geeft twee kolven per plant.  

0960  Sweet Nugget F1 per pakje  € 2,05 
Een super zoete, vroege, heerlijk smakende, goudgele maissoort die zelfs in 
koeler weer goed presteert. Hij zorgt voor een goede opbrengst aan zware,  
20 cm grote kolven. Zeer geschikt voor de kweek in ons wisselvallige klimaat.

0965  Tasty Sweet F1  per pakje  € 1,95 
(Tuinderselectie) deze suikermaïs is zeer zoet en tevens geschikt voor koudere 
weersomstandigheden. Meer oogstzekerheid voor u.

Oosterse groenten 1 gram = 325 zaden
0792  Tah Tsai/Tatsoi 1,2 gr. 400 zaden per pakje  € 2,15 

Geeft een plant met een compact bladrozet en lepelvormige bladeren.  
Kan rauw in salades en als roerbakgroente gegeten worden. 

0796  Mizuna /Japanse Mosterd BIO  
1,2 gr. 400 zaden per pakje  € 2,15 
Kan rauw in salades, gekookt als spinazie en als roerbakgroente gegeten worden. 
De uitgedunde plantjes kunnen gegeten worden als raapstelen. 

0798  Bladmosterd Red Giant BIO   
ca. 350 zaden per pakje € 2,15 
Kan rauw in salades, gekookt als spinazie en als roerbakgroente gegeten worden. 
Zaaien onder glas of in de vollegrond. Kan goed tegen enige kou. Na opkomst 
uitdunnen op de aangegeven afstanden. Zorg voor een goede basisbemesting 
en geef regelmatig water. Geschikt voor alle grondsoorten. Oogsten als de plant 
15 - 25 cm hoog is. Des te groter de plant, des te sterker de smaak. 

0800  Paksoi Taisai  per pakje  € 1,70 
Zaaitijd van mei tot augustus. Paksoi is een snelgroeiend gewas en kan 6-8 
weken na het zaaien worden geoogst. (Bij vroege zaai wordt de kans op  
doorschieten groter). 

0805  Paksoi Green Fortune F1 0,3 gr. 150 zaden  per pakje  € 2,05 
Een niet snel doorschietende Paksoi. Geeft een niet kroppende bladkool met 
brede bladstelen. Kan gekookt, gestoofd en als roerbakgroente gegeten worden.

Knolvenkel 2 gram = 250 zaden
0810  Fino  per pakje  € 1,80  

Dit ras, dat ongevoelig is voor schieten, kan het beste gezaaid worden op regels 
in de periode april-juni. Na opkomst dunnen op ca. 20 cm afstand in de regel, 
zodat knollen goed uit kunnen groeien.

Zaai-sjalot
0815  Creation F1 ca. 200 zaden per pakje  € 2,95 

Kan in het voorjaar dik worden gezaaid (80 zaden per meter lengte), niet 
uitdunnen. Oogst iets later dan plantsjalot, is geelbruin en goed bewaarbaar voor 
consumptie. Verklistert niet.  

Uien (Ajuin) 4 gram = 1000 zaden
Zaaien: men zaait de inmaakuien en de bewaaruien in maart/april.

0820  Inmaakuien Barletta per pakje  € 1,40 
Zilverui.  

0830  Noordholl. Strogele per pakje  € 1,40 
Platte (Bewaar) ui. 

0845  Sturon 0,8 gr. 215 zaden BIO  per pakje  € 2,05 
Uitstekende ronde geelbruine ui. Middelvroeg en geschikt voor een lange 
bewaarperiode. 

BIO
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1070  SNIJMOES

1050 EARLY WHITE

1045  UCHIKI KURI

1043  WALTHAM BUTTERNUT

1030  PEPER CAYENNE (SPAANSE)

1022  SNACK PAPRIKA HAMIK F1

1020   PAPRIKA GOLDEN CALWONDER

1010  WESTLANDSE CALIFORNIA WONDER

0990  GALIA F1 HYBRIDE

0970  ORANJE ANANAS

1030  Peper Cayenne (Spaanse) 1 gr. 125 zaden per pakje  € 1,05 
Vruchten kleuren van groen naar rood. De zaden zijn het scherpst.

1035  Peper Habanero 10 zaden per pakje  € 2,85 
De favoriete peper voor het Caribische gebied en ca. 15 tot 20 x heter dan  
bijv. een Jalapeno peper. Scherpte 5+ op basis van de schaal van ‘Scoville Heat 
Units’ (1 tot 5). Behoort tot de allerheetste pepers in de wereld, dus voorzichtig 
in gebruik!!  

Pompoen
De pompoen vormt een zwaar gewas en is eigenlijk alleen geschikt voor de  
buitenteelt. De planten vragen veel ruimte, de ranken kunnen gemakkelijk  
4 tot 5 meter worden. Zaaien vanaf eind april binnen in potten, niet voor half  
mei uitplanten.

1040  Gele Reuzen/Jaune de Paris 4 gr.  per pakje  € 1,15 
Gele vruchten die wel 30 kg kunnen worden. 

1042  Musquée de Provence 10 zaden BIO  per pakje  € 2,05 
Muskaatpompoen. De ca. 35 cm grote vruchten hebben heerlijk zoet oranje 
vruchtvlees met een vleugje muskaat en een hoge voedingswaarde.  
De vruchten verkleuren laat in de herfst en zijn zéér lang houdbaar.

1043  Waltham Butternut 1,5 gr per pakje  € 1,35 
Een productieve beigekleurige pompoen. Geeft vruchten van 1 tot 2.5 kg. 
Doordat de kleine zaadholte zich onderaan bevindt, laat de hals zich zeer 
gemakkelijk verwerken. Het vruchtvlees is geel-oranje. De smaak van de 
pompoen wordt intenser als hij 2-3 maanden wordt bewaard.

1045  Uchiki Kuri 10 zaden  per pakje  € 1,55 
Mooie oranje vrucht en vruchtvlees. Bevat veel vitaminen en mineralen. 
Zeer smakelijk en gezond.  

1047  Atlantic Giant Reuzen pompoen, 2,5 gr. per pakje  € 1,90 
± 9 à 10 zaden.  
Reuzenpompoen die wel meer dan 100 kg zwaar kan worden. 

1048  Rouge Vif d’Etampes 3 gr. 11 zaden  per pakje  € 2,05 
Deze pompoen geeft oranjerode geribde vruchten met  oranje vruchtvlees.  
Is geschikt voor de consumptie en sier en is goed bewaarbaar. 

Patisson 3 gram = ± 30 zaden
Een struikvormige, niet rankende plant, die op dezelfde manier wordt opgekweekt  
als courgette.

1050  Early White  per pakje  € 1,35 
De jonge vruchten worden zowel rauw als gestoofd gegeten. De wat oudere 
vruchten, opgevuld als ovengerecht. 

Snijmoes 2,5 gram = 850 zaden
Zaaien in februari onder glas of in maart-april in de volle grond.

1070  Blauwe Groninger  per pakje  € 1,25 
De teeltwijze, en smaak komt overeen met raapstelen.  
Na te zijn afgesneden groeit het snel weer aan.  

Meloenen
Is in de volle grond uitsluitend te telen op een zeer beschutte zonnige plaats.  
Het beste is om meloenen onder glas of plastic te telen. Zaaien in het voorjaar.

0970  Oranje Ananas 15 zaden per pakje  € 1,75 
Oranjekleurig vruchtvlees en een heerlijk zoete smaak.  

0980  Sugar Baby, watermeloen, 2 gr. 35 zaden per pakje  € 1,65 
Geeft grote donkergroene vruchten met rood vruchtvlees.  

0990  Galia F1 Hybride 20 zaden  per pakje  € 2,05 
Geeft 1-2 kg zware vruchten met lichtgroen vruchtvlees. een type suikermeloen, 
zeer vroeg. 

Okra
0995  Clemson Spineless 5 gr. ± 100 zaden  per pakje  € 1,55 

Een eet-en siergewas waarvan de planten ongeveer 1 meter hoog worden.  
Heeft fraaie gele bloemen met een rood hart. De rijpe vruchten zijn hard en 
vezelig. Wel regelmatig oogsten anders vormen zich geen nieuwe vruchten. 

Spaanse Peper en Paprika 
Kunnen alleen op zeer beschutte plaatsen in de zon in de volle grond geteeld worden. 
Uitzaaien in het voorjaar onder glas bij een minimale grond- en luchttemperatuur van 
20 ºC. In mei/juni uitplanten. 

1000  Paprika Orange Horizon 20 zaden NIEUW per pakje  € 1,95 
Geeft oranje vruchten. Kan ook in potten op het balkon worden geteeld.  
De plant wordt dan ca. 70 cm hoog.  

1010  Paprika Westlandse California Wonder  
2 gr. 250 zaden  per pakje  € 1,05  
Vruchten kleuren van groen naar rood. Ongeveer 10 vruchten per plant.  
De rode vruchten zijn zoeter dan de groene.  

1020  Paprika Golden Calwonder 0,5 gr. 60 zaden per pakje  € 1,55 
Vormt grote goudgele dikwandige vruchten. De smaak is iets zachter dan 
de groene en rode paprika. 

1022  Snack paprika Hamik F1 ca. 10 zaden per pakje  € 2,35 
Lekkere zoete snackpaprika welke zelfs een verrassing zal zijn voor uw  
kinderen hun lunchbox. Gezonde snack voor tussendoor, maar kan ook een 
mooie zoete twist geven aan een salade. Hamik is een minipaprika met kleine 
oranje vruchten van zo’n 5-6 cm groot. Bij voorkeur in een kas of serre  
opkweken. Kan ook in grote bloempotten of bakken.

1024  Punt paprika Medrano F1 ca. 10 zaden per pakje  € 3,25 
Een 17-20 cm lange en 5 cm brede zoete puntpaprika. Ideaal om te vullen of 
te grillen. Medrano is heerlijk zoet van smaak (brix van 8/9). Compacte plant 
en sterke groeier. Kleurt van helgroen naar helder rood.

;
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1290   RONDE ZWARTE WINTER

1270  PALLA ROSSA DI CHIOGGIA

1250 VIOLA

1200  RONDE RODE GROOTWITPUNT

1195  LIDER

1180  RAAPSTELEN/BLADMOES

1170  PASTINAKEN

1160 PREI, FARINTO

1100 WINTERPOSTELEIN

1080  POSTELEIN, GROENE

Rabarber
1195  Lider ca. 100 zaden per pakje  € 1,95 

Geeft slanke, lange lichtrode stengels die lichtgroen aan de bovenzijde zijn.  
Deze gemakkelijk te kweken soort heeft een heerlijke wrange smaak. Rabarber 
is een meerjarige plant die enkele jaren op dezelfde plek in de moestuin staat. 
Rabarber bevat veel ijzer, calcium, kalium en vitamine C.

Radijs 10 gram = 1100 zaden
In februari en maart onder glas zaaien, maar daarna tot eind augustus direct in de  
volle grond. Goed ruim zaaien.

1200  Ronde Rode Grootwitpunt/Sparkler 2 per pakje  € 0,95

1210  Ronde Rode/Scarlet Globe per pakje  € 0,95

1220  Ronde Rode/Scarlet Globe 25 gr. per pakje  € 1,45

1230  Ronde soorten gemengd per pakje  € 1,10

1240  Ronde Rode Raxe 3 gr. 300 zaden BIO  per pakje  € 2,05 
Scharlakenrode, ronde radijsjes voor de vroege én late teelt onder glas en 
volle grond. Goed resistent tegen voosheid, meeldauw, hoge en lage 
tempe raturen. 

1250  Viola 9 gr.  per pakje  € 1,85 
Een middelvroeg ras, prachtig van paarse kleur en ook bijzonder lekker van 
smaak.

1255  Flamboyant 3  per pakje  € 1,10 
Halflange radijs met witte punt. 

Roodlof  2 gram = 1500 zaden
Roodlof kunt u het beste na de langste dag (21 juni) zaaien, de plantjes uitdunnen op 
een afstand van 30 x 30 cm. Voor de vorst moet u oogsten, als de planten een stevige 
krop gevormd hebben. Het rode blad geeft een kleurig effect aan rauwkostsalades.

1270 Palla Rossa di Chioggia per pakje  € 1,35

Ramenas/Rettich 6 gram = 750 zaden
De ramenas/rettich is familie van de radijs, maar verschilt van de radijs doordat de 
radijs een stengelknol, en ramenas voor het grootste gedeelte een wortelknol is. 
Hierdoor is de ramenas milder van smaak, steviger en groter dan de radijs.  
Vraagt een voedzame en losse grond.

1280  Ramenas/Rettich Summercross F1  per pakje  € 2,75 
ca. 70 zaden  
Vrij lange, 30-40 cm witte ramenas/rettich. Lekker als snack of broodbeleg.

1290  Ramenas Ronde zwarte winter  per pakje  € 1,05 
6 gr. ca. 750 zaden  
Geeft een ronde zwarte ramenas met een witte inwendige kleur. 
Lekker als snack of broodbeleg.

Postelein 10 gram = 2400 zaden
Een zeer vitaminerijke bladgroente, welke gedurende de hele zomer gegeten kan 
worden. Zaaitijd van half mei tot eind augustus.

1080 Groene 10 gr. per pakje  € 1,35

1090  Groene 100 gr. per pakje  € 3,10

1100  Winterpostelein 4 gr.  per pakje  € 2,05 
Dit gewas is bijzonder goed bestand tegen strenge kou en kan daardoor  
overwinteren.  

Prei  3 gram = 1000 zaden
In maart/april dun uitzaaien op plantenbed. Zodra de plantjes de dikte hebben van een 
potlood uitplanten in een ± 15 cm diepe voren.

1120 Winterreuzen 3 per pakje  € 0,90

1130  Herfstreuzen 2  per pakje  € 0,90

1140  Zwitserse Reuzen 2 gr.  per pakje  € 1,25 
Zomer/nazomer. 

1150  Electra 1,5 gr.  per pakje  € 1,70 
(tuinderssoort) Herfst/winter.

1160  Farinto 1,5 gr.  per pakje  € 1,90 
Tuinderssoort. Een blauwgroene winterprei met uitstekende vorstresistentie. 
Oogstbaar tot einde winter. Produceert een ca. 25 cm lange, donkergroene prei. 
Na de oogst lang bewaarbaar.

1162  Atlanta 0,6 gr. 210 zaden BIO  per pakje  € 2,85 
Tuindersselectie. Een winterprei met uitstekende vorstresistentie.  
Oogstbaar tot einde winter. Produceert een ca. 25 cm lange, donkergroene prei. 
Na de oogst lang bewaarbaar. 

1165  Bulgaarse Reuzen Lincoln ca. 300 zaden  per pakje  € 2,10 
(tuinderssoort) Welke erg lang wordt, zomer/herfst.

Pastinaken 5 gram = 600 zaden
Een witte zoet smakende wortel, die goed smaakt in stamppot en soepen. 
Is rauw geraspt lekker als broodbeleg.

1170  Halflange  per pakje  € 1,25 
Overwintert in de volle grond, kan eventueel opgekuild worden. Zaaien april-mei.

Raapstelen/bladmoes  10 gram = 6000 zaden
Zaaien in februari/maart onder glas of in maart/april/mei buiten.

1180  Groene  per pakje  € 1,15 
Één van de eerste voorjaarsgroenten die veel wordt gebruikt.

1190  Verbeterde raapstelen Namenia  per pakje  € 1,25 
Fijn blad en geselecteerd op malsheid.

;

;

;
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1510 GROEN EIKENBLADSLA

1503 WINTERWONDER

1470 APPIA

1460 WONDER DER VIER JAARGETIJDEN

1390  LOLLO ROSSA

1385  BRILLIANT

1365  TALL UTAH 52/70 CLARET

1360  GOUDGELE ZELFBLEKENDE 3

1330 VRN-ENORMA

1300  PLATTE WITTE MEI

Krulsla  2 gram = 2000 zaden
1390  Lollo Rossa  per pakje  € 1,40 

Compacte sterk gekroesde slasoort met fris bruin mals blad, dat aan de  
gefranjerde rand donkerrood is gekleurd.

1395  Easyleaf Skilton 0,3 gr. 180 zaden  per pakje  € 2,85 
Het uiterlijk is buitengewoon decoratief, de kleur frisgroen, de smaak uitstekend 
en de bewaarbaarheid groot. Ook in gesneden vorm gekoeld zeer lang houdbaar. 
Een knapperige sla.

Kropsla 2,5 gram = 2000 zaden
Mits de goede soorten worden geteeld is het oogsten van mooie kroppen in voorjaar, 
zomer en nazomer zeer wel mogelijk.

1400  Meikoningin (vroeg soort) per pakje  € 0,95

1410  Attraktie (zomersla)  per pakje  € 0,95

1420  Zwart Duits (zomersla) per pakje  € 0,95

1430  Dikke Blonde Traagschietende (herfstsla) per pakje  € 0,95

1440  Matilda 0,15 gr. 115 zaden BIO   per pakje  € 2,85 
Resistent tegen groene bladluis en gedeeltelijk tegen valse meeldauw.  
Maakt snel een mooie krop. De teeltperiode loopt van midden voorjaar tot 
vroege zomer, maar ook in de herfstperiode. 

1460  Wonder der Vier Jaargetijden  per pakje  € 0,95 
Voor de vroege zomer- en herfstteelt. Het blad is iets roodbruin.

1470  Appia 1,5 gr.  per pakje  € 1,85 
Grote blonde kropsla voor de teelt van voorjaar tot nazomer.  
Traagschietend en sterk tegen ‘rand’. 

1490  John 0,15 gr. 165 zaden per pakje  € 2,15 
(kassla) Voor de teelt onder glas in het vroege voorjaar. Is resistent tegen  
schimmelziekten zoals ‘Valse meeldauw’ en heeft minder gauw last van ‘rand’.

1500  Cosima 1 gr. 800 zaden  per pakje  € 2,10 
Een ras voor voorjaar-, zomer- en herfstteelt. Belangrijke eigenschappen:  
resistent tegen groene slaluis, wit en sla-mozaïek resistent, sterk tegen schieten 
en rand. Vooral voor zomer en herfstteelt zijn deze eigenschappen van belang. 

1503  Merveille d’hiver Winterwonder, (Wintersla) 
1,5 gram ca. 1500 zaden  per pakje  € 1,85 
Deze kropsla verdraagt zeer lage temperaturen en kan tegen enige vorst.  
Vormt middelgrote, compacte kroppen met lichtgroene, zachte en heerlijke  
bladeren. Een van de meest populaire slasoorten, vooral gewaardeerd om 
goede smaak en het vermogen om veel langer vers te blijven dan andere 
rassen. Geschikt voor de buiten- en kasteelt.

Groen Eikenbladsla  2 gram = 2000 zaden
Een groente die zowel fris, decoratief als smaakvol is. Geschikt voor voorjaar en 
herfstteelt. Vormt geen knop maar een open blad rozet.

1510  Salad Bowl  per pakje  € 1,10

Rapen (Mei- en herfstrapen) 10 gram = 4000 zaden
De meirapen (platte witte mei) worden in maart/april gezaaid.  
De herfstrapen (Goudbal, gele) zaait men in juli/augustus.

1300  Platte Witte Mei  per pakje  € 1,05

1310  Goudbal  per pakje  € 1,05

Schorseneren  4 gram = ± 300 zaden
Vragen een losse voedzame grond. Zaaien in het voorjaar op rijen en uitdunnen 
op 10 cm.

1320  Duplex® 2,5 gr. 200 zaden per pakje  € 2,05 
Lange stompe wortel met diepzwarte huid.

1330  VRN-Enorma  per pakje  € 1,55 
Lange cylindrische wortel met een diepzwarte huid.  
Weinig gevoelig voor schieten.

Bleekselderij 1 gram = 1500 zaden
Heeft graag een zwaardere grond en een zonnige standplaats.  
In maart/april zaaien onder glas, het zaaibed afdekken met een natte zak en deze 
gedurende de kiemperiode nat houden. De kiemperiode is 3 à 4 weken. Uitplanten 
vanaf eind mei op onderlinge afstand van 25 cm. Goed diep planten en gedurende de 
groeiperiode een paar maal aanaarden. Kan geoogst worden tot de vorst invalt.

1360  Goudgele Zelfblekende 3 per pakje  € 1,15 
Levert lange, blanke bladstengels welke gebleekt worden gebruikt. 

1365  Tall Utah 52/70 Claret per pakje  € 1,40 
Een knapperige en aromatische soort. Geeft groene stelen zonder draad, 
die zowel rauw als gekookt gegeten kunnen worden.

Knolselderij 1 gram = 1500 zaden
De teelt is gelijk aan bleekselderij. Kunnen na het oogsten in het najaar nog zeer 
lang in de winter (mits vorstvrij) bewaard worden. Zaaitijd: zie bleekselderij.

1380  Dolvi verbeterde Prager Reuzen  per pakje  € 1,10 
Geeft prachtige grote knollen en is weinig vatbaar voor virus.

1385  Brilliant ca. 300 zaden per pakje  € 2,55 
Tuinderssoort, rond van vorm en erg groeikrachtig. Deze knolselderij is geschikt 
voor alle gronden. De knollen worden zwaar, rond en hebben kort loof (=blad). 
Dit ras maakt gemakkelijk een knol en schiet niet snel in de bloei. 

;
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1650  RHUBARB CHARD

1640 LUCULLUS GELE

1610  GROTE NOORDHOLLANDSE

1605  GEMENGDE SLA MESCLUN

1600  WITTE DUNSEL

1595 RUCOLA

1550 BINDSLA/ROMEINSE SLA

1540  RODE GRENOBLOISE

1530  BALMORAL

1605  Gemengde sla Mesclun 3 gr. per pakje  € 1,60 
Mengsel van verschillende groene en rode sla-types o.a. Red-en Green Salad 
Bowl, Lollo Rossa, Bladcichorei en Kervel. Zaaien onder glas vanaf februari-maart 
en in de volle grond vanaf april-september.

Veldsla 10 gram = 3000 zaden
Wordt gezaaid in augustus en september. Oogsten gedurende de hele winter mits het 
niet te streng vriest. Volle gronds op rijen zaaien.

1610  Grote Noordhollandse per pakje  € 1,25 
Grootbladig, voor vers gebruik of als gestoofde groente.

Snijbiet 15 gram = 1000 zaden
Kan vanaf begin april direct in de volle grond gezaaid worden. Wanneer regelmatig de 
jonge bladeren geplukt of gesneden worden, loopt de plant weer opnieuw uit.

1620 Groene gewone 15 gr. per pakje  € 1,05

1630 Groene gewone 50 gr. per pakje  € 1,95

1640 Lucullus gele 15 gr.  per pakje  € 1,05

1650  Rhubarb Chard 5 gr.  per pakje  € 1,35 
Een rode snijbiet die zacht van smaak is. 

1655  Bright Lights 5 gr. ± 300 zaden per pakje  € 2,05 
Kleurrijke (wit, geel, groen en rood) snijbiet met malse bladeren en ribben. 
Zeer decoratief en erg smakelijk.

Tomaten 1 gram = 300 zaden
Zaaien in februari/maart onder glas of in een zaaibakje. De temperatuur van de 
zaaigrond moet ± 20 ºC zijn. Na 10 dagen de jonge plantjes verspenen. In een koude 
kas mag begin april worden uitgeplant, buiten pas eind mei als er geen kans is op 
nachtvorst.

1660  Moneymaker  per pakje  € 0,90 
(sap-tomaat) Zowel onder glas als buiten te telen.  
Geeft helderrode, ronde tomaten met een gewicht tot 90 gram. 

1680  Marmande VR  per pakje  € 0,90 
(vlees-tomaat) Sterk geribde tomaten met een gewicht tot  
150 gram. Geschikt voor de buitenteelt. 

IJsbergsla 2 gram = 2500 zaden
Kan zowel knappend vers als mals gestoofd gegeten worden. Zaaien van maart tot en 
met juli en oogsten vanaf mei tot de vorst invalt.

1520  Great Lakes 118 per pakje  € 1,00

1530  Balmoral 0,5 gr.  per pakje  € 1,75 
Zware kroppen welke veel door tuinders gebruikt worden, zeer knapperig blad. 
Goed bestand tegen schimmel.

1540  Rode Grenobloise 1,5 gr.  per pakje  € 1,15 
Variatie tussen kropsla en ijsbergsla, welke pittig van smaak is. Grote kroppen en 
zeer knapperig blad. 

Bindsla/Romeinse sla 2,5 gram = 2500 zaden
1550 Little Gem per pakje  € 1,15 

Deze bindsla of mini-Romeinse sla is knapperig als ijsbergsla en zoet als botersla. 
De gemakkelijk te kweken bindsla ‘Little Gem’ is zelfsluitend en resistent tegen 
veel ziektes. Het wordt gezien als de grote vervanger van IJsbergsla, met als 
voordelen dat het veel smaakvoller is en daarnaast veel langer houdbaar. De 
kleine porties sla zijn heel handig in gebruik, smaken enigszins zoet en zitten 
boordevol gezonde voedingsstoffen zoals bètacaroteen (provitamine A) en 
vitamine C.

Pluksla
Zaaien vanaf half april tot eind juni op een flink bemest plantbed. In de rij uitdunnen 
op 25 cm.

1570 Amerikaanse Roodrand 6 gr. 6000 zaden per pakje  € 1,35

1590  Red Salad Bowl 2,5 gr. 3000 zaden per pakje  € 1,70 
(eikebladige, rode) Dit ras vormt donkerrode eikebladvormige bladeren die u 
zowel rauw als gestoofd kunt eten. 

1595  Rucola 10 gr. per pakje  € 1,60 
(arugola/raketkruid) Italiaanse snijgroente. De blaadjes hebben een nootachtige, 
enigszins scherpe smaak. Mengen met salades en sauzen. Zaaien van maart tot 
september. Eventueel in de wintermaanden binnenshuis in een pot op te kweken. 

Snijsla 8 gram = 8.000 zaden
Kan wanneer op een beschutte en zonnige plaats wordt gezaaid al na een paar weken 
geoogst worden. Men snijdt namelijk de jonge blaadjes wanneer deze ± 6 à 7 cm groot 
zijn. Zaaien op regels in maart t/m juli.

1600  Witte Dunsel per pakje  € 1,50

1655  BRIGHT LIGHTS 1660   MONEYMAKER 1680  MARMANDE
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1870 TAUGÉ

1840  PARIJSE MARKT 4

1820  BLANES

1790  RAINBOW F1

1775  MOKUM F1

1720  CRISTAL F1 HYBRIDE

1710 SWEET 100 F1

1700 SUNGOLD F1

1687  COUNTRY TASTE F1

1713  BLACK CHERRY BIO 

Wortelen 6 gram = 6000 zaden
Wortelen kan men al heel vroeg beginnen te zaaien. Amsterdamse bak (een fijne 
boswortel) zaait men vanaf eind februari tot en met mei. De grovere Nantes  
wortelen en de echte winterwortelen (Berlikumer en Flakkese) zaait men in mei. 
Wortelen vragen een goed losgemaakte grond en verdragen beslist geen verse mest.

1750  Amsterdamse Bak 2-Maxi per pakje  € 0,90

1760  Amsterdamse Bak 2-Maxi 25 gr.  per pakje  € 1,95 

1775  Mokum F1 ca. 2000 zaden  per pakje  € 2,65 
Zeer mooie en vroege ‘bospeen’ met een prima smaak en goede kleur. 

1780 Nantes 2 zomer per pakje  € 0,90

1790  Rainbow F1 ca. 2000 zaden per pakje  € 3,05 
Een veelkleurige Nantes F1 hybride soort. De cilindrische, lange wortelen zijn 
geschikt voor de bewaring. Een lekkere zoete wortel die ook voor de snack 
geschikt is.

1792  Resistafly F1 ca. 2000 zaden per pakje  € 2,85 
Een type Nantes wortel, welke een hoge resistentie heeft tegen wortelvlieg.

1794  Jeanette F1 0,6 gr. 530 zaden BIO  per pakje  € 2,15 
Een zéér vroege zomerwortel met een glanzende oranje kleur.  
De ca. 22 cm lange gladde wortels zijn heerlijk zoet van smaak en ook goed 
bewaarbaar. 

1800 Berlikumer 2 winter  per pakje  € 0,90

1810 Berlikumer 2 winter 25 gr. per pakje  € 1,95

1820  Blanes ca. 2000 zaden per pakje  € 2,65 
Blanes is een soort van het Berlikumer winter type. Hoog productief,  
licht conisch en glad. Geschikt voor vers gebruik en lange bewaring. 

1830 Flakkese 2 winter per pakje  € 0,90

1840  Parijse markt 4  per pakje  € 1,30 
Ronde wortel, daardoor is de groeiperiode kort. 

Spruitgroente 75 gram = 1400 zaden
Wordt gebruikt bij de rijsttafel, loempiavulling, gemengd broodbeleg en soepen.

1870 Taugé  per pakje  € 1,75

Ananaskers ;  0,4 gram = 400 zaden
Zaaien april-half mei in huis of onder koud glas. Eenmaal verspenen en/of overzetten 
in een pot. Na half mei buiten uitplanten op 40 cm. De uitgerijpte vruchten oogst men 
vanaf half augustus.

1920  Kaapse Kruisbes  per pakje  € 1,95 
Wordt gebruikt als garnering bij taarten en gebak. Ook in vruchtensalades, bowls, 
gemengd fruit en voor het sap.

1685  Beefmaster VFN F1 25 zaden  per pakje  € 2,15 
Vleestomaat welke grote beefsteak tomaten geeft met een gewicht tot  
340 gram.

1687  Country Taste F1 10 zaden BIO  per pakje  € 3,85 
Grote vleestomaat van ca. 250 gram met geribde, platronde vruchten, geschikt 
voor de kas- en buitenteelt. 

1690  Bonset F1 Hybride 25 zaden per pakje  € 2,95 
(Tuinderselectie) sterke groeier en zeer vroeg. Mooi grove dieprode vruchten van 
± 75-90 gram, geschikt voor kas en volle grond. 

1700  Sungold F1 10 zaden per pakje  € 2,55 
De allerlekkerste goudgeel-oranje kerstomaat waarvan de vruchten ongeveer 
13 gram worden. Resistent tegen Fusarium. Dit is een doorgroeiende tomaat. 

1710  Sweet 100 F1 ca. 40 zaden per pakje  € 2,70 
Cocktailtomaat welke een rijke oogst aan minitomaatjes (ca. 3 cm. doorsnee) 
voortbrengt. Geschikt voor teelt in kas en volle grond.

1713  Black Cherry Bio ca. 12 zaden per pakje € 3,25 
Black Cherry is een zeer betrouwbare en smaakvolle tomaat. 
Mooie donkere chocoladekleurige vruchten met werkelijk heerlijk sappig  
donkerrood vruchtvlees. Geeft een langdurige en overvloedige oogst van mooi 
kleine vruchten die niet snel openbarsten. Oogst tot ver in het najaar. 
Teelt buiten op warme windstille plek is mogelijk. Teelt in de kas, aan draad, 
geeft de beste resultaten. 

1720  Cristal F1 Hybride 20 zaden  per pakje  € 2,95 
Een z.g. Longlife tomaat met vruchten van ± 120 gram. 
Type vlees/sap tomaat met een uitstekende smaak, geschikt voor kas en volle 
grond.

1730  Trostomaat Vitador F1 25 zaden per pakje  € 2,95 
Geeft goed houdbare tomaten, die per tros rijpen. Goed bestand tegen diverse 
ziekten. Geeft vruchten van 75-85 gram.

1740  Roma per pakje  € 1,35 
Een forse ovaalronde roma tomaat welke geschikt is voor soep en sauzen, omdat 
er relatief weinig vocht en veel vlees in zit. 
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2110  LAVENDEL

2090  KORIANDER

2070  KERVEL

2060  KAMILLE

2030  DILLE

1995   KNOFLOOK BIESLOOK

1990  BIESLOOK

1987 BASILICUM DARK OPAL

1980  BASILICUM

1970  ANIJS

Dille
Een hoge plant van ± 90 cm met zeer fijn groen. Dille is éénjarig en moet eerst volgroeid 
zijn voordat de nog groene zaadknoppen worden geplukt. Zaaien in het voorjaar.
2030  Anethum graveolens  per pakje  € 1,00 

Wordt gebruikt bij het inleggen en in salades en sauzen. 

Dragon, Russische
Dragon is een overblijvend gewas en wordt zeer hoog (180 cm). Zaaien in voorjaar,  
de zomer of het najaar.
2040  Artemisia dracunculus  per pakje  € 0,95 

Wordt veel toegepast bij vlees en kipgerechten. 

Hysop
Een middelhoge (75 cm) overblijvende plant. Zaaien in het voorjaar.
2050  Hyssopus officinalis per pakje  € 1,50 

In wild en gevogelte gerechten te gebruiken. Ook heerlijk als thee. 

Kamille
Aan dit heerlijk geurende plantje van ± 60 cm hoogte worden geneeskrachtige gaven 
toegeschreven. Zaaien in het voorjaar.
2060  Martricaria chamomilla per pakje  € 0,95 

De gedroogde bloemen worden gebruikt in de thee. 

Kervel, fijne krul
Een éénjarig gewas dat gezaaid wordt in voorjaar en zomer. Heeft veel vocht nodig 
en liefst een koele zonbeschutte plaats.
2070  Anthriscus cerefolium  per pakje  € 0,95 

Regelmatig oogstbaar. Voor in de soep. 

Komijn
Zaaien in het voorjaar, wordt 20 cm hoog.
2080  Cuminum cyminum per pakje  € 0,95 

Gebruik in stoofpotten en Indonesische gerechten.

Koriander
Een éénjarige plant met lichtroze-witte schermbloemen. Zaaien in het voorjaar.
2090  Coriandrum sativum  per pakje  € 0,95 

Wordt gebruikt in groenten, gebak en bij het inleggen. 

Kruizemunt
Zaaien in voorjaar en zomer, 45 cm hoog.
2100  Mentha crispa  per pakje  € 1,40 

Word gebruikt als thee en in de groente. 

Lavendel, echte
50 cm hoog. Een overblijvend gewas, dat in voorjaar en zomer gezaaid wordt.

2110  Lavendula vera  per pakje  € 1,10 
Gedroogd als geurstof, de jonge blaadjes gebruikt u in visgerechten. 

Anijs
Wordt 40 cm hoog. Na de bloeitijd worden de zaadjes geoogst en gedroogd. Zaaien in het 
voorjaar, éénjarig.

1970 Pimpinella anisum per pakje  € 0,90

Basilicum
Basilicum groeit tot een hoogte van 30 cm. Een eenjarig gewas dat in het voorjaar gezaaid 
wordt. Alleen de fijne is geschikt voor diepvries.
1980  Ocimum Basilicum fijne  per pakje  € 0,90 

Geeft fijne bladeren en een heerlijke aromatische smaak.
1985  Ocimum Basilicum grove per pakje  € 0,90 

Geeft donkergroene bladeren met dikke bladstelen, en een heerlijke aromatische 
smaak. Zaaien in voorjaar en zomer.

1986  Genoveser - Gustosa 1 gr. 620 zaden BIO  per pakje  € 1,95 
Genovese wordt gezien als dé pesto basilicum met een heerlijke intense smaak en 
geur. Lekker in o.a. salade, pasta en pesto.

1987  Ocimum Basilicum Dark Opal per pakje  € 1,15 
Geeft rode stengel met donkerrode bladeren. De smaak is extra pittig door het hoge 
anto-cyaangehalte. 

Bieslook, (knoflook)
Kan zowel in voorjaar als zomer worden gezaaid.
1990  Allium Schoenoprasum, fijne bieslook  per pakje  € 1,00 

Wordt gebruikt in salades, soepen, sauzen en vleesgerechten.
1995  Allium Tuberosum per pakje  € 1,05 

Knoflook Bieslook ca. 300 zaden 
Wordt meestal toegepast in gerechten. Knip de stengels in kleine stukjes en verwerk 
ze in salades en dressings. Strooi ze over gekookte aardappelen of meng ze met 
aardappelpuree. Voor gebruik in warme gerechten mag knoflook bieslook nooit worden 
meegekookt. Voeg het vlak voor het serveren toe om de smaak te behouden. Knoflook 
bieslook bevat zeer veel vitamine C en kan uitstekend worden ingevroren. Naast 
smaakmaker is het ook geschikt als medicinaal kruid. Bieslook werkt, zoals alle planten 
van de uienfamilie, vochtafdrijvend. Bevordert het verteringsproces en wekt de eetlust 
op. Het drijft ook slijmen af, stilt de hoest en versterkt het lichaam.

Borage of Bernagie
Wordt ook wel komkommerkruid genoemd. Zaaien in het voorjaar.
2000  Borago officinalis  per pakje  € 1,00 

Gebruik in groente en rauwkostsalades. De bloemen gebruikt men als garnering.

Bonenkruid, eenjarig
Een zeer geurige kruidensoort. Zaaien in het vroege voorjaar.
2010  Satureja hortensis per pakje  € 1,00 

Wordt gebruikt in groenten, soepen, salades, vis en vleesgerechten. 

Citroenmelisse CitroFin
De overblijvende citroenplant wordt 60 cm hoog. Zaaien in voorjaar en zomer.
2020  Melissa officinalis BIO   per pakje  € 1,85 

Wordt gebruikt in de thee en in diverse groente.
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2290  ZURING OF ZURKEL

2260  TUINKERS OF STERKERS

2250  TIJM

2240  SNIJSELDERIJ

2230  SALIE

2220  ROZEMARIJN

2160  PETERSELIE

2150  ATRIPLEX HORTENSIS

2140  MAJORAAN OF MARJOLEIN

2130  MAGGIKRUID OF LAVAS

Stevia
2247  Honingplant, honingkruid, ca. 20 zaden. per pakje  € 2,95 

De blaadjes van Stevia zijn caloriearm en worden gebruikt als een natuurlijke  
zoetmaker in uw thee, koffie en in diverse gerechten. (evt. gepureerd). Prima o.a. 
voor de diabeet. Ca. 40 x zoeter dan normale suiker. Stevia is als subtropisch plantje 
meerjarig, maar  wel gevoelig voor kou. Bij lage nachttemperaturen, bijv. onder 10 °C, 
de planten echt beschermen en naar binnenhalen. Binnenshuis onder glas zaaien,  
niet te diep en even licht aandrukken. Niet teveel water geven i.v.m. de lastige en 
onregelmatige kiemkracht. Zodra hanteerbaar verplanten in potten of bakken. 

Tijm
Vraagt om goed te groeien een zonnige standplaats en niet te zware grond.  
Zaaien in het voorjaar. Wordt 30 cm hoog.
2250  Thymus vulgaris  per pakje  € 1,25 

Een zeer bekend en veel gebruikt keukenkruid in allerlei gerechten. 

Tuinkers of Sterkers 15 gram = 7000 zaden
Kan van voorjaar tot en met najaar buiten worden gezaaid. Gedurende de winter ook  
zeer gemakkelijk in huis te kweken.
2260  Lepidium sativum  per pakje  € 0,80 

Gewone. Smakelijk broodbeleg.
2265  Waterkers gewone ca. 3200 zaden per pakje € 1,95 

Een overblijvende moerasplant, die algemeen in en aan water (erg zuiver zoet water) 
voorkomt. De krokante bladeren vormen een goed toekruid bij allerlei salades, als 
garnering en bij vleesgerechten. De smaak is licht pikant. Dun zaaien in een bak met 
natte grond, afdekken met folie of glas en goed vochtig houden. Zodra de plantjes 
verschijnen het plastic of glas verwijderen. Regelmatig water blijven geven. Zorg dat 
de wortels altijd in ‘t water staan. Oogsten als het gewas ca. 20 cm hoog is. 

Wijnruit
Een halfhoog (70 cm) gewas. Zaaien in het voorjaar.
2280  Ruta graveolens  per pakje  € 1,30 

Schrikt honden en katten af, door de sterke geur. 

Zuring of Zurkel
Is half kruid, half bladgroente. Zeer gemakkelijk te telen.  
Wordt 40 cm hoog en in het voorjaar gezaaid.
2290  Rumex acetosa  per pakje  € 1,30

2295  Eetbare bloemen en kruiden  
1,5 gr. ca. 2 m² per pakje € 1,95 
Deze mix bevat smaakvolle en aromatische kruiden als ook diverse eetbare bloemen. 
Een bijzonder fraai gezicht in de tuin en als sluitstuk een waar schilderij op uw bord! 
Kleur en smaak worden samengebracht in o.a. salades, vleesgerechten en soepen.  
De zaden vermengen met droog zand voor een gelijkmatige en dunne uitzaai.  
Na de uitzaai licht doorharken. Zorg dat alle plantjes de ruimte krijgen, óók de  
kleintjes. Kan ook direct in grote potten worden gezaaid. 

Maggikruid of Lavas
Zeer hoog, 180 cm. Deze overjarige plant zaait men in het voorjaar.
2130  Levisticum officinalis  per pakje  € 1,15 

Wordt meegekookt in vlees-en visgerechten en in soepen. 

Majoraan of Marjolein
Een leuk éénjarig plantje (40 cm hoog). Zaaien in het voorjaar.
2140  Origanum majorana  per pakje  € 1,00 

Wordt toegepast in vlees-en gevogeltegerechten. 

Melde
2150  Atriplex Hortensis 2 gr. ca. 500 zaden per pakje  € 1,95 

Rode & Gele melde  
Deze sierlijke gemengde Melde kan net zoals spinazie klaargemaakt worden. Het 
gewas vormt vrij hoog opstaande bladeren. Melde groeit op elke grond. Is gevoelig 
voor schot (in juli). Na het schieten zijn de bladeren nog wel eetbaar. Verder wordt het 
gebruikt in salades, als garnering of als bijgerecht en in stoofschotels en soepen.

Peterselie 5 gram = 4000 zaden
(Petroselinum crispum) wordt 30 cm hoog, stelt weinig eisen aan de grond of de bemesting. 
Zaaien in het voorjaar en zomer.
2160  Gekrulde Krausa ca. 2000 zaden.  per pakje  € 1,95 

(Tuinderssoort). Fijn gekruld en zeer aromatisch. 
2170  Moskrul 2  per pakje  € 0,95 

Donker fijn gekruld en zeer aromatisch.
2180  Gewone snij 2  per pakje  € 0,95 

Sterke breedbladige groeier. 
2185  Italian Giant - Hilmar 2 gr. 760 zaden BIO  per pakje  € 1,95 

Zeer aromatisch en grover/grootbladiger dan de gewone ‘platte peterselie’.  
Heeft diepgroene, gladde bladeren en heeft, door een hoger watergehalte en een 
hoger gehalte aan etherische oliën, een fijnere smaak dan de krulpeterselie.

2190  Wortelpeterselie 3 per pakje  € 1,50 
Halflange, de wortel heeft een heerlijke aromatische smaak. 

Rozemarijn
Een halfhoog (75 cm) gewas. Zaaien in het voorjaar.
2220  Rosmarinus officinalis  per pakje  € 1,55 

Wordt gebruikt in vlees-en visgerechten.

Salie
Een 50 cm hoge vaste plant. Zaaien in het voorjaar.
2230  Salvia officinalis  per pakje  € 1,25 

Vanouds toegepast in allerlei gerechten. 

Snijselderij 3 gram = 6000 zaden
(Apium graveolens) wordt 30 cm hoog. Uitzaaien in het voorjaar.
2240  Gewone snij per pakje  € 1,00 

Vormt een sterk gewas.
2245  Amsterdamse fijnbladige  per pakje  € 1,05 

Met fijne bladeren die zeer aromatisch zijn.
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2490 /2492 SPEEDY

2480  MAXIDOR

2450  ARGUS

2410  OPERA

2400  PURPLE QUEEN

2390  STANLEY

2380 CASTANDEL

2360 DUBBELE WITTE ZONDER DRAAD

2340  AMPERE

2300  MONTANO/MODESTO

Purple Queen 
Produceert donkerpaarse, zeer aantrekkelijke, smakelijke bonen van  
± 13-15 cm. Ze zijn lichtgebogen en perfect draadloos. Gedurende het koken 
verliezen ze de paarse kleur en worden ze donkergroen.

2400  per 100 gram  € 2,40

Opera 
Een type Chinees boontje, waarvan de boon 10 tot 11 cm lang wordt,  
hooguit 10 mm dik en donkergroen. Zeer hoge productie en resistent tegen 
slechte weersomstandigheden.

2410  per 50 gram  € 1,80

Prelude 
Een vroeg betrouwbaar ras met iets ovale heldergroene peul van 
± 11-13 cm lengte.

2430  per 100 gram  € 2,20

2440  per 250 gram  € 3,35

Argus 
De vroegste naaldboon. Sterke groeier, vormt een stevig gewas.  
Fijne naaldboon van 20 à 21 cm lengte. Blijft ook in ouder stadium mals  
en zonder draad. Geweldige opbrengst per plant.

2450  per 100 gram  € 2,95

Nautica 
Zeer fijn zwartzadig ‘Frans filet’ sperzie boontje van 12-13 cm met een  
opvallend goede smaak. Geschikt voor zaai van vroeg tot laat en resistent 
tegen de meest voorkomende bonenziektes.

2460  per 50 gram  € 2,15

Maxidor 
Een prachtige was- of boterboon van 13-15 cm lengte.  
Een sterk rijkdragend gewas.

2480  per 100 gram  € 2,00

Speedy 
Speedy is een prachtige boon van ca. 13-14 cm lang en erg vroeg plukbaar. 
Speedy geeft ook mooie volle planten en is zeer geschikt voor de teelt onder 
glas. Resistent tegen alle voorkomende virusziekten en vetvlekkenziekte bij 
bonen. 

2490  per 100 gram  € 2,95

2492  per 250 gram  € 3,85

Bonen hebben veel warmte nodig bij het groeien, zaai daarom niet te vroeg in de koude 
grond. Is het in mei nog guur en koud, wacht dan nog met zaaien tot de temperatuur wat 
hoger wordt. Dit voorkomt meestal teleurstelling bij de opkomst. Ook kunt u eind april/
begin mei in kistjes binnenshuis zaaien om daarna bij warm weer buiten uit te planten.

Stamslabonen ; 
Hierin bestaat een breed sortiment. Ieder van de soorten heeft zijn  
eigenschappen. Zaaitijd mei-juni en juli. Bonen groeien het beste op een 
vochtige, losse grond. Een boon heeft het graag warm. Zaai in de rijen om  
de 20 cm iedere keer 2 à 3 bonen bij elkaar.

Alle rassen zijn zonder draad.

Montano/Modesto 
Een vlezige boon van ongeveer 13 cm lengte. Resistent tegen alle  
bonenziektes. Is ook zeer geschikt voor de late teelt en kan dan ook  
gezaaid worden tot half juli.

2300  per 100 gram  € 2,30

2310  per 250 gram  € 3,75

Ampere NIEUW 
Stamslaboon ‘Ampere’ is een professioneel en productief ras. Het is een fijne 
donkergroene boon (6,5-9 mm) van het type haricot vert, met lange (13-14 
cm) peulen. Dit ras heeft een ruime oogstperiode en goede houdbaarheid.

2340  per 50 gram € 1,95

Dubbele witte zonder draad 
Het oude bekende ras met grove draadloze peulen.

2360  per 100 gram  € 2,00

Castandel 
Zeer productieve variëteit onder alle klimaatomstandigheden die weinig 
gevoelig is voor aantastingen. Lichtbruine zaden welke vaak sterker zijn 
tijdens het ontkiemen. Gemakkelijk te plukken, lang aanhoudende productie, 
goede smaak. Fijne boontjes, gemiddeld 15 cm lang met een diameter van  
8 mm. Gebruik en bewaring: vers en diepvries.

2380  per 100 gram  € 2,95

Stanley 
Een topper qua opbrengst! Nieuw gezond ras met gladde, frisgroene 14 cm 
lange slanke peulen. Opvallend goed van smaak en van nature resistent tegen 
de bekende bonenziektes.

2390  per 100 gram  € 2,65

NIEUW!
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2710   PRIJSWINNER

2675  COBRA

2672  NECKARGOLD (GELE SPEKBOON)

2670  NECKARKONINGIN (SPEKBOON)

2650  ISABEL    

2635  KOUSEBAND

2630 LIMKA ORIGINEEL

2600  NASSAU

  DROOGBONEN

2530

2510

2540

2510  NOORDHOLLANDSE BRUINE

2615  Algarve per 50 gram  € 1,85 
Algarve is een prachtige boon met vlezige peulen van ca. 26-28 cm lang. 
In vergelijkende proeven geeft ‘Algarve’ de vroegste oogst in combinatie 
met een hoge opbrengst. De malse, gladde snijbonen blijven lang mooi 
van kleur. In de professionele teelt is dit ras populair en zeer gewild. 

2620  Hunter per 100 gram  € 2,25 
Groenpeulige platte snijboon met een lengte van 19-22 cm.

2630  Limka origineel  per 100 gram  € 2,50 
Voor de vroege teelt en voor lange nateelt, lengte van de boon ± 25cm.

Kouseband 
Zaaitijd: vanaf half mei op warme plaats. Groeit het best in de kas aan  
touwtjes of stokken. Geeft lange groene peulen van 60-80 cm.  
Jong stadium plukken anders worden ze vezelig.

2635  per 50 gram  € 2,30 

Stokslabonen ; 
(Stokprinsessenboon)

Vragen een losse, vochtige grond. Zeer geschikt voor de diepvries.  
Bij iedere stok 4 bonen zaaien. Zaaitijd in mei/juni/juli. 

Alle rassen zonder draad.

2640  Mechelse Tros  per 100 gram  € 2,10 
Is een zeer rijk dragende soort van fijne boontjes welke in   
trosjes aan de planten hangen.

2650  Isabel per 50 gram  € 1,95 
Isabel is een prachtige boon met malse peulen van ca, 14-16 cm lang. 
Geeft een rijk en sterk dragend gewas met bonen zonder draad.  
Peuldiameter: 9-11 mm. 

2660  Westlandse (dubbele)  per 100 gram  € 2,10 
Is hetzelfde type boon als de stamslaboon dubbele witte zonder draad. 

2665  Rakker  per 70 gram  € 2,25 
Een buitengewoon productief ras met dikke vlezige bonen.

2670  Neckarkoningin (spekboon)  per 100 gram  € 2,10 
Geeft grote, lange peulen die u als breekboon en als snijboon  
kunt gebruiken. 

2672  Neckargold (gele spekboon)  per 100 gram  € 2,35 
Stok(spek)boon Neckargold is een prachtige stoksnijboon met vlezige peulen 
van ca. 25-28 cm lang. Geeft een hoge opbrengst van diepgele bonen, zonder 
draad. Ze zijn mals en staan “garant” voor een smakelijke maaltijd. 

2675  Cobra per 50 gram  € 2,50 
Modern ras dat zeer snel aan populariteit wint dankzij de lange slanke 
donkergroene peulen van ongeveer 20 cm. Dikte van de peul is 7-9 mm. 
De smaak is voortreffelijk en de violetkleurige bloei aantrekkelijk. Dit 
zwartzadige ras is het proberen meer dan waard.

Droogbonen
Heerlijke winterkost, kunnen in gedroogde toestand zeer goed bewaard worden. 
Bij het doppen en na het drogen even opletten of er geen kevertjes en ander 
ongedierte meer inzitten, want deze kunnen uw hele wintervoorraad aantasten. 
Anders 4 dagen in de diepvries doen! Zaaitijd: mei-juni.

2510 Noordhollandse bruine per 100 gram  € 1,95

2530  Stamkievits  per 100 gram  € 2,15 
Te gebruiken als kookboon. Ook heerlijk in de bonensoep.

2540  Witte krombek  per 100 gram  € 2,15 
Meest geteelde witte kook-of soepboon.

2550  Stokkievits Borlotto 2 per 100 gram  € 2,95 
Is gelijk aan de Stamkievits maar met het verschil dat u ze aan de 
stokken teelt. Geeft een goede opbrengst. 

Sojabonen
2560  Sojabonen, Edamame Green Shell,  € 2,95 

15 gram / 30-40 zaden NIEUW 
Deze sojaboon is een soort wat goed in ons koelere klimaat geteeld kan 
worden. De teelt lijkt op de teelt van bonen. Hoogte ca. 50 cm, houdt 
van veel zon en een warme temperatuur. De zaden een aantal uur laten 
voorweken, voorzaaien op warmte en in koude kas of een beschutte 
plek buiten uitplanten. Uitplanten na half mei vanwege nachtvorst. De 
peulen kort blancheren in kokend water en pellen. Van sojabonen eet je 
alleen de erwten in de peulen. Prima vleesvervanger. 

Stamsnijbonen ; 
Zaaien in mei/juni/juli op iedere 25 cm, in de rij 2 à 3 bonen, zeer geschikt 
voor diepvries. De peul van de Admires is ± 18 cm lang en een breedte van 
± 20 mm.

2580  Admires  
Rijkdragend met rechte bonen, per 100 gram  € 2,20

2590  Admires  per 250 gram  € 3,35

2600  Nassau  per 100 gram  € 2,55 
De peulen zijn 16 cm lang, slechts ± 17 mm breed (dus iets smaller dan 
Admires) kaarsrecht, vliesloos en middelgroen van kleur.  
Uiteraard zonder draad. 

Stoksnijbonen ; 
Zaaitijd: mei-juni-juli.

2610  Helda  per 100 gram  € 2,65 
Deze groenpeulige snijboon met een lengte van 22-26 cm,  
en een breedte van ca. 2 cm is geschikt voor buiten en in de kas. 

;
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2950  DÉSIRÉE

2940  BLAUWSCHOKKER

2920  SUGAR BON

2903  HERAUT

2880  GRIJZE ROODBLOEIENDE

2850  WONDER VAN AMERIKA

2840  KELVEDON WONDER

2810  VADA

2740  DE MONICA

2720  WITKIEM

 2810  Vada k (110)  per 100 gram  € 2,85 
Tuinderssoort. Een middelvroeg ras met een enorme opbrengst.  
Bijzonder zoet van smaak en zeer zacht. 

2820 Marktveroveraar r (150) per 100 gram  € 1,50

Stam- of kruiperwten

2830 Eminent r (60) per 100 gram  € 1,40

2840 Kelvedon Wonder k (75) per 100 gram  € 1,40

2850  Wonder van Amerika k (55) per 100 gram  € 1,85 
Zeer vroege kreukerwt met een hoog suikergehalte. 
Uitmuntende smaak met 8-10 groene ronde zaden per peul. 
Gemakkelijk te openen peul.

Peulen 
Evenals de doperwten valt de zaaitijd vanaf eind februari tot eind mei.  
Om werkelijk aan een goede oogst te komen, kan men het beste ook alle 
peulen langs gaas of rijshout telen.

2860  De Grace (60 cm)  per 100 gram  € 1,40 
Kleine peulen met een aantrekkelijke smaak. 

2870  Noorman per 100 gram  € 1,40 
Oud beproefd ras dat grote malse peulen van 9 à 10 cm lengte geeft. 
Noorman is een vroege peul, met een hoogte van ongeveer 90 cm. 

2880  Grijze Roodbloeiende (90 cm)  per 100 gram  € 1,50 
Rijkdragende middelvroege peul. 

2890  Record (130 cm)  per 100 gram  € 1,35 
Een vroege rijspeul die het op alle grondsoorten doet.

2903  Heraut per 100 gram  € 1,55 
Heraut is een zeer productieve peul. Dit soort is zeer vroeg en  
produceert een overvloed aan mooie, lichtgroene, lange, malse peulen 
met een fijne zoete smaak. Dit soort kan wel 125 cm hoog worden en 
kan het beste met gaas worden ondersteund.

2910  Norli (60 cm)  per 100 gram  € 1,80 
Smakelijk, mooi van kleur en volkomen vliesloos.

Peulerwten ; 
Sugar Bon is een groene stam-peulerwt, middelvroeg. Hoogte 80 tot  
120 cm. Telen met steungaas vergemakkelijkt het oogsten. Rijpe peulen 
zijn ca. 9 cm lang. De peulen worden in het doperwtenstadium geplukt, dus 
met flinke erwten, en kunnen dan gesnipperd of heel worden gekookt. De 
peulwand is vlezig, vliesloos en zoet van smaak.

2920  Sugar Bon per 100 gram  € 2,25

Pronkbonen ; 
Zaaitijd mei-juni. Zelfde groei als stoksnijbonen. Het is een lange snijboon 
met een iets grove en ruwe schil. Plukken als de bonen nog soepel buigen.

2680  Mergoles  per 100 gram  € 2,45 
Een witbloeiende pronkboon zonder draad. Het ras onderscheidt zich 
door een hoge opbrengst van prachtige gezonde en smaakvolle peulen. 

2690 Emergo per 100 gram  € 1,85

2710  Prijswinner, roodbloeiend per 100 gram  € 1,90 
Deze wordt om haar rode bloemen vaak als een soort sierboon geteeld. 
En heeft bovendien een bruingroen gevlekte schil.

Tuinbonen of Labbonen 
Zaaitijd eind februari t/m april. Tuinbonen jong plukken. Zeer geschikt voor 
diepvries.

2720 Witkiem, bruinkokend per 100 gram  € 1,40

2730  Witkiem, bruinkokend per 250 gram  € 2,30

2732  Leidse Hangers  per 100 gram  € 1,65 
bruinkokend, met zwarte kiem.

2740 De Monica, bruinkokend per 100 gram  € 1,65

2750  De Monica, bruinkokend per 250 gram  € 2,75

De Monica is een bruinkokend ras die al vroeg oogstbaar is. Geeft een enorme 
opbrengst. Peulen zijn 15 cm lang, 3 cm breed, 4-5 bonen per peul.  
Planthoogte 100-125 cm. Vervanger voor Suprifin.
2760  Driemaal wit, blankkokend per 100 gram  € 1,40

2770 Driemaal wit, blankkokend per 250 gram  € 2,30

Doperwten ; 
De zaaiperiode loopt van eind februari t/m mei. Voor de vroege zaai neemt 
men rondzadige rassen en voor de latere zaai de gekreukte, deze niet voor 
april zaaien.

Advies: zaai alle erwten en peulen langs gaas of rijshout, uw extra moeite 
wordt beloond door een extra mooie oogst.  
Zeer geschikt voor de diepvries, vooral de gekreuktzadige.

r = rondzadige, k = gekreuktzadige,

( ) = hoogte ±, afhankelijk van de grondsoort. 

Rijs- of klimerwten

2780 Meikoningin r (100) per 100 gram  € 1,40

2800  Karina k (110) BIO   per 60 gram  € 3,15 
Karina staat bekend om zijn vroegheid, gecombineerd met een grote  
gezonde oogst van mooie donkergroene peulen. Stevige halfhoge  
planten die zeer gemakkelijk plukbaar zijn. De 10 cm lange peulen 
bevatten ca. 10 grote heerlijk zoete erwten.

;
;
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3120  RED SUN

3110  GOLDEN GOURMET

3070  CENTURION F1

3100  PIROSKA RED

3050  BLANKE REUZEN

3040  NIEUW-ZEELANDSE SPINAZIE

3020  WINTERREUZEN

3000  CAMPANIA F1

2980  NORES

2960  AMSTERDAMS REUZENBLAD

Knoflook 
Welke zowel binnen als buiten geteeld kan worden. Iedere bol heeft een aantal tenen, 
welke uitgeplant kunnen worden op een afstand van ± 20 cm.

3050  Blanke Reuzen verpakt per 5 stuks,  € 3,55

Plantuien  250 gram per 2m2

Een verbetering van de Stuttgarter. Ronder, sterker, grotere opbrengst  
en beter houdbaar. Maat 14/21 (mm in doorsnee). Onze plantuien zijn  
van een prima exportkwaliteit en zijn NAKtuinbouw gekeurd.

3060  Centurion F1 ca. 250 gr. vulgewicht  € 1,85

3070 Centurion F1 ca. 500 gr. vulgewicht  € 2,75

3080 Centurion F1 ca. 1000 gr. vulgewicht € 4,15

Plantuien, rode
Maat 14/21, waarvan de smaak iets pittiger is dan van de normale plantuien. 
Niet voor eind april uitplanten, i.v.m. schieten.

3100 Piroska red ca. 250 gr. vulgewicht € 2,10

Sjalotten, geel
Geel. NAKtuinbouw en P.D. gekeurd, exportkwaliteit.  
Maat 7/14 (omtrek in cm). Plantafstand 40 x 15 cm.

3110  Golden Gourmet ca. 500 gr. vulgewicht  € 2,55

Sjalotten, roodbruine
Een zeer goede sjalot, waarvan de smaak en aroma overheerlijk zijn.  
Maat 7/14. Plantafstand 45 x 15 cm. Planten na 15 april i.v.m. schieten.

3120 Red Sun ca. 500 gr. vulgewicht  € 2,55

Capucijners ; 
Evenals de bruine bonen een goede voedzame en smakelijke winterkost. 
Kunnen in gedroogde toestand lang bewaard worden.  
Let bij het doppen goed op kevertjes en dergelijke!  
Zaaitijd: half maart tot eind mei.

2940  Blauwschokkers (180)  per 100 gram  € 1,40 
Blauwbloeiend en rijkdragend ras. Wel langs rijshout telen,  
worden hoog.

2950  Désirée laag, (80)  per 100 gram  € 2,10 
Een stam blauwschokker. 

Spinazie
Voor het vroege voorjaar en het najaar wordt meestal een scherp zadig ras 
genomen. Voor zomerspinazie neemt men een rondzadig ras.

2960  Amsterdams Reuzenblad  per 100 gram  € 1,60 
Scherpzaad. 

2970  Amsterdams Reuzenblad per 250 gram  € 2,60  
Scherpzaad. 

2980  Nores  per 100 gram  € 1,60 
Rondzaad.  

2990  Nores  per 250 gram  € 2,60 
Rondzaad.  

3000  Campania F1 per 50 gram € 2,85 
Campania is een F1 hybride spinazieras zowel voor de voorjaars-  
als de herfstteelt geschikt en kan ook in de kas gezaaid worden.  
Dit rondzadige ras schiet niet gauw in bloei. Het is een tamelijk  
snelgroeiend ras, met resistentie tegen de schimmels van Wolf,  
fysio 1 t/m 5 en 7.

3010  Securo  per 100 gram  € 2,15 
Rondzaad (tuinderssoort). Zaaien voorjaar of najaar, heeft een snelle 
groei en is zeer resistent tegen wolf.

3020  Winterreuzen ViroFlex per 90 gram  € 2,15 
Dit is een rondzadig spinazieras dat bij zaai in oktober/november te 
velde kan overwinteren. In het voorjaar oogsten.

Nieuw-Zeelandse spinazie 25 gram = ± 200 zaden
Heeft alleen de naam en de bereidingswijze gemeen met spinazie, maar is een totaal 
anders groeiend gewas. Zaaien in april (kiemt zeer langzaam) iedere keer 3 à 4 zaden. 
Het gewas kruipt over de grond. De bladeren worden geplukt en klaargemaakt als 
spinazie. (zaden 12 uur weken)

3040  Nieuw-Zeelandse Spinazie per 25 gram  € 2,15

Knoflook, plantuien en sjalotten 
direct uitpakken. Droog en koel 
bewaren. 
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3400  BRIGADIER

3414  ZENTAUR POLY

3550/3560  AKKERRANDENMENGSEL

3214  POKON GAZONMEST PLUS KALK3213  POKON GAZONMEST PLUS KALK

3212  POKON MOS WEG + GAZONMEST

3210  POKON GAZONHERSTELSET

3200  SPEELGAZON HERSTEL

3180  SPEELGAZON

Graszaad in grootverpakking
Speelgazon TOPGREEN

Een sterk, mooi bespeelbaar graszaadmengsel welke snel een sterke  
zode vormt. 

3250  per 15 kg, prijs op aanvraag

Weidemengsel BG II super

Een topmengsel om een prachtige dierenweide te krijgen en te houden. 
Uw dieren zullen dit gras met smaak verorberen.

3252  per 15 kg, prijs op aanvraag

Voederbieten
3350 Brigadier, oranjekleurig per 100 gram  € 3,75

3400 Brigadier, oranjekleurig per 250 gram  € 7,50

3412 Zentaur Poly, groenkraag witvlezig per 100 gram  € 3,75

3414 Zentaur Poly, groenkraag witvlezig per 250 gram  € 7,50

Akkerrandenmengsel
Dit kleurrijke mengsel geeft een verfraaiing en verrijking van uw  
omgeving, en is geschikt voor alle grondsoorten. Afhankelijk van de  
bodemomstandigheden worden de bloemen 60-100 cm hoog.  
De bloemsoorten zijn zodanig geselecteerd dat een kleurrijk geheel ontstaat. 
Voldoende voor 10 m2.

3550 per 50 gram  € 3,85

3560 per 500 gram  € 20,50

Graszaden
Speelgazon inzaai

Een mengsel van toprassen. Samenstelling 35% Engels raaigras, 35% roodzwenkgras, 
10% roodzwenkgras-fijne uitlopers en 20% Veldbeemdgras. Een sterk, mooi en goed 
bespeelbaar gazon welke snel een sterke zode vormt. 1 kg. is voldoende voor 50 m2.

3160  per 250 gram  €  8,45

3170  per 500 gram  € 13,25

3180  per 1000 gram  € 21,95

Speelgazon Herstel 

Speciaal voor herstel en kale plekken. Het snelst kiemende mengsel voor 
gazonherstel. Kan goed tegen intensieve betreding.

3200  250 gram voor 10-15 m2  € 8,95

Pokon Gazonherstelset 3 in 1
Voor een totale renovatie van het gazon. Prima te gebruiken als men wil verticuteren. 
Bevat graszaad, anti-mosmiddel en gazonmest voor een diepgroen gazon.  
Inhoud 1750 gram voor 25 m2.

3210 per doos  € 22,95

Pokon Mos Weg + Gazonmest
Last van mos in het gazon? Door mos verstikt het gras waardoor het verdrongen 
wordt door de mos. Een effectieve manier om dit op te lossen is het gebruik van 
Pokon Mos Weg! Met deze gazonmest met mosbestrijder krijgt het gazon de voeding 
die het nodig heeft voor snel herstel van het gazon en ben je snel van je mos af. 
Inhoud 875 gram voor 25 m2.

3212 per doos  € 12,95

Pokon Gazonmest Plus Kalk 
Zorgt voor een optimaal groen gazon zonder al teveel moeite.  
2 producten en niet te kort maaien voor het groenste gazon van de straat. Pokon 
Gazonmest Plus Kalk zorgt voor een goede start in het voorjaar en heeft een indirecte 
werking tegen mos. Bovendien zorgt deze meststof ervoor dat jouw gazon beter 
bestand is tegen koude en sneeuw in de winter. Deze hoogwaardige gazonmeststof 
op basis van organische grondstoffen bevat een uitgebalanceerde mix van essentiële 
voedingsstoffen. Uniek is de in de korrel toegevoegde kalk. In plaats van apart kalk 
en voeding te strooien ben je met deze gecombineerde korrel dus in 1 keer klaar. 
Gebruik Pokon Gazonmest Plus Kalk twee maal per jaar. De eerste maal in het vroege 
voorjaar (net na de vorst) en de tweede maal in het najaar. Zo krijgt je minder last van 
mos en geef je het gazon meer weerstand tegen de vorst in de winter. Dosering: 1 kg 
per 10 m2.

3213 per verpakking van 1 kg  € 6,75

3214 per verpakking van 5 kg  € 19,95

zie blz 27 

voor speciale 

bloemenmengsels
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3530  WINTERROGGE

3490  PHACELIA

3450  LUZERNE

3440  GELE ZOETE LUPINE

3430  RODE KLAVER

Gemaakt van twee laagjes oplosbaar papier waar tussen de zaadjes zijn vóórgezaaid. Lengte van het zaadlint is 
7,5 meter. Leg het lint op de plaats in de tuin waar u wilt kweken, dek het af met ca. 1 cm aarde. Goed vochtig 
houden en u bent klaar. Super snel en éénvoudig.

3800  Boterzachte pluksla gemengd € 2,65

3810  Bosui White Lisbon € 2,65

3820  Peterselie Moskrul € 2,65

3830  Radijsjes Bel Image € 2,65

3840  Zomerwortelen Nantes € 2,65

Groenbemesters
Op tuinen waar veel gewassen na elkaar worden geteeld is het op peil houden van het gehalte aan organische stof een belangrijke zaak. Weinig organische stof (humus) in de bodem leidt op  
zavel-, löss- en kleigrond spoedig tot structuurbederf en op zandgrond tot uitspoeling van voedingsstoffen en in een droge periode tot vochtgebrek. Voor het op peil houden van het  
organisch stofgehalte kunt u het beste gebruik maken van groenbemesters. De groene massa zorgt voor een goede grondbedekking waardoor de structuur beter behouden blijft en de  
ontwikkeling van onkruid wordt tegengegaan. Bovendien zorgen groenbemesters voor een actief bodemleven. 

* Op grond die besmet is met knolvoet, mag men nooit kruisbloemigen als groenbemester gebruiken omdat deze planten zeer gevoelig zijn voor deze ziekte.

* Vlinderbloemige groenbemesters houden bovendien de stikstof toevoer op peil.

Art.no. Gewas Zaaitijd Inhoud (m2) Soort Vorstgevoelig Prijs €

3420 Witte klaver maart-juni 100 gram (50 m2) vlinderbloemig weinig € 2,75 
3430 Rode klaver maart-juni 100 gram (30 m2) vlinderbloemig matig € 2,75 
3440 Gele zoete lupine maart-aug. 1000 gram (50 m2) vlinderbloemig sterk € 5,25 
3450 Luzerne maart-juli 200 gram (60 m2) vlinderbloemig matig € 3,60 
3460 Bladrammenas juli-aug. 200 gram (100 m2) kruisbloemig sterk € 2,85 
3470 Gele Mosterd aug.-sept. 200 gram (100 m2) kruisbloemig sterk € 2,70 
3480 Borage juli-aug. 50 gram (75 m2) bijenplant sterk € 2,95 
3490 Phacelia juli-aug. 100 gram (80 m2) bijenplant sterk € 3,25 
3500 Wikken juni-aug. 1000 gram (75 m2) vlinderbloemig sterk € 4,85 
3510 Italiaans raaigras juli-aug. 500 gram (100 m2) grassen matig € 3,25 
3530 Winterrogge aug.-sept. 1000 gram (40 m2) grassen weinig € 2,60 
3540 Japanse haver   april-okt. 500 gram (75 m2) grassen sterk € 3,70 

Zaaitijd is meestal aangegeven als nateeltgewas op vrijgekomen stukken. De meeste gewassen kunnen vroeger worden gezaaid, maar de kans op zaadvorming is dan zeer groot.

Zaadlinten
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4255 PAEONY DUCHESSE SCARLED RED

4230  RUBENS

4210  SUPER CHINENSIS ENKELBLOEMIG

4205  HARLEQUIN

4200  PUMILUM

4170  RODE KATTENSTAART - AMARANT

4140  MAGIC CIRCLES

4120  BLUE MINK

4100  HELIPTERUM ROSEUM

4160  KONINGSTAPIJT

4150  SNEEUWKLEED

Antirrhinum majus
Leeuwenbekken

Het zaaien begint in februari-april onder glas en april-mei buiten, ook nog in  
september onder glas voor weeuwenteelt met daardoor een vroeger begin van de 
bloei.

4180  Maximum, gemengd, hoge soorten, 70 cm. per pakje  € 0,95 
Een mooie snijbloem. 

4190  Nanum, gemengd, halfhoge soorten, 45 cm. per pakje  € 0,95 
Geschikt voor perken grote groepen. 

4200  Pumilum, Wondertapijt, gemengd, 15 cm.  per pakje  € 0,95 
Voor perken, randen, bloembakken en rotstuinen.  

Arctotis
Bereoor

4205  Harlequin, gemengd, 35 cm. per pakje  € 1,15 
Geeft éénjarige decoratieve bloemen, die geschikt zijn voor perk, bloembak 
en als snijbloem. Zaaien van maart tot mei onder glas en vanaf half mei in de 
volle grond. 

Callistephus chinensis
Zomeraster

De bekende mooie zomeraster in een uitgebreide variatie. Zaaien: maart/april onder 
glas en in april-mei buiten. De hogere soorten zijn uitstekend voor de snij. De lagere 
voor groepen en perken. Aanbevolen wordt geen zomeraster twee jaar achtereen op 
dezelfde plaats te zaaien of uit te planten.

4210  Super chinensis enkelbloemig,  per pakje  € 0,95 
gemengd, 70 cm. Zeer goede snijbloem.  

4230  Rubens, gemengd, 50 cm.  per pakje  € 1,00 
Blinkt uit als uitstekende snijbloem met sterke  
stelen en grote bloemen van het Pompontype. 

4240  Boeket, gemengd, 60 cm. per pakje  € 0,95 
Uitstekende snijbloem. 

4250  Paeony Duchesse Mixed, 60-70 cm NIEUW per pakje  € 1,45 
Grootbloemige gemengde pioenaster met een lange steel. Groeit graag in de zon 
en verdraagt wat halfschaduw.

4255  Paeony Duchesse Scarled Red, 60-70 cm per pakje  € 1,45 
Grootbloemige rode pioenaster met een lange steel. Kan niet missen in een snij-
en pluktuin en zijn een fantastische toevoeging aan bloemenborders.

4270  Dwerg Chrysant, gemengd, 30 cm. per pakje  € 0,90 
Voor randen, bloembakken en als snijbloem  
in kleine bloemstukjes. 

4280  Reuzenstralen, gemengd, 70 cm.  per pakje  € 0,95 
Eén van de beste laatbloeiende snij-asters. 

4300  Prinses, gemengd, 60-70 cm.  per pakje  € 1,00 
Prachtige snijbloem voor boeketten.

Eénjarige soorten
De soorten gemerkt met

S  zijn geschikt als droogbloemen.

Acroclinium S

Helipterum roseum

4100  Gemengd 40-50 cm. per pakje  € 1,00 
Droogbloem/snijbloem. Ook geschikt voor perken.  
Zaaien: april-mei. 

Ageratum mexicanum
Leverbalsem

Voor randen, bloembakken, perken en rotspartijen. Ook geschikt als pot- en  
kamerplant. Heeft een voorkeur voor zonnige plaatsen.  
Zaaien: februari-maart onder glas en april-mei buiten.

4120  Blue Mink, helderblauw, 20 cm. per pakje  € 0,95

Alyssum maritimum procumbens
Schildzaad

Voor randen, rotspartijen en perken, ook in de halfschaduw. Met de kleuren 
kunnen zeer leuke combinaties gevormd worden.  
Zaaien: maart onder glas, april-mei buiten

4140 Magic Circles   per pakje  € 1,85

Een uit de mooiste kleuren samengesteld mengsel van platte, cirkelvormig groeiende 
variëteiten. Tot 15 cm hoog. Uitbundig bloeiend met al die zachte tintjes en bovendien 
nog heerlijk geurend ook.

4150  Sneeuwkleed, wit tot 10 cm.  per pakje  € 0,90 
Ook perken, meer zon.

4160  Koningstapijt, purperviolet, 10 cm. per pakje  € 0,90 
Ook perken. 

Amaranthus caudatus
Kattenstaart

4170  Rode kattenstaart - Amarant tot 100 cm. per pakje  € 0,85 
Voor groepjes in de tuin: goede snijbloem; zeer decoratief.  
Zaaien: april-mei. 
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4500  POMPON

4460  COSMOS

4440  AMANDELROOSJE

4425  MINI-CHRYSANT

4400  BONTE GANZEBLOEM

4380 KORENBLOEMEN

4370  PLUIMHANENKAM

4360  CATHARANTUS VINCA ROSEA

4340  PACIFIC BEAUTY

4330  FIESTA GITANA

Cephalophora aromatica
Ananasbloem

4397  Pineapples 50 cm. per pakje  € 1,95 
Rijkbloeiende plant met aparte helder gele bloemknoppen. Als u de bladeren 
even beweegt, ruikt u een heerlijk zoete ananas/appel geur. Leuke kleine 
snijbloem. Voorzaaien op warmte, verspenen en uitplanten in uw border of 
bloembakken. Eenjarige plant, maar kan bij een zachte winter overblijven.

Chrysanthemum carinatum
Zomerchrysant

Voor grote groepen en perken. Goede snijbloem.

4400  Bonte Ganzebloem  per pakje  € 0,95 
Regenboogmengsel, 50-60 cm.

Chrysanthemum paludosum
Mini-chrysant

4425  Wit met geel hart  per pakje  € 0,95 
Vroegbloeiend. Compacte planten.

Clarkia elegans
Amandelroosje

4440  Gemengd 60 cm.  per pakje  € 0,90 
Voor groepen en regels langs muur of schutting.  
Snijbloem. Zaaien: van half april t/m eind mei, buiten. 

Cosmea bipinnata
Cosmos

4460  Sensation, gemengd, ca. 120 cm.  per pakje  € 0,85 
Voor grote groepen en achtergrond. Snijbloem.  
Zaaien: april-mei buiten.

Dahlia variabilis
Alle dahlia’s zaait men van half maart t/m eind april onder glas.

4470  Mignon, gemengd, 30-35 cm. per pakje  € 0,95 
Lage enkelbloemige. Voor perken. 

4500  Pompon, gemengd, 100 cm. per pakje  € 1,15 
Prachtige snijbloem.

Calendula officinalis
Goudsbloem

Ze houden van zonnige plaatsen en helpen mierenkolonies verjagen. Zaaien: vanaf 
half april buiten ter plaatse of op zaaibed en ook in september-oktober onder glas  
voor weeuwenteelt. Geschikt voor verwildering.

4330  Fiesta Gitana per pakje  € 0,85 
Lage dubbel gemengd, 25-30 cm.  
Voor groepen en perken. Kan als snijbloem worden gebruikt. Vraagt een zonnige 
plaats en normale tot droge grond. Fijngehakte bloemblaadjes hebben een zoete, 
scherpe smaak en kunnen goed in salades gebruikt worden. 

4340  Pacific Beauty, gemengd, 50-60 cm. per pakje  € 0,85 
Ook een goede snijbloem. 

4355  Ball’s Golden, dubbel ca. 50-60 cm.  per pakje  € 0,95 
Langstelige goudgele bloemen die geschikt zijn voor perken, groepen en als 
droog- en snijbloem. De plant op een schaduwrijke plek onderste boven hangen 
om te drogen. 

Catharantus roseus
4360  Catharantus Vinca rosea mixed, 30-40 cm NIEUW per pakje  € 1,45 

Voor groepen op beschutte plaatsen. Ook droogbloem.  
Zaaien: februari-maart verwarmd en april-mei onder glas. 

Celosia plumosa
Pluimhanenkam

4370  Gemengd 60 cm.  per pakje  € 0,95 
Voor groepen op beschutte plaatsen. Ook droogbloem.  
Zaaien: februari-maart verwarmd en april-mei onder glas. 

Centaurea cyanus
Korenbloemen

Voor grote groepen en perken; ook voor snijbloemen (veldboeketten) en als  
wildbloem. Zaaien: vanaf half april, buiten: september-oktober in de koude bak  
voor weeuwenteelt.

4380  Blauw, 60-80 cm. per pakje  € 0,95

Centaurea imperialis
Keizerkorenbloem

4390  Gemengd 70 cm.  per pakje  € 0,95 
Voor grote groepen en perken: prachtige snijbloem.  
Zaaien: maart-april in de koude bak of mei direct buiten. 

NIEUW!
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4660  KLIMMENDE WINDE

4640  STROBLOEM

4615  FORMULA MIXTURE

4610  LAGE SUNGOLD

4600 GIGANTEUS

4580 \ 4590  GIPSKRUID

4570  KOGEL-AMARANT

4540  MIDDAGGOUD

4525  BLUE BEDDER

4520  FANTASY PICOTÉE

4602  Sunrich Orange F1 130-140 cm.  per pakje  € 2,85 
Zeer populaire snijbloem. Pollenvrij en een van de meest gewilde, bekendste en 
mooiste zonnebloem. Blijft lang goed, een mooie kleur met volgroen blad. De 
bloem is geeloranje. Uitermate geschikt voor achtergrondbeplanting, solitair of 
als snijbloem.

4610  Lage Sungold 50-60 cm.  per pakje  € 0,95 
Dubbelbloemig, kan als potplant, dan in februari zaaien, verwarmd.

4615  Formula Mixture 150 cm. per pakje  € 1,15 
Mengsel van rode, goudgele en heldere citroenkleurige  
zonne bloemen. 

4625  Waooh!, 50-80 cm NIEUW per pakje  € 1,75 
Goudgele, goed vertakkende zonnebloem. Deze uitmuntende snijbloem blijft 
lang goed op de vaas. Bloemrijk, 1 stengel geeft ± 10 bloemen. Bloeit iets later 
dan de vergelijkbare Topolino. Geschikt voor border, perken en potten.

4630  Avondzon 180 cm. per pakje  € 1,10 
Bruinrood, enkelbloemig. 

4635  Topolino, 40-60 cm NIEUW per pakje  € 1,75 
Goudgele, snel bloeiende goed vertakkende zonnebloem. Superieure snijbloem, 
blijft lang goed op de vaas. Bloemrijk gewas. Geschikt voor border, perken en 
potten.

Helichrysum bracteatum S

Strobloem

Droogbloemen/snijbloemen. Zaaien: van half april tot eind mei, buiten.

4640  Monstrosum, gemengd, 90 cm.  per pakje  € 0,90

Ipomoea purpurea S

Klimmende Winde

4660  Gemengd klimt tot 150 cm.  per pakje  € 1,05 
Zaaien: april-mei, buiten. Voor snel bedekken van oude schuttingen, minder 
sierlijke hoekjes e.d.

4670  Clark’s Blue 150 cm. per pakje  € 1,05 
Dagbloem, hemelsblauw. Ook als potplant binnenshuis.  
Wordt dan 80-90 cm, wel steunen.

Dianthus caryophyllus
4520 Fantasy Picotée ca. 60 cm. per pakje  € 1,60

Een éénjarige, rijkbloeiende en heerlijk geurende tuinanjer, waarvan de bloemen zijn 
gestreept en voorzien van vlekjes. Een bijzonder soort, die geschikt is voor perken, 
borders, groepen en als snijbloem. 

Echium plantagineum
Slangekruid

Voor perken, borders, potten en randen. Zeer geliefd door bijen en vlinders.  
Zaaien van maart tot juni, 20-30 cm.

4525  Blue Bedder  per pakje  € 1,15

Eschscholzia californica
Slaapmutsjes

Voor randen, grote groepen en perken. Ook als snijbloem, maar dan in knopstadium 
afsnijden. Zaaien: van begin april tot eind mei.

4530  Gemengd 30 cm.  per pakje  € 0,80 
Enkelbloemig.

Gazania splendens
Middaggoud

4540  Zonneschijn-Hybride, gemengd, 25 cm. per pakje  € 1,25 
Voor perken, randen, potten en bloembakken, vraagt volle zon.  
Goede snijbloem. Zaaien: februari t/m april in verwarmde kas of kamer. 

Gomphrena globosa S

Kogel-amarant

4570  Gemengd 35 cm.  per pakje  € 0,95 
Voor groepjes, snijbloem en droogbloem! Zaaien: maart-april in verwarmde 
bak of kas.

Gypsophila elegans S

Gipskruid

Snijbloem, speciaal voor boeketten. Zaaien: april t/m half juli, buiten.

4580  Covent Garden Market, wit 60 cm.  per pakje  € 0,90 
Grootbloemig.

4590  Rose 60 cm. per pakje  € 0,90

Helianthus annuus
Zonnebloemen

Zaaien: april-mei buiten. Geschikt voor groepen, snijbloemen en achtergronden.

4600  Giganteus 200-300 cm.  per pakje  € 0,70 
Reuzen zonnebloem, enkelbloemig.  

4625 WAOOH! 4635 TOPOLINO

NIEUW! NIEUW!
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4790  MIDDAGBLOEM OF IJSKRUID

4770  LUPINE

4750   PENDULA 4812 PRINCE GUSTAV’S EYES

4810  NEMESIA4738  GROOTBLOEMIG VLAS

4730  SILVER CUP

4720  BIJOU

4710  MULTIFLORA COLORAMA

Lupinus hartwegii
4770  Lupine Gemengd 60-80 cm.  per pakje  € 0,90 

Voor grote groepen en voor verwildering. Zaaien: april-mei, buiten. 

Mesembryanthemum criniflorum
Middagbloem of IJskruid 

4790  Gemengd 10 cm.  per pakje  € 0,85 
Voor randen, perken, rotstuinen op zonnige plaatsen.   
Zaaien: maart-april onder glas, april-mei buiten. 

Moluccella laevis S

4800  Klokken van Ierland 60-70 cm. per pakje  € 0,90 
Groen, ‘azeldzaam’. Droogbloem/snijbloem. Zaaien: februari t/m april onder glas. 

Nemesia strumosa compacta
Voor perken, randen en bloembakken. Rijk en langdurig bloeiende plantjes op zonnige 
en halfbeschaduwde plaatsen. Zaaien: maart-april onder glas, vanaf begin mei buiten.

4810  Nana, Triumph, gemengd, 15 cm.  per pakje  € 1,05 
Compact.

Nemophila of bosliefje
Een prachtig plantje voor aan de rand van de border, als bodembedekker en in potten. 
Kweekt gemakkelijk op, het liefst in halfschaduw. Zorg dat de plant niet uitdroogt, 
want dan heb je er maar kort plezier van. Het is ook mogelijk ze in het najaar te zaaien 
zodat zij al in april hun eerste bloemen tonen.

4812  Nemophila Prince Gustav’s Eyes 10 cm.  per pakje  € 0,95 
Een bodembedekker met vanaf juli mooie helder blauwe bloemen.

4813  Nemophila maculata Spotty 10 cm.   per pakje  € 1,50 
Een bodembedekker, waarvan de witte bloemen lichte streepjes 
en 5 paarsblauwe puntjes hebben. 

Nicotiana
4815  Nicotiana of Siertabak ca. 90 cm. per pakje  € 1,05 

Prachtmengsel. Decoratieve plant, die zeer rijk bloeit. Geeft in de  
namiddag en avond een heerlijke geur. Geschikt voor borders, potten en 
perken. Zaaien maart-april onder glas, mei-juni in de volle grond.

Lathyrus odoratus
Pronkerwten

Heerlijk geurende snijbloemen. Regelmatig bloemen snijden en de uitgebloeide 
verwijderen bevordert de bloei. Het is beter om Lathyrus geen twee jaar achtereen op 
dezelfde plaats te zaaien. Zaaien: maart t/m mei, buiten langs gaas, hekwerk e.d. op 
zonnige plaatsen.

4680  Cupani Original tot 200 cm.  per pakje  € 1,85 
Purper en donkerbruin.

4690  King Edward tot 200 cm. per pakje  € 1,85 
Karmozijnrood.

4700  Dorothy Eckford tot 200 cm. per pakje  € 1,85 
Wit. 

4710  Multiflora Colorama, gemengd, tot 200 cm. per pakje  € 1,20 
Langstelig.

4720  Bijou, gemengd, halfhoog, 30 cm. per pakje  € 1,35 
Langs gaas ongeveer 50-60 cm.

Lavatera trimestris
Bekermalve

4730  Silver Cup 60 cm. per pakje  € 1,45 
Rose, zilverkleurig geaderd. Voor perken en groepjes, zeer goede snijbloem. 
Zaaien: maart-april onder glas, april-mei buiten.

4735  Mont Blanc ca. 60-70 cm. per pakje  € 1,45 
Prachtige witte snijbloem die geschikt is voor borders, perken en als achter- 
grondbeplanting. Zaaien maart-april onder glas en april-juni buiten.

Linum rubrum
Grootbloemig vlas

4738  Rood 30-45 cm.  per pakje  € 1,15 
Geeft felrode bloemen die geschikt zijn voor randen, borders en rotstuinen. 
Zaaien van april tot juli.

Lobelia erinus compacta
Voor perken, randen, bloembakken en rotstuinen op zonnige plaatsen en  
half-schaduw. Zaaien: februari-maart in verwarmde kas of kamer, april onder glas. 
Verspenen! Bloeitijd: de gehele zomer.

4740  Kaiser Wilhelm 15 cm. Donkerblauw.  per pakje  € 1,15

4750  Pendula 30 cm. per pakje  € 1,15 
Saffier, hanglobelia, blauw.

4735  MONT BLANC

4813  MACULATA SPOTTY
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4990  SINT-JANSVUUR

4960  AJACIS

4925 TWINKLING BEAUTY MIXED

4920  VLAMBLOEMEN

4880 BLUE WAVE F1

4860  NANA COMPACTA F1

4842  DANISH FLAG

4840  KLAPROOS (ROOD)

4820  PERSIAN JEWELS

Phlox drummondii
Vlambloemen

Voor perken, groepen en snijbloemetjes voor kleine bloemstukjes.  
Zaaien: maart-april onder glas, mei buiten. Phloxen houden van zonnige plaatsen.  
Voor de langdurige bloei.

4920  Summer showers mix 30 cm. per pakje  € 1,95

4925  Twinkling Beauty mixed 35-40 cm. NIEUW per pakje  € 1,45 
Deze bijzondere veelzijdig gekleurde bloemen zijn geschikt voor perken, randen 
en bloembakken. Prima snijbloem en aantrekkelijk voor vlinders.

Delphinium
Riddersporen

Voor perken, groepen en borders. Zaaien: eind maart t/m mei, buiten.

4960  Ajacis, gemengd, 40-50 cm. per pakje  € 0,95 
Hyacintbloemigen. 

4970  Consolida, gemengd, 80 cm. per pakje  € 0,95 
Imperial. Tevens snijbloem/droogbloem.

Salvia splendens
Voor perken, groepjes, randen, bloembakken en borders.  
Zaaien: vanaf februari in verwarmde kas of kamer, april onder glas.

4990  Sint-Jansvuur 25-30 cm. per pakje  € 1,35 
Vuursalie. 

Scabiosa Atropurpurea
Duifkruid 

4993  Dubbelbloemig gemengd, 70-80 cm.  per pakje  € 1,45 
Deze gevuldbloemige, wollige bloemen zijn heel sterk voor de snij en een ware 
aanwinst voor de tuin. Het kleurenmengsel bestaat uit meerdere tinten. Ideaal 
voor border en perken. Erg geliefd bij vlinders.

Nigella damascena
Juffertje in ’t groen

Voor perken, groepjes, snijbloem en na de bloei de zaaddozen voor droogboeketten. 
Zaaien: vanaf begin mei, buiten, met tussenpozen voor opeenvolgende bloei.

4820  Persian Jewels 40-50 cm.  per pakje  € 0,95 
Juwelenmengsel. 

4830  Blauw 40-50 cm. per pakje  € 0,95

Papaver rhoeas
Klaproos

4840 Enkel Rood, 60-75 cm. per pakje  € 0,95
Deze klaprozen vormen tamelijk grote, opvallende rode bloemen. Terwijl vaste 
plant Papavers na de bloei staan te verdorren, kunnen deze éénjarige papavers 
juist heel goed gebruikt worden om zulke ‘gaten’ in de border te vullen.  
Papaver is uitermate geschikt voor verwildering. Eénjarige Papavers laten zich 
moeilijk verplanten. Zaai daarom direct op de plek waar u ze wilt hebben  
(in vochtige grond). Doe dit vanaf eind maart tot juni. 

4842 Danish Flag, 80-90 cm.   per pakje  € 1,25
Een absolute aandachtstrekker met iets gefranjerde bloedrode bloem. In het 
hart een wit kruis. Geven grote zaadbollen, die vers of gedroogd geliefd zijn 
in bloemwerk. Papavers zijn juweeltjes in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook 
fantastisch, snij ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. Ze zijn uitermate 
geschikt voor verwildering. Eénjarige Papavers laten zich moeilijk verplanten. 
Zaai daarom direct op de plek waar u ze wilt hebben (in vochtige grond).  
Doe dit vanaf eind maart tot juni.

Petunia’s
Voor perken, groepjes en bloembakken. Zaaien: februari in verwarmde kas of kamer, 
vanaf half maart onder glas, eind mei buiten.

4860  Nana compacta, prachtmengsel, 30 cm. per pakje  € 1,05 
Vrolijk en kleurrijk mengsel.

4870  Tidel Wave Silver en Cherry F1  per pakje  € 3,95 
Geef deze plant de ruimte en hij groeit door tot soms wel 1 m2 per plant!  
Voor perken, borders en uitstekend voor hanging-baskets.  
De bloei gaat door tot aan de vorst.

4880  Blue Wave F1  per pakje  € 3,95 
Speciaal veredeld als hangplant. Zal dus wat rijker bloeien als een hangplant en 
wat minder als een tuinplant in vergelijking met Tidel Wave. De bloei gaat door 
tot aan de vorst.

4910  Pendula, gemengd, tot 35 cm. per pakje  € 1,50 
Hangpetunia. 

4993 DUIFKRUID

S

NIEUW!
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5180  LAGE JEWEL

5150  NAUGHTY MARIETTA

5130  BOLERO

5120  PETITE BOY YELLOW

5100 BONITA

5030  LAMSOOR

5050   CRACKERJACK

5080  ESKIMO

5020  SIERMAÏS

5004  INDIAN MIX

Tagetes patula nana
Dubbele kleinbloemige Afrikanen

Voor perken, randen en bloembakken. Zaaien: vanaf half mei buiten.

5100  Bonita, gemengd, 30 cm.  per pakje  € 0,90 
Zeer gevarieerd.

5110  Petite Boy Orange 20 cm. per pakje  € 0,95 
Oranje.

5120  Petite Boy Yellow 20 cm. per pakje  € 0,95 
Geel. 

5130  Bolero 25 cm. per pakje  € 0,90 
Bruinrood met goudgeel.

Enkelbloemig

5150  Naughty Marietta 30 cm. per pakje  € 0,95 
Geel met bruin. 

5160  Mr. Majestic 20 cm. per pakje  € 1,95 
Laag enkelbloemig afrikaantje, heel fraai. Is tamelijk nieuw op  
afrikaantjes gebied. Aparte, fel gestreepte bloemen d.m.v. een goudgele  
ondergrond met brede mahoniebruine strepen. Heeft hierdoor een grote 
aantrekkingskracht op vlinders. Uitstekend geschikt voor de lage border, randen, 
maar ook bijv. in potten. Regelmatig verwijderen van de uitgebloeide bloemen 
verlengt de bloeitijd. Afrikaantjes zijn goed bestand tegen droogte.

Tropaeolum majus
Oost-Indische Kers

Zaaien: van half april tot eind mei buiten, of van half maart tot begin april in potjes  
onder glas. Rankende soorten voor klim- of hangplant, lage soorten voor randen, 
perken en bloembakken; tevens uitstekende snijbloemen voor drijfschalen.

5170  Rankende dubbelbloemige, per pakje  € 0,95 
Gemengd, 75-150 cm. 

5180  Lage Jewel, gemengd, 30 cm. per pakje  € 0,95 
Dubbelbloemige. 

5190  Lage Empress of India 30 cm. per pakje  € 1,95 
Enkelbloemig rood. 

Sierkalebassen
Vormt decoratieve siervruchten. Kruipt of klimt met steun tot 3 m. Zaaien: vanaf begin 
april in verwarmde kas, of kamer.

5000  Mengsel van kleine soorten per pakje  € 1,00

5002  Turkse Muts per pakje  € 1,30

5004  Indian Mix  per pakje  € 1,85 
Veel unieke, veelkleurige en veelvormige vruchten. 
Betrekkelijk kleine vruchten met tamelijk lange nekken, die bezet zijn met 
gekleurde wratjes en ribbels. 

5006  Flessenplant, NIEUW per pakje  € 2,10 
Geeft prachtige flesachtige vruchten met een stevige buitenkant, waarvan na 
drogen, uitstekend vogelhuisjes kunnen worden gemaakt. 

Zea hybride
Siermaïs

5020  Multicolor Hybride, gemengd, 150 cm.  per pakje  € 1,05 
Voor decoratieve bloemstukken en winterboeketten.  
Zaaien: half april onder glas, mei buiten.

Statice sinuata S

Lamsoor

Voor droogbloem/snijbloem, kleine groepen en perken.  
Zaaien: maart-april onder glas, mei buiten.

5030  Gemengd 60-70 cm. per pakje  € 0,95

Tagetes erecta
Dubbele grootbloemige Afrikanen.

Voor perken, groepen en zeer goede snijbloemen.  
Zaaien vanaf half maart onder glas, vanaf half mei buiten.

5050  Crackerjack, gemengd, 80 cm.  per pakje  € 0,90

5060  Oranje 80 cm. per pakje  € 1,05

5070  Geel 80 cm. per pakje  € 1,05

5080  Eskimo 35 cm.  per pakje  € 3,25 
Crème/wit.

5002 TURKSE MUTS5000 MENGSEL VAN KLEINE SOORTEN
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5530  LANGGESPOORDE AKELEIEN

5510 STOKROZEN

5320 DROOGBLOEMEN

5290/5295  SNIJBLOEMENMENGSEL

Speciale mengsels
Zaaien: buiten, het gehele voorjaar.

5290  Snijbloemenmengsel 60-90 cm. (5 m2) per pakje  € 1,05

5295  Snijbloemenmengsel 60-90 cm. (50 gr. 60 m2) per pakje  € 3,95

5320  Droogbloemen, gemengd, 40-100 cm. S per pakje  € 1,05 
Vele soorten. Voor gemengde droogboeketten.

5340  Wildbloemenmengsel per pakje  € 2,65 
Eén- en tweejarig en overblijvende soorten, 5 gram, voor 8 m2.

5350  Vlinderbloemenmengsel per pakje  € 1,95 
Bevat ca. 20 soorten nectarplanten van bloemen en decoratieve kruiden om de 
vlinders te lokken. Sommige soorten ook als snijbloem te gebruiken, 4 gram, 
voor 6 m2.

5360  Bijenmengsel (30 m2) per pakje 50 gram  € 4,00

5370  Bijenmengsel per pakje 500 gram  € 31,50 
Bijenmengsel is een speciaal samengestelde mix van meer dan 20 soorten die 
een grote aantrekkingskracht hebben op vooral bijen en andere vliesvleugelige. 
Bijen zijn zeer belangrijk voor de bestuiving van bloemen, groenten en fruit. Dit 
mengsel zorgt ervoor de we de massale uitsterfte van bijen iets tegengaan door 
een bijvriendelijke omgeving te creëren. 500 gram, voor 300 m2.

Twee- en meerjarige soorten
Tweejarige soorten zaaien: half juli tot eind augustus, deze soorten zijn aangegeven 
met ②. Meerjarige soorten zaaien: half mei tot eind juli, tenzij anders aangegeven.

Althaea rosea
Stokrozen

5510  Dubbele gemengd ②, ca. 200 cm.  per pakje  € 1,45 
Voor groepjes op de achtergrond, prachtig tegen muren e.d.

Aquilegia hybrida
Langgespoorde Akeleien

5530  Gemengd 60-70 cm.  per pakje  € 0,95 
Voor perken en groepjes. Goede snijbloem. 

Verbena hybrida
IJzerhard

Voor perken, groepen, randen en bloembakken. Zaaien: februari-maart  
in verwarmde kas of kamer, april-mei buiten en onder glas.

5210  Ideal Florist, gemengd, 25 cm.  per pakje  € 0,95

Matthiola annua
Zomerviolieren

5220  Special Perfection, gemengd, 45 cm. per pakje  € 1,10 
Snijbloem. Ook voor perken en groepjes.  
Zaaien: februari-maart onder verwarmd glas.

Xeranthemum annuum S

Papierbloemen

5230  Gemengd 60-80 cm.   per pakje  € 1,15 
Droogbloem/snijbloem, ook voor groepen.  
Zaaien: april onder glas, mei buiten. 

Zinnia elegans
Voor perken, groepen en goede snijbloemen. Zijn allen dubbelbloemig.  
Zaaien: maart in verwarmde kas of kamer, in april onder glas.

5240  Reuzen van Californië, gemengd, 70-80 cm. per pakje  € 1,00

5250  Lilliput of Pompon, gemengd, 50-60 cm. per pakje  € 1,00

5260  Caroussel whirligig, gemengd, 50-60 cm. per pakje  € 1,00 
Voor perken en grote groepen. Zeer geschikt voor snijbloem.  
Grootbloemige zinnia met een wat lossere plantopbouw. 
Zeer fraaie kleurcontrasten.

Zinnia haageana
5280  Persian Carpet, gemengd, 30-40 cm.  per pakje  € 1,00 

Voor perken, randen, kleine groepen en snijbloem.  
Zaaien: vanaf eind maart onder glas, mei buiten. 

5360  BIJENMENGSEL

5280  PERSIAN CARPET

5230  PAPIERBLOEMEN

5220  ZOMERVIOLIEREN

5210  IDEAL FLORIST

5260  CAROUSSEL WHIRLIGIG

5250  LILLIPUT OF POMPON
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5860  LUPINUS POLYPHYLLUS

5840  LIATRIS SPICATA

5790 KOKARDEBLOEM

5780  KOGELDISTEL

5750  TUINANJERS

5740  STEENANJER

5690  DUIZENDSCHONEN

5660  MARGRIETEN

5630  GEMENGDE VALERIAAN

5610  MARIËTTE-KLOKJE

Dianthus caryophyllus
Tuinanjers

5750  Grenadin, gemengd ②, 50-60 cm. per pakje  € 1,05 
Voor groepen, perken, goede snijbloemen. 

Echinops ritro S

Kogeldistel

5780  Lavendel-blauw ca. 120 cm.  per pakje  € 1,50 
Deze vlinderplant is geschikt voor perken, borders, groepen en als droog-  
en snijbloem. 

Gaillardia aristata
Kokardebloem

5790  Gemengd 60-80 cm.  per pakje  € 1,05 
Rijkbloeiende plant voor groepen, perken en snijbloem.

Gypsophila paniculata S

Gipskruid

5800  Wit 80-90 cm.  per pakje  € 1,45 
Ideaal voor verwerking in boeketten. Kan ook gedroogd worden.

Lathyrus latifolius
Pronkerwt

5830  Gemengd klimt tot 200 cm, met steun.  per pakje  € 2,05 
Goede snijbloem.

Liatris spicata
5840  Purperrose 60-70 cm.  per pakje  € 1,05 

Voor groepjes en border. Aparte snijbloem. 

Lunaria annua S

Judaspenning

5850  Gemengd ②, 60-80 cm.  per pakje  € 1,05 
Geschikt voor verwildering. Na de bloei ontstaan de zilver-kleurige ‘penningen’. 
Zeer populair in bloem-stukken en droogboeketten. Zaaien: in mei, juni en juli, 
buiten.

Lupinus polyphyllus
Lupinen

5860  Russell’s Hybride, gemengd 100 cm.  per pakje  € 1,35 
Voor grote en kleine groepen en snijbloem. 

Aster
5555  Aster alpinus ca. 30 cm. per pakje  € 1,50 

Overblijvende aster in veel sprekende kleuren, die geschikt is voor perken, 
groepen en bloembakken.

Aubrieta hybrida
5560  Gemengd 10-15 cm.  per pakje  € 1,40 

Ideaal voor randen, rotstuinen en stapelmuurtjes.

Campanula medium
Mariëtte-klokje

5610  Dubbelbloemige, gemengd ②, 60 cm.  per pakje  € 1,45 
Voor groepen, perken en achtergronden. Prima snijbloem.

Centranthus Ruber
Valeriaan 

5630 Gemengd, 60-80 cm.   per pakje  € 1,75
Een prachtige borderplant, geliefd bij bijen en vlinders. Mengsel bevat drie 
kleuren: roze, wit en kastanjebruin. Planten zijn licht geurend, lang bloeiend  
en kunnen ook als snijbloem worden gebruikt. Ideaal voor de vaste planten-  
en rotstuinen.

Chrysanthemum leucanthemum
Margrieten

5660  Meikoningin 60-80 cm.  per pakje  € 0,95 
Wit. Voor groepjes en perken. Zeer goede snijbloem.

Delphinium hybridum
Riddersporen

5680  Giant Pacific, gemengd, 150-180 cm.  per pakje  € 1,75 
Voor bordergroepen. Goede snijbloem. 

Dianthus barbatus
Duizendschonen

Voor perken, groepen en snijbloemen.

5690  Enkelbloemig, gemengd ②, 40-50 cm.  per pakje  € 1,00

5710  Dubbelbloemig, gemengd ②, 40-50 cm. per pakje  € 1,00

Dianthus deltoides
Steenanjer

5740  Karmijnrood 15-20 cm.  per pakje  € 1,00 
Voor randen, rotstuinen en stapelmuurtjes, taluds etc. 

5560  AUBRIETA HYBRIDA
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6010  ZWITSERSE REUZEN

6000  EREPRIJS

5990  VUURPIJL

5955  RUDBECKIA

5950  PERZISCHE MARGRIET

5940  SLEUTELBLOEM

5920  LAMPIONPLANT

5910  IJSLANDSE PAPAVER

5890  VERGEET-MIJ-NIET

5870  MUURBLOEMEN

Pyrethrum hybridum
Perzische Margriet

Wordt in de bio-tuin gebruikt als insectenwerend middel.  
Voor perken, groepen en in borders. Prachtige snijbloemen.  
Zaaien van half mei t/m begin juli, buiten.

5950  Enkelbloemig, gemengd, 60-70 cm. per pakje  € 1,45

Rudbeckia purpurea Echinacea
Zonnehoed

5955  Purper ca. 100 cm.  per pakje  € 1,95 
Meerjarige plant met fraaie straalbloemen, die geschikt is voor borders, 
achtergrondbeplantingen en als snijbloem.

Kniphofia uvaria
Vuurpijl

5990  Rood met geel 100 cm.  per pakje  € 1,50 
Voor groepen, borders, solitair, etc. Goede snijbloem.

Veronica spicata
Ereprijs

6000  Meerjarig blauw 50 cm.  per pakje  € 1,50 
Voor kleine groepjes en als solitair in kleine tuinen.  
Goede snijbloem. Zaaien: mei, juni, juli, buiten.

Viola tricolor
Violen

Kunnen zowel één- als tweejarig gekweekt worden. Voor éénjarige teelt zaaien: vanaf 
begin maart onder glas, vanaf begin mei buiten. Voor twe e -jarige teelt zaaien: vanaf 
eind juli buiten, september onder glas, ter plaatse laten overwinteren. Uitdunnen of 
uitplanten volgt in het vroege voorjaar.

Zwitserse reuzen

6010  Gemengd 20 cm.  per pakje  € 1,50 
Prachtmengsel. 

Cheiranthus cheiri
Muurbloemen, enkelbloemig

5870  Gemengd 40-50 cm. per pakje  € 1,00 
Rijkbloeiende plant met heerlijke geur. Geschikt voor randen, langs muren etc. 
Goede snijbloem.

Myosotis alpestris
Vergeet-mij-niet

5890  Indigo ②, 30-40 cm.  per pakje  € 0,80 
De bekende vriendelijke indigo-blauwe bloempjes. Bloeit zeer vroeg in het 
seizoen. Ideaal in combinatie met voorjaarsbollen.  
Bloem als teken van trouw en oneindige liefde.

Papaver orientale/klaproos
Oosterse papaver

5900  Scharlakenrood 70-90 cm.  per pakje  € 1,25 
Voor kleine groepjes of als solitair. Grootbloemig, voor snij-bloemen  
in knopstadium snijden, juist als de kleur zichtbaar wordt.

Papaver nudicaule
IJslandse papaver

5910  Reuzenbloemig, gemengd, 30-45 cm.  per pakje  € 1,25 
Voor perken, groepjes en regels. Voor snijbloem in knopstadium snijden,  
juist als de kleuren zichtbaar worden.

Physalis alkekengi
Lampionplant

Voor kleine groepjes. De vruchtdozen (lampions) vormen prachtig materiaal  
voor bloemstukken en droogboeketten.

5920  Oranje vruchtdozen ca. 65 cm.  per pakje  € 1,20

Primula veris elatior
Sleutelbloem

Voor perken, randen, groepen en plantenbakken, ook als potplantje. 
Tuinprimula is de algemeen bekende naam.  
Zaaien: van begin mei t/m begin juli, onder glas en buiten.

5940  Grootbloemig, gemengd 20-25 cm.  per pakje  € 1,75 
Houdt als alle primula’s van schaduw. 
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6320  SUZANNA MET DE MOOIE OGEN

6310  PASSIEBLOEM

6296  SUMMERTIME F1 

6280  F2 SCARLET-ROOD

6260  GERANIUMS

6210 GERBERA JAMESONII

6190 SIERNETEL

6120  BEGONIA SEMPERFLORENS

6090 HOORNVIOOLTJE

6020  ALPENMEER

Pelargonium zonale
Geraniums

Tevens bij uitstek geschikt voor perken en bloembakken.  
Zaaien: januari-april in verwarmde kas of kamer. Meerjarig maar niet bestand  
tegen vorst.

6260  Gemengd 30-50 cm. ± 40 zaden per pakje  € 2,50 
Kan tot in augustus gezaaid worden, bloeit dan het jaar daarop. 

Pelargonium zonale
F1 Hybriden: munten uit door vroege en rijke bloei en uniformiteit. 

6280  F2 Scarlet-rood 40 cm. per pakje  € 2,50 
Donkerrood (min. 20 planten). 

Pelargonium peltatum
6296  Summertime F1, gemengd. per pakje  € 3,45 

Hanggeranium (min. 8 planten). 

6300  Geranium Pratense Blauw  
(Beemdooievaarsbek) 35 cm. per pakje  € 2,95 
Een heerlijke vaste plant, die de gehele zomer door blijft bloeien. De plant is 
drachtplant voor honingbijen, hommels en vlinders. De helder paarsblauwe 
bloemen staan vaak met 2 bijeen. Een zeer dankbare plant. Zaai onder glas op 
warmte of bij voorkeur later in het seizoen buiten op zaaibed en zodra  
hanteerbaar verspenen in potjes en later verplanten. Geschikt voor  
groepsbeplanting, borders en perken.

Passiflora caerulea
6310  Passiebloem per pakje  € 1,95 

Klimplant op beschutte zonnige plaatsen buiten tegen de muur of schutting. 
Klimmen tot 500 cm. Zaaien: januari-april in verwarmde kas of kamer.

Thunbergia alata
Suzanna met de mooie ogen

6320  Gemengd  per pakje  € 1,60 
Met donker loof. Kan met steun klimmen tot 150 cm, zonder steun als hangplant. 
Zaaien: februari t/m april in verwarmde kas of kamer.

6020  Alpenmeer 20 cm.  per pakje  € 1,50 
Blauw met vlek. 

6030  Avondrood 20 cm. per pakje  € 1,50 
Mahonierood met vlek. 

Viola cornuta
Hoornviooltje

In tegenstelling tot de andere violen zijn deze meerjarig, kweekwijze is overigens 
gelijk. Voor perken, randen, rotstuinen en bloembakken.

6090  Gemengd 15 cm. per pakje  € 1,50

Begonia semperflorens
6120  Lage struik, gemengd, 25 cm.  per pakje  € 1,95 

Zaaien: van eind december t/m februari, in verwarmde kas of kamer bij tenminste 
21 ºC. Begonia’s zijn tevens uitermate geschikt voor perken, bloembakken etc.

Coleus blumei
Siernetel

6190  Regenboogmengsel tot 80 cm.  per pakje  € 2,00 
Geliefd door het zeer decoratieve blad. Zaaien: januari t/m april in verwarmde 
kas of kamer. 

Gerbera jamesonii
6210  Mengsel van grootbloemige Gerbera’s per pakje  € 2,00 

Tevens kasplant. 50-60 cm.   
Mooie en lang houdbare snijbloem. Zaaien: maart-april in verwarmde kas 
of kamer, mei-juli onder glas. 

Impatiens holstii
Vlijtige Liesjes

Tevens zeer geschikt voor perken, bloembakken; vraagt veel vocht, verdraagt ook 
schaduw. Zaaien: februari t/m april in verwarmde kas of kamer.

6230  Cocktail F2, gemengd, 25 cm.  per pakje  € 2,00 
Zeer grootbloemig en uniform.

6300  GERANIUM PRATENSE BLAUW6230  VLIJTIG LIESJE
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6570  GAZON PUR 

6550 BRANDNETELGIER

6509 TOMATENMEST 6511 AARDAPPELMEST

6507 FRUITMEST 6508 DRUIVENMEST

6506 GROENTENMEST

6503  ZEEWIERKALK  

6502  FRUITMEST

6501  GROENTENMEST

6513 BODEMACTIVATOR

6515 VIVIROOT 

6505 LAVAMEEL

6504 KASGROENTENMEST

Organische meststof voor Aardbeien & Kleinfruit
Voor veel heerlijke aardbeien en vruchten. Lang werkend voor een evenwichtige groei.  
Rijk aan kalium voor veel stevige en smakelijke vruchten. Dosis 100-150 gr/m². 

6507 per verpakking van 0,75 kg  € 6,95

Organische meststof voor Druiven
Voor smaakvolle en sappige druiven. Bevat magnesium voor gezonde bladeren. Lang werkende, 
natuurlijke meststof voor een volgehouden evenwichtige groei. Dosis 150-200 gr/m².

6508 per verpakking van 0,75 kg  € 6,95 

Organische meststof voor Tomaten
Het hoge gehalte aan kalium bevordert de stevigheid. Voor veel stevige, sappige tomaten.  
Geen zout accumulatie in de bodem. Dosis 50-150 gr/m².

6509 per verpakking van 0,75 kg  € 6,95 

Organische meststof voor aardappelen
Speciale samenstelling voor de teelt van aardappelen. Rijk aan kalium voor stevige,  
smakelijke en grote ardappelen die lang houdbaar zijn. Dosis 0,8-1,5 kg/10 m² of 30 gr/plant.

6511 per verpakking van 3 kg  € 15,95 

Bodemactivator
Organische bodemverbeteraar met micro-organismen voor een betere bodemvruchtbaarheid en 
een rijk en divers bodemleven dat bodemmoeheid helpt voorkomen. Daardoor geschikt  
voor uitgeputte bodems in kassen. Vitaliseert intensief betreden en gecompacteerde gronden, 
ideaal voor de aanleg van moestuin, siertuin en gazon. Toepasbaar in de biotuin.  
3 kilo voldoende voor 30 m².

6513    Per verpakking van 3 kg  € 11,95 

Viviroot Wortelactivator
Viviroot-wortelactivator is een meststof die rijk is aan fosfor en die de vorming en groei van 
plantenwortels bevordert. Ideaal bij het aanleggen van gazon (inzaai of graszoden), bij aanplan-
tingen in de siertuin en moestuin en voor planten in pot. 1,5 kilo voor 60 planten.

6515 NIEUW per verpakking van 1,5 kg € 9,95 

Brandnetelgier
DCM Brandnetelgier is een product afkomstig van natuurlijke verwerking van brandnetels.  
Het gebruik van brandnetelgier zowel in de moestuin, de siertuin als in de fruittuin, is reeds  
heel lang gekend bij de milieubewuste tuinier. Concentraat voor 300 m².

6550   Per verpakking van 1,5 Liter  € 16,95 

Gazon Pur
Meststof en mosdoder in 1. Mosgroei in het gazon is een groot en veelvoorkomend probleem. 
Vaak komt dit doordat de bodem te zuur is. Wanneer een bodem te zuur is, groeit het gras slecht 
en hierdoor krijgt mos de kans om te groeien. Mos groeit goed op een zure bodem - dit wilt u na-
tuurlijk voorkomen! Om mos te voorkomen strooien veel mensen vroeg in het voorjaar kalk. De 
perfecte volgende bemesting is de Gazon Pur: Een meststof en mosdoder in 1. De mosdeeltjes in 
het gazon zullen afsterven wanneer u Gazon Pur strooit. Daarnaast bevat het de juiste voedings-
stoffen voor een dichte hergroei en een donkergroen gazon. De DCM Gazon Pur is een organische 
meststof en heeft een lange nawerking van maar liefst 100 dagen. 10 kilo voor 125 m².

6570 NIEUW per verpakking van 10 kg € 29,95 

Waarom organische plantenvoeding?
DCM Organische plantenvoeding is samengesteld uit grondstoffen  
van natuurlijke oorsprong. De aanwezige voedingselementen komen geleidelijk vrij 
gedurende een lange periode van minimaal 100 dagen.  
De langzame afgifte geeft een evenwichtige groei en voorkomt uit spoeling. 
Daarnaast wordt het bodemleven gestimuleerd door toevoeging van organische stof. 
Het bio-label garandeert een 100% organisch product, toegelaten voor gebruik in 
de biologische land- en tuinbouw. Met DCM plantenvoeding kiest u dus voor milieu 
vriendelijke en veilige producten en gezonde groenten! 

Organische meststof voor Groenten en Fruit
Voor gezonde groenten en fruit uit eigen tuin. Rijk aan kalium voor sterke planten en dikke 
vruchten. Met magnesium voor diepgroene bladeren en blad gewassen. Dosis 0,5-2 kg/10 m².

6501 per verpakking van 3 kg  € 17,95 

Organische meststof voor Aardbeien en Kleinfruit
Speciale samenstelling voor aardbeien en kleinfruit (aalbessen, braambessen, 
jeneverbessen, frambozen etc.). Rijk aan kalium en fosfor voor een massa heerlijke vruchten. 
Dosis 1,5 kg/10 m².

6502 per verpakking van 3 kg  € 15,95 

Fossiele Zeewierkalk van Coccolieten pH verhogend
Gemakkelijk strooibare kalk, maakt zware grond beter bewerkbaar.  
Voor het verbeteren van zuurtegraad van de bodem. Universeel toepasbaar: voor moestuin, 
boomgaard, siertuin en vijver. Dosis 1-2 kg/10 m².

6503 per verpakking van 4 kg  € 10,50 

Organische meststof voor Serregroenten (Kasgroenten)
Samengestelde organische meststof NPK 5-5-5. Evenwichtige formule, geschikt voor alle 
groenten. Puur organische meststof: géén opstapeling van overtollige zouten in de grond,  
ideaal voor zowel hobbyserre als tuin. 100 % organisch, toegelaten voor gebruik in de  
biologische land-en tuinbouw. Dosis: 0,5-2 kg/10 m².

6504 per verpakking van 1,5 kg  € 9,50 

Lavameel
Zeer fijn poeder van lavarotsen. Natuurlijke oorsprong = afkomstig van vulkanisch gesteente. 
Veelzijdig product voor de meeste diverse toepassingen. Kan met poederverstuiver  
art.no. 7895 worden verstoven.

6505 per verpakking van 2 kg  € 9,95 

Organische meststof voor Groenten en Kruiden
Voor gezonde groenten en kruiden uit eigen tuin. Rijk aan kalium voor sterke planten en dikke 
vruchten. Met magnesium voor diepgroene bladeren en blad gewassen. Dosis 50-150 gr/m².

6506 per verpakking van 0,75 kg  € 6,95 

NIEUW!

NIEUW!
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6719 PLANTENVOEDING6705 KALK

6717  PLANTENVOEDING6703  GAZON & TUINMEST

6715  MAGNESIUMMEST6701  ORGANISCHE KOEMEST CULTERRA

6713  PATENTKALI KALIMEST6691 ZAAI &STEKGROND 6695 VERMICULIET

6709  STIKSTOFMEST 6711  FOSFAATMEST6690  POTGROND

Stikstofmest
Voor een reparatiebemesting bij geconstateerd stikstof tekort.  
Gebruik deze mestsof bij voorkeur in het voorjaar, tussen maart en juni. 

6709 per 2 kg verpakking  € 9,95 

Fosfaatmest
Pokon Fosfaatmest zorgt voor de ontwikkeling van de plantenwortels, vruchtvorming en  
bloemvorming. Toepasbaar in siertuin, moestuin en op het gazon. Gebruik deze meststof bij 
voorkeur in het voorjaar, tussen maart en juni.

6711 per 2 kg verpakking  € 9,95 

Patentkali Kalimest
Pokon Kalimest zorgt voor de stevigheid van de plant en verhoogt de weerstand tegen ziekten, 
plagen en droogte. Kalium zorgt er bovendien voor dat planten beter winterhard worden.  
Omdat deze meststof extra magnesium bevat krijgen uw planten een mooie diepgroene kleur.  
Geschikt voor o.a. fruitbomen en struiken, gazon en knol- en bolgewassen. Deze meststof kan 
gebruikt worden van maart tot oktober.

6713 per 2 kg verpakking  € 9,95 

Magnesiummest
Pokon Magnesiummest zorgt voor de aanmaak van bladgroen. Voor zowel de moestuin, 
coniferen, sierstruiken als het gazon. Door deze meststof te gebruiken zorgt u voor gezonde 
planten met een mooie diepgroene bladkleur. Deze meststof kan gebruikt worden van maart tot 
augustus. Deze meststof dient als aanvulling op de reguliere bemesting. 

6715 per 2 kg verpakking  € 9,95 
 
Pokon Terras & Balkonplantenvoeding
Voeding voor potplanten op het terras of balkon. Magnesium en IJzer zorgen ervoor dat de 
groene kleur van de bladeren nog intenser zal zijn. Samenstelling: Deze voeding bestaat uit  
een 1:1 met water verdunde oplossing op basis van een 7-4-7 NPK meststof met humuszuren,  
plantenextracten en sporenelementen.

6717 per verpakking van 1000 ml  € 7,25 

Pokon Universele Plantenvoeding wateroplosbaar
Hoogwaardige universele in water oplosbare meststof voor uw planten. Deze voeding geeft  
snel resultaat en geeft voeding tot 4 maanden. NPK 20+20+20+3MgO+ Micronutriënten voor 
25 planten.

6719 per verpakking van 500 gram € 9,95 

Potgrond voor Huis en Tuin
Een uitmuntende kwaliteitspotgrond voor een lang plantenleven. Te gebruiken voor het 
opvullen van potten, bloembakken en schalen.

6690 per verpakking van 10 liter  € 2,75 

Pokon Zaai & Stekgrond BIO
Zaaigoed en stekjes hebben met extra aandacht meer kans op goede groei. Pokon Zaai-  
en Stekgrond geeft deze aandacht en zorgt ervoor dat uw zaden en jonge planten een  
goede start hebben om door te groeien tot mooie planten. De samenstelling is gebaseerd  
op de eisen die jonge plantjes en stekjes aan de bodem stellen. De grond houdt water goed 
vast en heeft een fijne structuur. Het is hierdoor voor de plantjes makkelijk hun wortelstelsel 
uit te breiden. Toegevoegd aan de grond is voeding, genoeg voor 2 maanden. Ten opzichte  
van andere potgrondsoorten is er bij Pokon Zaai- en Stekgrond een zeer kleine kans op  
verbranding van de wortels.

6691 Per verpakking van 10 Liter  € 5,95 

Pokon Vermiculiet
Vermiculiet is een in de natuur voorkomend gesteente dat bij hoge temperaturen wordt 
gepoft tot dit hoogwaardige eindproduct. De bewerking zorgt voor een uiterst licht  
materiaal waarin zaden goed ontkiemen en water en voeding worden gebufferd. Wanneer je 
in vermiculiet zaait, verzeker je jouw zaden van een goede start. Vermiculiet is zeer geschikt 
als zaaibodem. Zodra de zaden ontkiemd zijn en de jonge plantjes op hun uiteindelijke plaats 
worden geplant, is het door de fijne structuur eenvoudig om de zaailingen te verspenen 
zonder de wortels te beschadigen.

6695   Per verpakking van 6 Liter  € 8,25 

Organische koemest Culterra 10+4+6
Culterra 10+4+6 is een complete meststof voor uw gehele tuin. De verwerkte grondstoffen  
in Culterra 10+4+6 zijn van dierlijke en plantaardige oorsprong. Door de uitgebalanceerde 
samenstelling vormen ze een optimale voedingsbron voor alles wat groeit en bloeit. Culterra 
10+4+6 bevat eiwitrijke grondstoffen, deze eiwitten worden door het bacterieleven in de grond 
omgezet in verantwoorde, goed opneembare voedingsstoffen die geleidelijk vrijkomen.

6701 per 5 kg zak  € 10,95 

Gazon & Tuinmest 12+10+18
Gazon- en Tuinmest (12+10+18) bevat alles wat de tuin nodig heeft voor een juiste verzorging. 
De voedingsstoffen zijn geschikt voor zowel het gazon als de planten in de (groente) tuin. 
Regelmatig strooien, vooral in het voorjaar, zorgt zo voor mooie groene gazons en mooie 
(groente) tuinplanten. 5 kg is voldoende voor circa 125 m².

6703 per 5 kg zak  € 12,50 

Kalk
Kalk levert op verschillende manieren een bijdrage aan een mooie tuin: Kalk zorgt voor een 
betere ontwikkeling van (groente)planten en het gazon. Kalk verbetert de bodemstructuur en 
gaat verzuring van de grond tegen. Hierdoor zijn voedingsstoffen beter beschikbaar, waardoor 
planten en het gazon zich beter kunnen ontwikkelen. Door kalk te strooien wordt de vorming  
van mos tegengegaan. 5 kg is voldoende voor 25-50 m². 

6705 per 5 kg zak  € 6,95 



33
ME

ST
ST

OF
FE

N 
/ 

BE
SC

HE
RM

IN
GS

MI
DD

EL
EN

7394  INSECTENLIJM

7408  DESIMO DUO SLAKKENMIDDEL

7406  MIERENPOEDER

7405  VLIEGEN- EN MUGGENSPRAY

7404 ZILVERVISJESSPRAY

7403  WESPEN SCHUIMSPRAY

7395  HOUTINSECTICIDE

7393  OSIRYL® WORTELSTIMULATOR 

7400 REVUS GARDEN

7396  TEMPERZON

7392 STEKPOEDER 7401 MUIZENKORRELS

Muizenkorrels
Muizenkorrels zijn bestemd voor bestrijding van huismuizen in ruimten. 

7401  per verpakking van 2 x 25 gram € 6,25

Wespen schuimspray
Wespen schuimspray is een speciale schuimformulering bestemd voor de bestrijding 
van wespennesten.

7403 per spuitbus van 400 ml € 13,95 

Zilvervisjesspray
Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar 
zilvervisjes zich schuil houden. Het middel is ook zeer effectief om mieren en andere 
hardnekkige insecten zoals kakkerlakken te bestrijden. Het middel is na gebruik nog 
enkele weken actief.

7404 per spuitbus van 400 ml € 13,95 

Vliegen- en muggenspray
Vliegen- en muggenspray doodt vliegende insecten zoals vliegen muggen en motten.

7405 per spuitbus van 400 ml € 13,95 

Mierenpoeder
Het middel heeft een contactwerking waardoor mieren, wanneer zij ermee in  
aanraking komen, snel doodgaan. Eerste dode mieren worden aangetroffen  
binnen een uur. 

7406 per verpakking van 250 gram € 15,95 

Desimo Duo Slakkenmiddel
Lokmiddel in korrelvorm ter bestrijding van huisjes- en naaktslakken voor de 
moestuin en ook onder glas.

7408 per verpakking van 250 gram € 9,95 

NATRIA 
gemaakt met 100% natuurlijke actieve stoffen, is een nieuwe reeks  
plantbeschermings-, onkruid- en ongediertebestrijdings producten  

van Solabiol die een natuurlijk alternatief biedt om uw planten  
in huis en tuin te verzorgen en beschermen.

Stekpoeder
Poeder dat de beworteling van stekken van siergewassen bevordert.

7392 per potje van 25 gram € 6,45 

Osiryl® Wortelstimulator  
Osiryl is een natuurlijke wortelstimulator die zorgt voor een ware boost in de wortel-
ontwikkeling en kan zelfs als stekmiddel worden gebruikt. Bij het gebruik tijdens het 
planten of het stekken zorgt Osiryl voor een snelle inworteling en groei van jonge 
planten. Het product kan gebruikt worden bij bloeiende planten, moestuin of op 
gazon. Zichtbaar effect binnen 4 dagen. Voldoende om 20 liter aan te maken.

7393 per verpakking van 40 ml € 9,95 

Insectenlijm
Insectenlijm is volledig samengesteld uit natuurlijke componenten en voorkomt 
dat insecten via de stam omhoog kunnen kruipen. Werkt o.a. tegen mieren (die 
luizenkolonies verzorgen en uitbreiden), rupsen, mineermot, wintervlinders en andere 
kruipende insecten. Het middel kan direct op de stam worden aangebracht, maar het 
kan ook worden ingezet om lijmbanden van een nieuwe kleefkraag te voorzien.  
500 gram voldoende voor 12-16 meter stam.

7394 per verpakking van 500 gram € 25,95 

Houtinsecticide 
Tegen houtworm en huisboktor. Houtinsecticide-P verdelgt houtworm en andere 
hout aantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange 
tijd heraantasting. 1000 ml voldoende voor 4 m².

7395 per verpakking van 1000 ml € 19,95 

Temperzon
Zonweringsmiddel voor kassen en platglas. 750 ml oplossen in 1,5 liter koud water 
is voldoende voor 30 à 40 m², toepassen op schoon en droog glas.

7396 per bus van 750 ml € 17,50 

Revus Garden
Bestemd om aardappelen te beschermen tegen aardappelzieke phytophtora. 
Remt de kieming van de schimmelsporen en stopt de groei van de schimmel in 
het blad. Werkt ook tegen valse meeldauw. Voldoende voor: 500 m².

7400 per verpakking van 30 ml € 18,95 

NATRIA
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7430 DIMAXX® ULTRA 

7425  BELOUKHA GARDEN 

7422  FLITSER CONCENTRAAT

7416  SANIUM

7415 POKON BIO TEGEN INSECTEN 

7414 DECIS TEGEN LUIZEN, RUPSEN EN KEVERS

7412  TEGEN GRAS- &  BODEMINSECTEN

7411 POKON INSECT EX

7409  SLAKKENKORRELS

Sanium Concentraat
Sanium concentraat is de nieuwe norm voor insectenmiddelen. Het product is door zijn 
systemische werking effectief tegen schadelijke insecten en tegelijkertijd vriendelijk 
voor nuttige insecten. Sanium kan worden toegepast op sierplanten, fruit en groenten 
tegen bladluizen, schildluizen, witte vlieg en colorado kever. Werkt binnen 1 uur en 
geeft tot 8 weken bescherming. Vriendelijk voor nuttige insecten. Verpakking van 
50ml, voor 11 liter spuitvloeistof.

7416 NIEUW per verpakking van 50 ml € 16,45 
 

Flitser concentraat NATRIA

Flitser is een uitkomst voor wie van natuurlijk tuinieren houdt. De actieve stoffen zijn 
100% natuurlijk. Met Flitser concentraat kunnen terras, oprit, paden en ook borders 
flitsend snel onkruidvrij gemaakt worden. Binnen een uur is er al sprake van een 
zichtbaar resultaat. Voor pleksgewijs spuiten. Concentraat voor 3,5 liter. 

7422 per verpakking van 510 ml  € 19,95 

Beloukha Garden onkruid- & mosbestrijder
Beloukha Garden is uiterst geconcentreerd en geschikt voor de behandeling van grote 
oppervlakten tegen hardnekkige onkruiden en mossen. Zichtbaar resultaat na 3 uur. 
Glyfosaat vrij onkruidmiddel. Verpakking van 450ml, voldoende voor de behandeling 
van 200 m².. 

7425 NIEUW per verpakking van 450 ml € 31,95 

Dimaxx® Ultra 
Dimaxx Ultra is zeer geconcentreerd en bestemd voor de bestrijding van groene 
aanslag (wieren of algen) en kan worden gebruikt op (grind)tegels, grafzerken, muren, 
daken, hout, kunststof, glas en andere materialen. Dimaxx Ultra is onschadelijk voor 
planten en gazon.

7430 per verpakking van 500 ml € 15,95

Slakkenkorrels NATRIA

Voorkomt slakkenvraat van huisjesslakken en naaktslakken aan planten. De korrels 
op natuurlijke basis kunnen worden toegepast in een omgeving waar kinderen en 
huisdieren aanwezig zijn. Het middel is speciaal ontwikkeld ter voorkoming van 
slakkenvraat aan planten. 

7409  per verpakking van 500 gram € 10,95 

7410 per verpakking van 1 kg € 15,95 

Pokon Insect EX
Het Pokon Tegen Hardnekkige Insecten concentraat (Insect-ex) bestrijdt onder andere 
(buxus)rupsen, bladluizen, witte vliegen en tripsen. Het concentraat is geschikt om te 
gebruiken op groente, fruit, kamerplanten en buitenplanten en heeft een nawerking 
van 14 dagen. De werkzame stof in de spray wordt snel opgenomen door de plant, 
waardoor deze na 2 uur al regenbestendig is. Voor 185-250 m².

7411 NIEUW per verpakking van 250 ml  € 21,95 

Pokon Bio Plantkuur tegen Gras- & Bodeminsecten BIO

Dit product is een zeer specifieke en sterk geconcentreerde samenstelling van gericht 
werkende planten- en kruidenextracten. Volledig plantaardig, het product wordt op-
genomen door de bladeren van de wortels van de planten, die een eigen afweersys-
teem opbouwen. Engerlingen (=larven van mei-, juni-, rozenkevers,...) emelten (larven 
van langpootmuggen), ritnaalden, larven van koolvliegen, rouwvliegen, en taxuske-
vers vinden de behandelde planten niet meer aantrekkelijk en het schadebeeld  
verdwijnt vanzelf. Veilig voor milieu, mens en dier.  
Concentraat van 500 ml voor 50 m².

7412 per verpakking van 500 ml € 12,95 

Desect/Decis tegen luizen, rupsen en kevers
Snel werkend middel tegen luizen, rupsen en kevers op groenten en sierplanten.  
Ook tegen buxusmot.

7414 per verpakking van 20 ml  € 16,95 

Pokon Bio tegen Insecten 
Met Pokon Bio tegen insecten concentraat bestrijd je snel en effectief zowel de eitjes, 
larven en volwassen insecten van bladluizen, schildluizen, dopluizen, spintmijten en 
witte vliegen. Dosering: 20 ml product per 1 liter water voor 1 m².

7415 per verpakking van 200 ml  € 16,95 

BIO

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!
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7444  AARDBEIEN AZ

7442  VOEDINGSSTICKS 

7442  PH-BODEMTEST

7438  FERTIMOSS 

7437  MAGNICUR WONDAFDEKMIDDEL

7436  MICROSULFO SPUITZWAVEL

7434 PYRETHRUM VLOEIBAAR

7433  PYRETHRUM SPRAY SPUITBUS

7431 TRI-BUT TURBO

Fertimoss tegen mos NATRIA

Solabiol Natria Fertimoss mosmiddel kan eenvoudig worden toegepast door middel 
van strooien. Fertimoss is verpakt in een handige strooidoos waardoor het middel 
direct uit de verpakking gelijkmatig verdeeld kan worden over het gazon. Voor een 
goed resultaat moet Fertimoss worden gestrooid op een vochtige mosbegroeiing en 
in de groeiperiode van het gras. Verpakking van 2,8 kg, voldoende voor 35 m².

7438 NIEUW per verpakking van 2,8 kg € 15,95 

PH - Bodemtest
Bijzonder handige kalktester, meet op eenvoudige en nauwkeurige manier de 
pH-waarde van de bodem en geeft precies aan, hoeveel kalk de bodem nodig heeft.

7442 per verpakking voor 8 tests € 10,50 

Voedingssticks 
Terras- en balkonplanten hebben door de wisselende weersinvloeden vaak wat extra 
ondersteuning nodig. ECOstyle Voedingssticks bevat geconcentreerde, plantenvoe-
ding. Ze geven geleidelijk de voeding af, onder invloed van temperatuur en vocht. 
Jouw planten krijgen op deze manier de voedingsstoffen die ze nodig hebben op het 
juiste moment. Voor 4 maanden voeding.

7443 NIEUW per verpakking van 30 sticks € 9,45 

Aardbeien AZ
Meststof voor alle soorten fruit zoals bessen, bramen, frambozen en kiwi.

- Voor een rijke oogst met smakelijk fruit. 
- Zorgt voor een betere bewaarbaarheid. 
- Geeft tot 4 maanden voeding. 
- Met RhizaMax-wortelactivator.

Inhoud: 800 gram voor 30 planten.

7444  per verpakking € 6,50 

Tri-But Turbo
Gaat de strijd aan tegen alle hardnekkige onkruiden zoals brandnetels, distels, 
paardenbloemen, heermoes, zevenblad, bramen en andere houtachtige onkruiden. 
Het product kan gebruikt worden op onbeteelde terreinen (paden, oprit,….), maar ook 
op weiland, gazon en grasvelden, want het spaart grassen. Voor pleksgewijs spuiten.  
Concentraat voor 8 liter.

7431 per verpakking van 100 ml € 17,45 

Pyrethrum Spray spuitbus NATRIA

Gebruiksklare spuitbus, werkzaam tegen o.a. luizen, rupsen en kevers en kan  
worden toegepast op kamerplanten en sierplanten in de tuin. 100% natuurlijke 
actieve stoffen.

7433 per spuitbus van 400 ml € 13,95 

Pyrethrum vloeibaar NATRIA

Tegen luizen en rupsen op plantaardige basis. Goed te gebruiken tegen zwarte 
bonenluis op tuinbonen tijdens de bloei. Snel werkend middel met zeer korte  
veiligheidstermijn. 30 ml voldoende voor 15 liter spuitvloeistof.

7434 per verpakking van per 30 ml € 15,95 

NATRIA 
gemaakt met 100% natuurlijke actieve stoffen, is een nieuwe reeks  
plantbeschermings-, onkruid- en ongediertebestrijdings producten  

van Solabiol die een natuurlijk alternatief biedt om uw planten  
in huis en tuin te verzorgen en beschermen.

Microsulfo Spuitzwavel NATRIA

Middel op basis van 80% zwavel tegen schimmels bij diverse fruit- en siergewassen.

7436 per verpakking van 200 gram € 14,95 

Magnicur wondafdekmiddel NATRIA

Bestaat uit 100% natuurlijke harsen en beschermt snoei- en schaafwonden op 
fruit- en sierbomen. De flacon is voorzien van een handige dopkwast. Te gebruiken 
tot -10°C. Beschermt tegen uitdroging van de wondranden. Versnelt het herstel en 
de genezing van de wonden en snoeiplekken. Kankerwonden kunnen tot op het 
gezonde hout worden uitgesneden en aansluitend behandeld worden met Magnicur 
wondafdekmiddel.

7437 per verpakking van 300 gram € 11,45

NIEUW!

NIEUW!
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7460  ESCAR-GO

7457  LUISVRIJ GEBRUIKSKLAAR7448 HAGEN AZ

7456  DRUIVEN-AZ

7455  VINASSEKALI

7454  BEENDERMEEL

7452  BLOEDMEEL 7459 ESCAR-GO

7446 HORTENSIA AZ

7445  MOESTUIN AZ

Vinassekali
Vinassekali is zeer geschikt voor het aanvullen van kali tekorten in de bodem.  
Daarbij vragen vruchtdragende gewassen vaak extra kali. Bijvoorbeeld aardappelen 
en tomaten kunnen door middel van Vinassekali zeer goed bijgemest worden.  
Het product komt geleidelijk over langere tijd vrij, zodat de planten zich stabiel 
kunnen blijven ontwikkelen.  
Inhoud: 800 gram ca. 15 m².

7455 per verpakking voor  € 8,95 

Druiven AZ
Natuurlijke meststof NPK 7-6-6 en zeewierkalk. Voor alle soorten kleinfruit,  
verhoogt de weerstand tegen schimmelziekten.

7456  per 800 gram voor ca. 8 planten € 6,50 

LuisVrij
Werkzaam tegen Bladluizen, trips, witte vlieg als andere kleine zuigende insecten 
toepasbaar voor zowel binnen als buiten. De werkzame stof in LuisVrij is kaliumzout 
van vetzuur, een zeepachtige natuurlijke stof; onschadelijk voor het bodemleven. 
LuisVrij is een contactmiddel, dus het is belangrijk om de insecten goed te  
besproeien. Vergeet u daarbij de onderkant van het blad niet.

7457 Gebruiksklaar per 750 ml € 9,95 

Escar-Go
100% Natuurvriendelijke slakkenkorrels Escar-Go slakkenkorrels zijn ongevaarlijk 
voor huisdieren en sparen de natuurlijke vijanden van de slak, zoals vogels, egels 
en padden. Zeer waterbestendig, vormvast en weinig verwering van de korrels.

7459 per 500 gram € 11,95 

7460 per 1 kg € 15,95 

Moestuin AZ
Meststof voor het kweken van groente, kruiden en fruit in de tuin of plantenkas.

- Voor een rijke oogst en meer smaak 
- Geeft tot 4 maanden voeding. 
- Met RhizaMax-wortelactivator. 
Inhoud: 800 gram voor 15 m2.

7445  per verpakking € 6,50 

Hortensia AZ
Deze meststof is afgestemd op de specifieke voedingsbehoefte van alle soorten 
hortensia’s. Voorzien van micro-organismen en de RhizaMax®-wortelactivator, die 
het bodemleven verrijken en de plant versterken. Een gezonde bodem met een rijk 
bodemleven is de basis voor een optimale ontwikkeling van de hortensia.  
De bemesting geeft tot 4 maanden voeding.  
Inhoud: 800 gram meststof voor ca. 25 hortensia’s.

7446   per verpakking € 6,50

Hagen AZ
Dit is een speciale meststof voor zowel bestaande als nieuw aan te planten hagen. 
Bijzonder aan de Hagen-AZ zijn de toegevoegde bodemschimmels, die bijdragen 
aan een rijk bodemleven. De AZ-meststoffen worden verrijkt met de RhizaMax®- 
wortelactivator, voor een breed en sterk wortelgestel. De haag wordt sterk, mooi en 
dicht. Bij nieuwe hagen is het uitvalspercentage beduidend minder. Langdurige en 
geleidelijke werking van de meststof; geeft tot 4 maanden voeding. 
Inhoud: 1,6 kg meststof voor ca. 30 meter haag.

7448   per verpakking € 9,95

Bloedmeel
Ecostyle bloedmeel zorgt voor een snelle en gezonde groei van groenten, fruit en 
siergewassen. Inhoud 1,6 kg- ca. 40 m². 

7452 per verpakking voor € 15,95 

Beendermeel
Ecostyle beendermeel zorgt voor extra wortelontwikkeling van vaste planten en 
bevordert de knop-zetting van bloeiende planten. Inhoud: 1,6 kg- ca. 32 m².

7454 per verpakking voor € 11,95 
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Kattenschrik
Afweermiddel tegen katten. Waterbestendige korrel van 100% natuurlijk product. 
Dosering: 30 gram per 10 m².

7476 per verpakking van 200 gram  € 9,95 

Mierenpoeder
Het Mierenpoeder van ECOstyle heeft als groot voordeel dat deze, naast de vertrouw-
de manier van strooien, ook in water opgelost kan worden! Het Mierenpoeder is zeer 
effectief en heeft een directe, snelle werking. Op deze manier wordt het nest effectief 
bestreden. Inhoud 250 gram.

7477 per verpakking van 250 gram  € 10,95 

Lijmband
Tegen mieren en anderen kruipende insecten in bomen. Lijmlaag is weersbestendig en 
van natuurlijk materiaal. 100% natuurlijk product.

7478 per verpakking van 2,5 meter  € 10,95 

Ultima tegen onkruid en mos
Zeer effectief middel tegen mos en onkruid. De eerste resultaten zijn reeds binnen 
3 uur waar te nemen! Specificaties: Bestrijdt van blad t/m de wortel, afsterven van 
het onkruid binnen enkele uren zichtbaar, toegelaten voor bestratingen, bestrijdt ook 
mos, zaaien en planten mogelijk 1 week na toepassing maar onkruid dient goed te 
worden bespoten. Voor pleksgewijs spuiten. Concentraat voor ca. 90 m².

7482 per 510 ml € 18,50 

Compostmaker
Geeft na 6 tot 8 weken compost. Bevat verschillende soorten actieve bacteriën 
en voedingselementen. 100% natuurlijk. 800 gram is voldoende voor 1 tot 3 m³ 
compost.

7488  per verpakking van 800 gram € 6,50 

Spruzit-R
Het biologische spuitmiddel tegen bladluis, trips en witte vlieg. Spruzit-R bevat 
raapzaadolie waardoor de werkzame stof beter wordt verdeeld en insecten sneller en 
effectiever worden bestreden. 100 ml is voor 10 liter spuitvloeistof.

7462 per 100 ml € 15,75 

Vital
Natuurlijk plantenversterkingsmiddel. Verhoogt de natuurlijke weerstand van planten 
tegen vele schimmelziekten als: botrytis in aardbeien, phytophtorha in aardappelen, 
schurft in fruit en meeldauw in rozen en kruisbessen. 10 ml op 1 liter water.

7464 per verpakking van 250 ml € 13,95 

RupsVrij
Een sterk biologisch bestrijdingsmiddel tegen rupsen op planten. Rupsen van  
bijvoorbeeld de buxusmot kunnen in zeer korte tijd uw buxus kaalvreten en de 
meeste bestrijdingsmiddelen werken alleen bij direct contact met de rupsen. Rupsvrij 
trekt in het blad en stopt de vraat van de rupsen zodra ze een beetje ervan eten. Ze 
sterven daarna na enkele dagen zonder verdere schade aan te richten. Het middel is 
verder onschadelijk voor nuttige insecten zoals bijen en er is geen doorgifte van de 
dode rups aan vogels.

7466 per verpakking van 7,5 gram, voor 100 m² € 11,50 
7467 per verpakking van 25 gram, voor 335 m² € 20,95 

Promanal-R. conc.
Promanal-R is geschikt voor alle sierplanten die binnen en buiten staan. Het heeft 
een snelle werking en bestrijd dopluis, wolluis, spint en schildluis. Concentraat voor 
5 liter spuitvloeistof.

7468 NIEUW per verpakking van 50 ml € 13,45 

7488 COMPOSTMAKER7468  PROMANAL-R. CONC.

7482  ULTIMA

7467  RUPSVRIJ

7478  LIJMBAND7466 RUPSVRIJ

7477  MIERENPOEDER7464  VITAL

7476  KATTENSCHRIK7462  SPRUZIT-R

NIEUW!



387647  POOTLIJNSET

7510 NATUURRAFFIA

7535 SPLITBAMBOE

7508 BINDBUIS

7505  TOMATENTOUW

7500 TUINTOUW 7552  PLAATETIKETTEN

7558  TUINSTIFTEN

7590  GIETER

7603  HANDPOTTENPERS ROND

7645 POOTSTOK7644  VERSPEENSET

Plaatetiketten (plastic)
Kleur: geel 12,5 cm. 

7552 verpakking à 10 stuks € 2,55

Tuinstiften
Met watervaste inkt. Kleur: zwart

7558 2 stuks € 5,65 

Gieter
Groen, ovaal, kunststof model met losse kunststof broes.

7580 per stuk van 5 liter € 7,95 

7590  per stuk van 10 liter € 9,95 

Handpottenpers rond
Voor het zelf maken van zaaikluitjes van vochtige pot- en tuingrond.  
Ø 4 cm x hoogte 15 cm.

7603 NIEUW per stuk € 6,45 

Verspeenset
Geschikt voor het verspenen van jonge plantjes. Het tweedelige set bestaat uit 
een verspeenpen en een verspeenvork. Met de verspeenvork kunt u de aarde bij de 
zaailingen losmaken en uit de aarde tillen om vervolgens met de verspeenpen een 
gat op de juiste grote en diepte te maken om de zaailing in over te planten.

7644 per verpakking € 2,45 

Pootstok
28 cm lange metalen pootstok voor het maken van plantgaten voor o.a.  
kool-, sla- en preiplanten.

7645  per stuk € 5,95 

Pootlijnset
Hulpmiddel voor het zaaien of planten in rechte lijnen. 2 Pootstokken  
(30 cm) met 20 meter touw.

7647  per verpakking € 7,95 
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Tuintouw
Groene getwijnde jute. Lengte ca. 75 meter.

7500  per rol € 3,25 

Tomatentouw
Groen sisaltouw, 2-draads. Lengte ca. 250 meter.

7505 per kluwen € 5,75 

Sisal paktouw
Sterk paktouw, beige kleur en een lengte van 60 meter. De rol zit in krimpverpakking, 
zodat tijdens het gebruik voortijdig afrollen voorkomen wordt.

7507 per rol € 5,25 

Bindbuis
Voor het vastbinden van planten aan stokken, doordat het elastisch is rekt het 
automatisch mee. Zwart, lengte 50 meter Ø 3 mm.

7508 per rol € 5,95 

Natuurraffia
Milieuvriendelijk bindmateriaal.

7510 bundel 50 gram € 2,25 

7520 bundel 150 gram € 5,50 

Splitbamboe
20 stuks, 30 cm lang, dikte: 3-3,5 mm. Ter ondersteuning voor de opkweek van 
planten zoals tomaten, komkommers en bloemen.

7535  verpakking à 20 stuks € 2,35 

Plantetiketten
25 kunststof plantetiketten van 10 cm lang, met tuinpotlood.

7540 per verpakking € 2,95

7540 PLANTETIKETTEN

NIEUW!
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7676  TURFPOTJES

7675  TURFTABLETTEN

7651  STEKPOTJES

7670  BOLLENPLANTMAND 7652  STEKPOTJES

7650  STEKPOTJES

7677  KWEEKKAS VERWARMD

7678  KWEEKKAS

7682  KWEEKBAKKEN

7685  VENSTERBANKBROEIKASJE

7688 KWEEKKAP

7690  ZAADSTROOIER

Kweekkas 
Kweekkas met ventilatie. 

7678 Afmeting onderbak 18 x 37,5 x 24 cm. per stuk  € 9,95 
7679 Afmeting onderbak 21 x 55 x 31 cm. per stuk  € 23,95 

Kweekbakset
 Bestaande uit:  
2 kweekbakken 23 x 35 cm. (zonder gaten) 
2 kweekbakken 23 x 35 cm. (met gaten) 
4 potplaten à 24 potjes 
2 transparante deksels

7680  per stuk € 17,95 

Kweekbakken (5 stuks)
Kweekbakken voor het opkweken van uw plantjes. Afmeting: 35 x 23,5 cm.

7682 per verpakking van 5 stuks € 9,45 

Vensterbankbroeikasje
1 potplaat van 27 potjes + kweekbak met transparant deksel.  
Geschikt voor het zaaien van uw vroege zaaisels.

7685 Afmeting: 49 x 15,5 cm.  per verpakking € 10,45 

Kweekkap H20 x Ø 25,5 cm – 3 stuks
Voor het beschermen van uw jonge plantjes tegen insecten, onweer en kou zijn deze 
kweekkappen van Nature ideaal! Deze beschermkapjes werken tevens ook als kleine 
broeikasjes. Wanneer u de kappen over uw jonge planten in de vollegrond neerzet 
wordt de groei van de planten gestimuleerd. De kappen zijn perfect te gebruiken voor 
sla en andere moestuinzaailingen.

7688 NIEUW 3 stuks € 8,95 

Zaadstrooier
Om nauwkeurig en regelmatig te zaaien (instelbaar).  
Transparant kunststof.

7690 per stuk € 3,50

Stekpotjes
7650 Vierkant formaat 6 x 7 x 7 cm. (20 stuks) per verpakking € 3,25 

7651 Vierkant formaat 9,5 x 9 x 9 cm. (7 stuks) per verpakking  € 3,25 

7652 Rond formaat 7 x Ø 9,5 cm. (8 stuks) per verpakking  € 3,25 

Bollenplantmand
Handig voor het rooien, verplaatsen en bij elkaar houden van uw bloembollen.  
3 x Ø 26 cm.

7670 per 3 stuks € 4,95 

Turftabletten
Tabletten voor het opkweken van o.a. tomaten, sla, kool e.d. Door het natmaken 
van het tablet wordt het een 4 cm hoog kluitje waarin men kan zaaien.  
48 tabletten, Ø 4 cm.

7675 per verpakking  € 12,95 

Turfpotjes
6 cm vierkante turfpotjes, welke na verloop van tijd in de grond verteren.

7676  per verpakking van 40 stuks € 4,45 

Kweekkas verwarmd
Verwarmde kweekkas van hard kunststof, uitgerust met een verwarmingselement 
die voor een stabiele temperatuur zorgt. Voorzien van een transparante deksel met 
een verstelbare ventilatieopening. Inclusief capillaire mat en 2 aparte kweekbakjes. 
Afmeting: 19 x 37,5 x 24 cm.

7677 per stuk  € 64,95 

7679  KWEEKKAS 7680  KWEEKBAKSET

NIEUW!
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407740  BUIS- OF TOMATENFOLIE

7730 ANTI ONKRUIDFOLIE

7718  MOESTUINFOLIE

7700  KLIM-GROEI OF GELEIDENET

7696  DRUKSPUIT 5 LITER7694  JADE HANDSPROEIER

7809  VOGEL-DUIVENNET

7807  VLINDER-VOGEL-DUIVENNET

7760  PLENA TUINNET

7754  BOTRA XTRA FRUITHOES

7750  AFDEKVLIES

Afdekvlies
Beschermt gewas tegen hoge en lage temperaturen. Ook wordt het gewas beschermd 
tegen hagel, wind, insecten, vogels en wildvraat.

7750 afmeting 10 x 1,5 meter  € 9,45 

Botra Xtra fruithoes
Wordt veel gebruikt in de druiventeelt om de druiven te beschermen tegen wespen-
vraat, vogelvraat, hagel en suzuki fruitvliegjes. Deze zakken of hoezen zijn gemaakt 
van een fijnmazig polyester en daardoor licht- en luchtdoorlatend. Bovendien rijpen 
de druiven beter in de hoezen doordat de temperatuur iets hoger is in deze zakken. 
Dit heeft tot gevolg dat ook het suikergehalte van de druif stijgt. De fruithoezen 
worden tijdens het rijpen van het druif eenvoudig aangebracht. Dit kan zeer eenvou-
dig omdat er een trekkoord in de hoes is bevestigd. Ook worden deze fruithoezen 
gebruikt bij de appel- en perenteelt. Productafmetingen: ca. 20 cm x 30 cm.

7754 per set van 25 stuks € 22,95 

Plena Tuinnet
Het tuinnet Plena heeft een groene kleur, diagonale mazen van 10 x 10 mm. Gemaakt 
van polypropyleen, fijnmazig gebreid bandjesweefsel. Gewicht 6,5 gr/m².

7760 2 x 5 meter € 2,65 

7762 4 x 5 meter  € 4,95 

7764 2 x 10 meter  € 4,95 

7766 4 x 10 meter  € 9,95 

Columba Plus vlinder-vogel-duivennet
De verbeterde versie netten om duiven en andere (grotere) vogels uit het gewas 
(bessenstruiken) te weren. Door de fijne maaswijdte wordt het net ook veelvuldig als 
vlindernet gebruikt. In de groente- en fruitteelt heeft menig tuinder vaak overlast van 
duiven, spreeuwen en ander gevogelte die het gewas aanvreten.  
De enige afdoende maatregel is het afdekken met het verbeterde ‘Columba Plus’ 
net. Het net is gemaakt van een monofilament en daardoor makkelijk in gebruik. Dit 
net wordt losjes over het gewas gespannen zodat het net mee kan groeien met het 
gewas. 

Materiaal :  UV-gestabiliseerd Polyethleen, monofilament 
Gewicht :  ca. 35 gr/m² 
Kleur :  zwart 
Maaswijdte :  ca. 5 x 7 mm

7807 2 x 5 meter  € 13,25 

7808 4 x 5 meter  € 22,95 

7809 6 x 5 meter  € 31,95

Jade Handsproeier 0.6 ltr
Hou je ervan om je huis op te fleuren met  
prachtige kamerplanten? De Edialux Jade 0.6  
Handsproeier helpt met de verzorging van al 
je planten! Wat deze compacte handsproeier 
extreem handig maakt is zijn 360° functie,  
waardoor je gemakkelijk de onderkant van de 
bladeren besproeit.

7694 NIEUW per stuk € 9,95 

Drukspuit 5 Liter
Uitgevoerd met vultrechter en draagriem. Compleet geleverd met slang en spuitlans. 
Lengte spuitleiding 150 cm.

7696 per stuk € 16,45 

Klim-groei of geleidenet
Kunststof net. Mazen 17 x 15 cm. Horizontaal te gebruiken als steunnet voor o.a. 
chrysanten en verticaal te gebruiken als klimnet voor bonen, peulen e.d. (kleur groen).

7700 net 10 x 1 meter € 6,95 

7710 net 5 x 2 meter  € 6,95 

7712 net 10 x 2 meter  € 8,45 

Moestuinfolie
Geel folie (minder kans op verbranding), UV resistent, zonder perforatie zodat er 
weinig water verdampt. Dikte: 0,15 mm.

7718 afmeting 5 x 2,5 meter € 12,25 

Kweek/tuintunnelfolie
Geperforeerde folie. Beschermt jonge planten tegen koude, hagel en regen. 
Houdt warmte vast. Ook geschikt voor over een tuintunnel.  
Geleverd zonder bogen.

7720 afmeting 10 x 2,0 meter  € 13,45 

Anti onkruidfolie
Zwart folie geperforeerd. De grond behoudt haar vochtigheid en temperatuur. 
Bevordert de groei van planten. Onkruid krijgt geen kans.

7730  afmeting 10 x 1,4 meter € 9,45 

Buis- of Tomatenfolie
Geperforeerde buisfolie om tomaten te beschermen tegen lichte vorst, hagel, regen en 
ongedierte. Op lengte afsnijden, over de plant plaatsen en met binddraad dichtbinden.

7740 afmeting 15 x 0,50 meter € 17,95 

NIEUW!
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7874  RATTENKOOI DRAADMODEL 7873 HOUTEN RATTENVAL

Woelratval / Mollenval buismodel
Woelratval buismodel 25 x Ø 5,5 cm voor het levend vangen van mollen en  
woelratten, moet geplaatst worden in een mollengang, de mol kruipt in de val  
en kan er niet meer uit. 

7863 per stuk € 9,25 

Mollen / Woelrattenklem
Metalen val met veermechanisme met twee actieve kanten. Geschikt voor het vangen 
van woelratten en mollen. Afmeting: 14 x 11 x 9 cm.

7864 per stuk € 10,50 

Wespenval
Geschikt voor het vangen van wespen. 9 x 13 cm.

7866 per stuk € 6,45 

Slakkenval
Bij voorkeur in de buurt van de moestuin of plantengroepen te plaatsen.  
De val dient gevuld te worden met bier.

7868 per 2 stuks € 9,50 

Muizenval
De klassieke muizenval 10 x 5 cm, zoals u ze kent met een extra soepele werking, 
gemaakt van hout voor het vangen van muizen.

7871 per verpakking van 2 stuks € 3,25 

Rattenval
Houten val voor het vangen van ratten. Afmetingen 16,5 x 8 cm. 

7873 per stuk € 4,25 

Rattenkooi draadmodel
Voor het vangen van ratten. Afmetingen 27,5 x 9,5 x 9,5 cm.

7874 per stuk € 14,95 

Tuinnetten / Vijvernetten
Een getwijnd en geknoopt polyethyleen net. Een sterk net voor meerdere jaren.  
Kleur: zwart. Maaswijdte 28 x 28 mm. (9 gr/m²)

7810 5 x 2 meter  € 4,50 

7820 5 x 3 meter  € 6,10 

7830 5 x 4 meter  € 8,10 

7835 10 x 4 meter  € 15,10 

7840 5 x 5 meter  € 9,85 

7845 10 x 5 meter  € 18,35 

7846 10 x 10 meter  € 35,95 

7847 10 x 15 meter  € 46,95 

7848 10 x 20 meter  € 59,95 

Anti-vogelnetten Nano Blauw
Net ter bescherming van uw bessenstruiken en fruitbomen tegen vogels. Dit blauwe 
net is van polyethyleen, is uv-bestendig en heeft een dichtheid van 22 gr/m².  
De mazen hebben een opening van 8 x 8 mm en de draden hebben een dikte van  
16 tot 18 micron. Het net kan meerdere malen gebruikt worden. De afstotende 
blauwe kleur voorkomt dat vogels op het net gaan zitten.

7856 5 x 2 meter  € 11,95 

7857 5 x 4 meter  € 20,95 

7858 10 x 4 meter  € 40,95 

Insectenkleefvellen
Voor het vangen van insecten, verpakt per 5 stuks.

7859 per verpakking  € 4,95 

Vogel-afschrikband
Een betrouwbaar middel voor het beschermen van ingezaaide stukken tegen vogels, 
hazen en konijnenvraat. Geeft strak gespannen, ook bij windstil weer, een hoge- 
frequentietoon die mensen niet horen, maar dieren afschrikt.

7860 spoel met 33 meter op kaart € 7,95 

Vogelschrikstrips
15 aluminium schrikstrips tegen vogels in uw tuin.

7861 per verpakking € 9,95 

7861  VOGELSCHRIKSTRIPS ALU

7871 MUIZENVAL7860  VOGEL-AFSCHRIKBAND

7868  SLAKKENVAL

7859  INSECTENKLEEFVELLEN

7866  WESPENVAL

7856/7857/7858 ANTI-VOGELNETTEN

7810  TUINNETTEN / VIJVERNETTEN
7863  WOELRATVAL / MOLLENVAL

7864  MOLLEN / WOELRATTENKLEM
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427990 /7995 NIGRA/ GRONDDOEKPENNEN

7960  QUADRA

7930  BELUCHTINGSSANDALEN

7970 INSECTENGAAS

7882  VERPLANTSCHEPJE

7895  POEDERVERSTUIVER

Beluchtingssandalen
Voor het gezond houden van uw gazon. Een gazon dient geventileerd te worden wil 
uw gazon gezond blijven. Door de wortels van uw grasmat van zuurstof te voorzien, 
stimuleert u een gezonde groei. De grassandalen kunt u eenvoudig aantrekken, 
ongeacht uw schoenmaat, met behulp van twee riemen die aan de priksandalen zijn 
bevestigd. Afmetingen: 30 cm lang en 13 stalen beluchtigingspennen. Het gazon 
wordt geventileerd dus beter insijpelen van water en voedingsmiddelen en uw gazon 
is daardoor minder vatbaar voor mossen.

7930   per paar € 21,95 

Quadra Windbreekgaas
Voor bescherming, windbreek, afrastering en andere beschermdoeleinden. Gemaakt 
van sterke Polyethyleen monofildraden met knoopsgaten. Groen van kleur.

7960 afmeting 3.2 x 1,5 meter € 15,95 

Insectengaas 
Vanuit de professionele tuinbouw nu ook in moestuinverpakking. De meest 
milieuvriendelijke gewasbescherming tegen aantasting door de kool- en wortelvlieg 
en soortgelijke schadelijke insecten. Beschermt ook tegen slagregens en hagel. 
Maaswijdte ca. 1,35 x 1,35 mm. Gewicht 60 gr/m². UV gestabiliseerd polyethyleen.

7970 4,5 x 2,1 meter € 18,95 

7972 6,0 x 3,66 meter € 36,95 

Nigra gronddoek
Het gronddoek voor vele toepassingen in en rond de tuin.  
Onkruidwerend, UV gestabiliseerd polypropyleen, bandjesweefsel.  
Zwart van kleur. Meerdere jaren bruikbaar.

7990  afmeting 5 x 2 meter € 14,95 

Gronddoekpennen
Voor het vastzetten van gronddoek, folie etc. in de (moes)tuin.  
Metalen pennen, gegalvaniseerd. Lengte 14,5 cm.

7995 per verpakking van 10 pennen € 7,25 

Verplantschepje
Verzinkt, ideaal voor het inzetten en verplanten. Ook in zware bodem. 
Lengte 28,5 cm.

7882  per stuk  € 5,95 

Birchmeier Bobby Poederverstuiver
NIEUWE UITVOERING MET 5 SPUITMONDEN
Kleine, lichte Birchmeier poederverstuiver voor het verspreiden van Eifelgold- en 
DCM Lavameel, poeder, basaltmeel en sulfaat. 
Hoog rendement.

- Vijf verwisselbare spuitmonden (rond, hoek en vlakstraal) 
- Transparante kunststof tank met een vulvolume van 0,5 liter voor 500 gram poeder 
- Snel klaar voor gebruik 
- Eenvoudig in gebruik 

7895 per stuk  € 32,95 

DCM Poederverstuiver
Dankzij de grote blaasbalk produceert deze verstuiver grote poederwolken.  
Gebruik deze handige poederverstuiver voor het verstuiven van poeders zoals lava- 
of basaltmeel. Ook het zuiveren van een kippenhok gaat vlot met deze verstuiver.

7896    € 40,95 

Mini-Tomatentuinkas
Deze kas is bijzonder geschikt voor het kweken van tomaten, omdat hij wel hoog 
genoeg is, maar toch compact is van formaat. De foliekas werkt ook als een soort 
serre voor uw tomatenplantjes: ze zijn bestand tegen diverse weersomstandigheden 
en kunnen zo in een prettig klimaat tot bloei komen. Zo heeft u zeker een goede 
oogst. Natuurlijk kunt u deze kas ook gebruiken om andere gewassen te kweken, 
zoals paprika’s en aubergine. Eenvoudig te monteren. 150 x 100 x 50 cm.

7901 per stuk  € 34,95 

7896  DCM POEDERVERSTUIVER

7901  MINI-TOMATENTUINKAS
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43 8022 KOZIJNTHERMOMETER 8023  PROFIELTHERMOMETER 8026  REGENMETER

8021  MIN-MAX THERMOMETER

8018 TUINHANDSCHOEN

8019 TUINHANDSCHOEN

8017 WERKHANDSCHOEN

8016 TUINAFVALZAK 

8015 JUTEZAKKEN 

8014 BOLLENPLANTAUTOMAAT 

8003 TUINZEEF

8000 NETHOUDERS

Werkhandschoen 
 Door de speciale structuur van het nitril, water- en olieafstotend.  Neemt geen vocht 
of vuil op.  Deze nitril coating kan ook ingezet worden bij natte werkzaamheden, wat 
normaal niet kan bij een nitril coating.  Goede grip bij droge werkzaamheden.  
Goed comfort en vingergevoeligheid. Maat 10.

8017 per paar  € 2,95 

Tuinhandschoen
Varkenssplitleren handschoenen, geweven 100% katoen, door het geweven doek 
extra sterk.  Het katoenen doek neemt het vocht van de hand op. Maat 10.

8018 per paar  € 3,75 

Tuinhandschoen
Geweven 100% groen katoen met PVC nopjes in de handpalm. Door het geweven 
doek extra sterk. Het katoenen doek neemt het vocht van de hand op. Maat 8.

8019 per paar  € 2,95 

Min-max thermometer
Thermometer van kunststof, afmeting 24 x 9,5 x 2,5 cm. Het is een thermometer die 
een combinatie heeft met analoog en digitaal. Ook onthoudt deze meter de hoogste 
en de laagste temperatuur. Is eventueel ook te resetten zodat u de gegevens van elk 
seizoen weer opnieuw kunt meten. Let op waar u de thermometer neerhangt, vol in 
de zon of schaduw kunnen de gegevens vervalsen.

8021 per stuk  € 23,95 

Kozijnthermometer
Metalen thermometer geschikt voor ophanging in het raamkozijn.  
20 x 2 x 2 cm.

8022 per stuk  € 5,25 

Profielthermometer
Kunststof thermometer voor binnen en buiten gebruik. 26 x 10 cm.

8023 per stuk  € 2,50 

Regenmeter
Met kunststof stokhouder Ø 23 mm. Schaalverdeling: t/m 35 mm.  
Eén streepje is 1 liter per m² (stok niet meegeleverd).

8026 per stuk  € 6,75 

Nethouders
Ideaal voor het vastzetten en spannen van tuinnetten, folie, vliesdoek e.d.  
Lengte 25 cm. Houders voorzien van parapluhaken.

8000 per verpakking van 10 stuks € 9,25 

Tuinzeef
Voor het zeven van teelaarde, zand e.d. Gemaakt van verzinkt staal.

Afmetingen: 7,4 x Ø 37 cm.

8003 Mazen van 6 mm   per stuk € 17,45 

8004 Mazen van 12 mm   per stuk € 17,45 

Bollenplantautomaat
Blank metalen bollenplanter met beweegbare schacht, waardoor de aarde er vanzelf 
uitvalt. Ook ideaal voor het planten van pootaardappelen. Onderdiameter Ø 55 mm. 
Verchroomd.

8014 per stuk € 5,95 

Jutezakken met aantrekkoord
Deze stevige jutezak komt in een set van maar liefst 3 stuks. De kwaliteit van de 
jutezak is 230 g/m². De jutezakken zijn voorzien van een sluiting door middel van 
een trekkoord. De jutezakken zijn multifunctioneel, dat wil zeggen dat ze voor vele 
doeleinden gebruikt kunnen worden. Hoogte: 90 cm. Diameter: 40 cm. Capaciteit 
ongeveer 100 liter (maximaal 20 kg).

8015 per set van 3 stuks € 10,95 

Tuinafvalzak
De Tuinafvalzak heeft een inhoud van 120 liter (max. 40 kg) en is gemaakt van groen 
polyethyleen. Met de handvaten kunt u de zak gemakkelijk verplaatsen. Hoogte van 
de zak is 60 cm. De zak heeft een diameter van 50 cm.

8016 per stuk € 8,10 



Zaaitijd Planttijd Oogsttijd

www.garantzaden.nl   |   Postbus 8 8560 AA Balk   |   T: 0514 571515

Zaaitijd Planttijd Oogsttijd

ZaaikalenderZaaikalender
aardappel  50 x 40(50) 40-50 - 20-40 kg. 1,5 kg pootgoed maat 28-35mm, 2 kg/ pootgoed 28-40 mm
ananaske rs  40 x 40 60 0,1 4-5 kg. opkweken in potjes onder glas
andijvie  - vroeg 30 x 30 111 0,3 40-50 kg. opkweken onder verwarmd glas bij 20 à 22 oC
 - zomer 35 x 30 95 0,3 50-60 kg. opkweken onder verwarmd glas bij ca. 20 oC
 - herfst 40 x 40 63 1-2 45-55 kg. ter plaatse zaaien en na opkomst dunnen
artisjok   100 x 75 13 0,8-1 40-50 stuks opkweken onder verwarmd glas; verspenen in potten
aub e rgine  - kas 100 x 60 17 0,15 40-50 kg. opkweken onder verwarmd glas
augurk   150 x 20(25) 27-33 0,8-1 20-25 kg. planten opkweken onder koud glas
asp e rge  - 1e jaar 30 x 10    op bedje zaaien
 - 2e-10e jaar 160 x 35 18 0,5 3,5-4 kg. uitplanten in 25 cm diepe geul
b indsla - vroeg 30 x 30 111 0,25 30-40 kg. opkweken in perspot onder glas
 - normaal 30 x 30 111 0,8-1 40-50 kg. ter plaatse zaaien en na opkomst dunnen
b lauwschokke r - rijserwt - vers 150 x 6 à 7 90-110 50-60 10-12 kg. zaaien onder platglas en uitplanten
 - kort stro-vers 45(50) x 5 400-450 120-130 12-15 kg. ter plaatse zaaien
b le e kse lde rij - vroeg 30 x 30 110 0,15 80-90 stuks zaaien in warme kas, in potten verspenen, warm opkweken
 - normaal 35 x 30 95 0,15 75-85 stuks zaaien onder platglas, uitplanten van losse plant
b loe m kool - vroeg 60 x 60 28 0,25 20-24 stuks opkweek in 6-8 cm pot onder licht verwarmd glas
 - zomer 60 x 60 28 0,25 18-22 stuks opkweek als losse plant onder glas
 - laat 70 x 60 24 0,25 18-22 stuks opkweek als losse plant onder glas of in vollegrond
 - winter 70 x 60 24 0,25 10-12 stuks opkweek op zaaibed in de vollegrond
b oe re nkool - herfst 65 x 50 30 0,30 25-35 kg. opkweek op zaaibed in de vollegrond
 - winter 65 x 50 30 0,30 20-25 kg. opkweek op zaaibed in de vollegrond
b roccoli - zomer 45(50) x 45(50) 40-50 0,4 25-35 kg. opkweken in 4-6 cm perspot onder glas
chine se  kool - zomer 40 x 40 62 0,4 30-40 kg. 2 weken in potjes opkweken bij 20 oC
 - herfst 40(50) x 30 67-83 0,8 35-45 kg. ter plaatse zaaien, na opkomst dunnen
courge tte /p atisson 90 x 90 12 1,5 200-250 stuks opkweken in potjes onder glas
dop e rwt - hoog vroeg 140 x 10 300-400 75-100 9-10 kg. dubbele rij, in de rij 2 à 3 planten/pol. Opkweek onder glas
 - laag normaal 30 x 5 666 100-150 6-7 kg. ter plaatse zaaien
droge  b one n  35-50 x 8(10) 250-300 80-160 2,5-3 kg. ter plaatse zaaien
groe nlof - vroeg 30 x 30 110 1-1,5 40-50 kg. opkweken in potjes onder verwarmd glas
 - herfst 30 x 30 110 1-1,5 45-55 kg. ter plaatse zaaien; na opkomst dunnen
knoflook   25 x 10 400  10-15 kg. opkweken in herfst of voorjaar
knolse lde rij  50 x 50 40 0,04 30-35 kg. opkweken onder platglas
knolve nke l - zomer 50 x 20 100 0,7 80-90 stuks zaaien in kistje onder glas en verspenen in potjes
 - herfst 50 x 20 100 1,5-2 85-95 stuks ter plaatse zaaien, na opkomst dunnen
kom kom m e r  - glas 150 x 50 13 0,5 250-400 stuks teelt onder koud glas
 - vollegrond 200 x 25 20 0,7 150-200 stuks opkweken onder glas
koolraap  - ter plaatse 50 x 35(40) 50-60 0,8 60-80 kg. ter plaatse zaaien, na opkomst dunnen
 - nateelt 50 x 40(45) 45-50 0,4 50-70 kg. op zaaibed zaaien en uitplanten
koolrab i - zomer 25 x 25 160 1 140-150 stuks opkweken in potjes of ter plaatse zaaien
 - herfst 25 x 25 160 1,5 140-150 stuks ter plaatse zaaien. Kan ook in potjes worden opgekweekt
kroot - vroeg 30 x 8-10 330-400 12-15 25-30 kg. rassen gebruiken die resistent zijn tegen schieten
 - normaal rijen op 25 à 30 500-600 10-12 60-80 kg. ter plaatse zaaien-normaal zaad
 - laat rijen op 25 à 30 400-500 8-10 30-50 kg. ter plaatse zaaien-normaal zaad
krop sla - weeuwen 25 x 25 160 0,3 100-120 stuks in kistjes zaaien en verspenen in potten van 8-10 cm
 - vrijsters 25 x 25 160 0,15 120-130 stuks opkweken in 4 of 5 cm perspot
 - zomer 30 x 25 133 0,15 90-110 stuks opkweken in 4 of 5 cm perspot
 - herfst 35 x 30 95 0,10 60-70 stuks opkweken in 4 of 5 cm perspot
m e iknol  rijen op 25 à 30 500 1,5 20-40 kg. ter plaatse zaaien: na opkomst dunnen op ± 8 cm
m e loe n - glas 160 x 45 14 0,5 50-60 stuks opkweek onder verwarmd glas
m olsla  25 x 20 200 0,5 15-20 kg. in donker forceren gelijk witlof
nie uw ze e landse  sp inazie  100 x 75 13 2 15-25 kg. opkweken onder glas
okra  65 x 40 10 2 8-10 kg opkweken onder glas
ooste rse  groe nte n 25 x 20 200 2 50-60 kg. ter plaatse zaaien en uitdunnen/kort na opkomst 
(Paksoi, Choi Sum, Tatsoi)      voor roerbakgroente
p ap rika - glas 75 x 45 30 0,3 450-500 stuks onder verwarmd glas opkweken
 - vollegrond 50 x 40 50 0,5 200-250 stuks onder verwarmd glas opkweken
p om p oe n  250 x 50 8 2 9-10 kg. opkweken in potjes onder glas
p astinaak   35(40) x 15 170-190 2-3 30-35 kg. ter plaatse zaaien; na opkomst dunnen op ± 15 cm
p e p e rs - glas 80 x 35 35 0,4 25-30 kg. onder verwarmd glas opkweken
p e ul - hoog 120-150 x 10 (3 pp) 200-250 70-80 6-10 kg. zaai op zaaibed onder platglas
 - laag 50 x 4 500 100 10-11 kg. ter plaatse zaaien

gewas           teeltwijze
zaai-, resp.
plantafstand
in cm

bijzonderhedenopbrengst
per 10 m2aantal

planten
zaad
in g

voor 10 m2 is nodig
jan. febr. mrt. april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

p lantuie n - geel 30 x 10 330 25001) 35-50 kg. 1) 250 gram plantgoed, maat 14-21 mm per m2

p lantuie n - rood 30 x 10 330 25001) 15-25 kg. opbrengst afhankelijk van oogsttijd
p luksla - uitplanten 30 x 30 110 0,15 20-25 kg. opkweken onder licht verwarmd glas
p oste le in - glas breedwerpig veel 20-50 40-60 kg. oppervlakkig zaaien en vochtig houden
 - vollegrond breedwerpig veel 25-40 30-50 kg. ondiep zaaien en afdekken met plastic
 - winterpostelein breedwerpig veel 100 40-60 kg. oppervlakkig zaaien en vochtig houden
p re i - vroeg 30 x 12 280 1,5-2 20-40 kg. opbrengst afhankelijk van oogsttijd opkweek onder
      verwarmd glas
 - herfst 40 x 15 167 1-1,2 50-60 kg. opkweek onder platglas
 - winter 40 x 15 167 1-1,2 20-40 kg. opbrengst afhankelijk van oogsttijd en vorst
p ronkb oon - normaal 150 x 20 30 40-50 25-30 kg. ter plaatse zaaien of onder glas opkweken
radicchio/roodlof  30 x 30 111 0,5 10-12 kg. opkweken in potjes
raap ste le n - gewone rijen op 10-15 veel 30-40 25-30 kg. ter plaatse zaaien.
radijs - normaal rijen op 10 cm veel 30-40 70-100 bos 30 à 40 planten per strekkende meter
ram e nas - zomer 25 x 20(25) 160-200 6-7 15-25 kg. ter plaatse zaaien, na opkomst dunnen
 - winter 30 x 20(25) 130-170 5-6 25-30 kg. ter plaatse zaaien, na opkomst dunnen
rode  kool - vroeg 50 x 50 40 0,4 30-40 kg. opkweek van losse planten onder glas
 - herfst 60 x 60 30 0,3 50-60 kg. opkweek van losse planten onder glas
 - bewaar 65 x 60 26 0,3 40-50 kg. opkweek van losse planten onder glas
savooie  kool - vroege groene 50 x 45 45 0,45 20-30 kg. opkweek in perspot in licht verwarmde kas
 - herfst groene 50 x 50 40 0,40 25-35 kg. opkweek als losse plant in vollegrond of plat glas
 - winter groene 50 x 60 33 0,35 20-30 kg. opkweek in vollegrond - type winterkoning
schorse ne e r - normaal 25 x 13 500 12-14 20-25 kg. ter plaatse zaaien; na opkomst dunnen
sjalot - plant 50 x 15 133 2-5 1) 25-30 kg. 1) kg. plantgoed afhankelijk van de maat
 - zaai 30 x 1,5 2200 10 20-25 kg. ter plaatse zaaien
ste nge lui  30 x 15 222 1 15-20 kg. op bedje zaaien en uitplanten
snijb ie t  20(25) x ± 5 veel 18-20 40-50 kg. ter plaatse zaaien; niet dunnen; meer keer oogsten
snijb oon - stok 140 x 20(2) 70 40-50 18-22 kg. opkweken onder glas, of ter plaatse zaaien
 - stam 40(50) x 10(12) 200-220 100-125 14-18 kg. ter plaatse zaaien. Kan ook onder glas worden opgekweekt
snijm oe s - normaal rijen op 20(25) veel 40-50 18-22 kg. ter plaatse zaaien en niet dunnen
snijsla - normaal rijen op 10(15) veel 40-50 15-20 kg. ter plaatse zaaien en niet dunnen
sp e kb oon - normaal 140 x 20(2) 70 35-40 18-20 kg. ter plaatse zaaien. Kan ook onder glas worden opgekweekt
sp inazie  - vroeg rijen op 8-15 veel 500-300 20-25 kg. ter plaatse zaaien. Meer zaad naarmate vroeger wordt gezaaid
 - zomer rijen op 8-15 veel 200-250 25-30 kg. ter plaatse zaaien; traag schietende rassen
 - herfst rijen op 8-15 veel 200-250 15-20 kg. ter plaatse zaaien; snel groeiende rassen gelijk voorjaar
sp itskool - weeuwen 40 x 40 63 0,6 20-25 kg. zaai op zaaibed en verspenen in grote pot
 - vroeg 40 x 40 63 0,4 25-30 kg. zaai in 6 cm perspot, opkweek onder licht verwarmd glas
 - zomer 50 x 40 50 0,5 25-30 kg. opkweek als losse plant of in 4 cm perspot
sp ruitkool - normaal 70 x 60(70) 20-24 2-2,5 16-20 kg. opkweek onder glas: meermalige pluk
stam slab oon - vroeg 50 x 40(3p) 150 40-50 12-14 kg. opkweken in grote potten of plastic zakken
 - normaal 60 x 40(3p) 126 35-40 15-18 kg. opkweken onder glas, pollenteelt 3 pl./pol
 - normaal 50(45) x 10(12) 200 60-70 15-18 kg. ter plaatse zaaien. Kan ook onder glas worden opgekweekt
 - laat 50(45) x 8(10) 250 70-80 10-12 kg. wordt overwegend ter plaatse gezaaid
stokslab oon - normaal 140 x 20(3p) 100 40-50 16-20 kg. kunnen ook onder glas worden opgekweekt
suike rm ais - normaal 75 x 20 67 20-25 25-30 kg. opkweken onder glas in 4 cm perspot
tom aat - glas 80 x 50 25 0,15 70-90 kg. opkweken onder verwarmd glas
 - vollegrond 75 x 45 30 0,15 35-40 kg. opkweken onder verwarmd glas
tuinb oon - vroeg 70 x 12 120 240 20-22 kg. opkweken onder platglas
 - normaal 65 x 8-10 150 300 18-20 kg. ter plaatse zaaien
ve ldsla - gewone rijen op 10-15 veel 10 10-12 kg. ter plaatse zaaien, niet dunnen
zom e rworte le n  rijen op 15-20 veel 15 40-60 kg. ter plaatse zaaien, niet dunnen
winte rworte le n  rijen op 35-40 800-1000 1,5 60-70 kg. ter plaatse zaaien, niet dunnen
witlof - wortelteelt 30(35) x 12(14) 200-220 1 25-30 kg. ter plaatse zaaien en nauwkeurig dunnen
 - teelt kroppen inkuilen - - 8-10 kg. in kuilen onder glas levert in dec. reeds kroppen
witte  kool - herfst 70 x 70 20 0,2 70-90 kg. opkweek onder platglas
 - bewaar 65 x 65 28 0,3 45-55 kg. opkweek onder platglas
ijsb e rgsla - vroeg 40 x 35(40) 63-72 0,15 50-55 stuks opkweek in perspot onder licht verwarmd glas
 - zomer 40 x 35(40) 63-72 0,15 45-50 stuks ter plaatse gezaaid. Kan ook in perspot
zaaiui - normaal rijen op 25-30 veel 8 35-40 kg. ter plaatse zaaien, niet dunnen
zilve rui - normaal rijen op 5-10 veel 100 25-30 kg. vrij diep (4-5 cm) ter plaatse zaaien, niet dunnen
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8040  RAPA

8042 METAALDRAAD

8044  BLINDDRAAD 8058  MUURHAAK

8050/8054  HANGMAND + KOKOS INLEGGER

8047/8048/8049 KABELBINDERS

8062  HYDROKORRELS

8072  MOESTUIN ZAAIAGENDA

8070  ZAAIKALENDER

Hydrokorrels
Ideaal voor gebruik als drainagelaag onder in potten en voor hydrocultuur.  
Gemaakt van gebakken klei. 

8062 per verpakking van 5 liter € 5,75 

Zaaikalender
De nieuwe zaaikalender in de afmetingen 84 x 45 cm.

8070  per stuk  € 1,00 

Moestuin Zaaiagenda
320 pagina’s tellende moestuinzaaiagenda voorzien van dagelijkse informatie over 
het zaaien van 90 soorten groenten en verwijst daarbij naar momenten van verdere 
opkweek tot aan de oogst. Zie www.groenmoes.nl

8072 per stuk  € 29,95 

Rapa boomband
Voor het vastzetten van jonge bomen en struiken.  
Veroorzaakt geen beschadiging aan de boomstam.  
Groen bandjesweefsel ca. 4,5 cm breed. Lengte: 50 meter.

8040 per verpakking  € 12,25 

Metaaldraad
Gegalvaniseerd metaaldraad, dikte kern 0,7 mm. Korf à 50 meter.

8042  per verpakking  € 3,95 

Binddraad
Geplastificeerd metaaldraad, dikte kern 0,6 mm, kleur groen.  
Korf à 50 meter.

8044 per verpakking  € 4,95 

Kabelbinders
Kunststof tie-wrap, voor het bijeen binden van diverse materialen of producten. 

8047 15 cm - 25 stuks  € 2,95 

8048 20 cm - 25 stuks  € 3,65 

8049 30 cm - 25 stuks  € 4,85 

Hangmanden
‘Hanging Baskets’. Fraaie plantenkorven van geplastificeerd draad.  
Weersbestendig. Kleur: groen. Te gebruiken met kokos inlegger.  
Diameter 30 cm.

8050 per stuk  € 4,75 

Kokos inlegger, voorgevormd
De kokosmat houdt het vocht in uw hanging basket goed vast en voorkomt dat de 
aarde snel uitdroogt. Voor hangmand van 30 cm.

8054 per stuk  € 3,65 

Muurhaak
Metalen uitvoering met zware kunststof coating.  
Kleur: groen, lengte 30 cm.

8058 per stuk  € 4,50 

Complete set
Van bovenstaande nummers 8050/8054 en 8058 normale prijs € 12,90 

8060 nu voor € 10,- 
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8402 ARABIAN NIGHT 8404 CREME DE COGNAC 8406 BLUETIFUL 8408 BRISTOL STRIPE 8410 GRAND PRIX

8412  GARDEN WONDER 8414  GLORY OF HEEMSTEDE 8416  LE CASTEL 8418  MYSTERY DAY 8419  PROCYON

8420  SANTA CLAUS 8422  COLOR SPECTACLE 8424  REBECCA’S WORLD 8426  PURPLE GEM 8428  DUTCH EXPLOSION

8429 MICK’S PEPPERMINT 8430  NATAL 8432  SOUVENIR D’ÉTÉ 8434  WINE EYED JILL 8436  ELLEN HOUSTON

8438  BLUESETTE 8440  WITTEM 8442  SISA 8502  DE CAEN 8504  ST. BRIGID

Dahlia knollen
De knollen direct uitpakken en koel en vorstvrij bewaren.

Verpakt per stuk. Planttijd: maart-mei

Dahlia Decoratief hoogte 70-140 cm.

8402 Arabian Night €  3,25

8404 Creme de Cognac €  3,25

8406 Bluetiful €  3,25

8408 Bristol Stripe €  3,25

8410 Grand Prix €  3,25

8412 Garden Wonder €  3,25

8414 Glory of Heemstede €  3,25

8416 Le Castel €  3,25

8418 Mystery Day €  3,25

8419 Procyon €  3,25

8420 Santa Claus €  3,25

Dahlia Cactus hoogte 80-140 cm.

8422 Color Spectacle €  3,25

8424 Rebecca’s World €  3,25

8426 Purple Gem €  3,25

8428 Dutch Explosion €  3,25

8429 Mick’s Peppermint €  3,25

Dahlia Pompon hoogte 70-100 cm.

8430 Natal €  3,25

8432 Souvenir d’Été €  3,25

8434 Wine Eyed Jill €  3,25

Dahlia Decoratief Border hoogte 40-60 cm.

8436 Ellen Houston €  3,25

8438 Bluesette €  3,25

8440 Wittem €  3,25

8442 Sisa €  3,25

Anemonen
Rijk bloeiende snijbloem die in de vaas lang goed blijft. 
De anemonen knolletjes kunnen zowel in het voorjaar als in het najaar 
geplant worden. Geschikt voor tuinbeplanting in de volle zon of schaduw. 
Hoogte 25 cm. Omtrek knol: 5/6 cm.

8502 De Caen mix 15 stuks €  3,95

8504 St. Brigid 15 stuks €  3,95
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467160 VITABELLA

7120 FRIESLANDER

7020 DORÉ

8550  RABARBER RED CHAMPAGNE

8540 AARDBEIEN OSTARA

8530  AARDBEIEN ELSANTA

Vroeg oogstbare aardappelen
EERSTELING

Kan zeer goed op de kleigrond worden geteeld maar voldoet op de zandgrond ook. 
Schilkleur geel. Bewaarbaar t/m de herfst. Vast in de kook.

DORÉ

Kan zowel op de kleigrond als de zandgrond worden geteeld.  
Schilkleur geel. Bewaarbaar t/m de winter. Vast en bloemig in de kook.

LEKKERLANDER

Kan zowel op de kleigrond als de zandgrond goed worden geteeld. Schilkleur geel. 
Niet te laat rooien, u voorkomt dan holle aard appelen. Bewaarbaar t/m de herfst. 
Bloemig in de kook.

GLORIA AM

Resistent tegen aardappelmoeheid. Geschikt voor zowel de klei als de zandgrond. 
Schilkleur geel. Bewaarbaar t/m de herfst. Vast in de kook. Zeer geschikt om te 
bakken.

PRIMURA AM

Resistent tegen aardappelmoeheid. Geschikt voor zowel de klei als  
zandgrond. Schilkleur geel. Bewaarbaar t/m de winter. Vast in de kook.

ANAÏS AM

Deze nieuwe aardappel is zeer vroeg, circa 80 dagen na het poten al te rooien. Hoge 
opbrengst. Matige resistentie tegen phytophtora in het loof en zeer goed in de knol. 
Geschikt voor zowel de zandgrond als kleigrond. Redelijk vastkokend.

FRIESLANDER AM

Zeer vroege consumptieaardappel die geschikt is voor alle grondsoorten.  
Het verdient aanbeveling dit soort 10% ruimer te planten dan wordt aangegeven. 
Vast in de kook, schilkleur geel. Bewaarbaar t/m de herfst.

TRIPLO BIOLOGISCH
Kruising van de Agria x Fresco, vroege aardappel met een hoge opbrengst. Levert 
gele grove ovale knollen die vrij vast in de kook zijn. Vanwege de goede resistentie 
tegen phytophthora is Triplo ook zeer geschikt voor de biologische teelt. Geschikt 
voor alle grondsoorten.

INOVA

Inova is een vroege, smaakvolle, vastkokende lang ovale aardappel met een 
voortreffelijke consumptie kwaliteit. De aardappel heeft een mooie gele vleeskleur 
en een hoge resistentie tegen Phytophthora in het loof en de knol. Geschikt voor alle 
grondsoorten en is tevens een goede bewaaraardappel.

VITABELLA

Vitabella is een vrij vroeg ras en ovaal van vorm. Het is een lekkere vastkokende 
aardappel met een gele vleeskleur die zeer lang bewaard kan worden. Deze aardappel 
is sterk tegen Phythofthora in het loof en in de knol en daardoor zeer geschikt voor de 
biologische teelt. De Vitabella is geschikt voor het maken van verse friet. Wel voldoen-
de bemesten en bij droogte beregenen. Geschikt voor alle grondsoorten.

Aardbeien Elsanta
Het welbekende vroege ras met glanzende rode aardbeien. Hoge productie en goede 
houdbaarheid van de vruchten. Verpakt per 5 planten.

8530  per verpakking  € 4,25

Aardbeien Ostara
Doordragende aardbeien waarvan de vruchten iets kleiner dan de Elsanta zijn.  
Mooie rode vruchten, sappig en goed van smaak. Verpakt per 5 planten.

8540  per verpakking  € 4,25

Rabarber Red Champagne
Deze rabarber geeft roodgroene stelen en is lekker van smaak. Raadzaam is om 
rabarber op zeer vruchtbare bodem te kweken. Dus regelmatig bijmesten tijdens het 
groeiseizoen. Verpakt per plant.

8550  per verpakking  € 4,25

Bovenstaande planten zijn leverbaar vanaf januari tot april.  
Planttijd is van maart tot mei. Planten koel en vorstvrij bewaren  
en niet laten uitdrogen. 
Planten in januari, februari en maart (bij koude periode) eerst uitplanten in potjes.

Aardappelen

ALLE SOORTEN ZIJN AFKOMSTIG VAN ZWARE KLEIGROND

BELANGRIJK!
Na aankomst de aardappelen direct uit de netverpakking halen en in kistjes koel en 
vorstvrij bewaren. Indien u ze wilt voorkiemen ongeveer 3 weken voor het poten de 
aardappelen op kamertempe ratuur brengen, niet te donker. Plant vooral niet vóór 
half april. Elke verpakkingseenheid van de door ons aangeboden soorten is voorzien 
van het originele N.A.K. certificaat met hierop vermeld: soort, maat en klasse. 
Bewaar dit certificaat goed, u kunt dan aantonen dat u  
goedgekeurd pootgoed heeft geplant.
Voor prijzen, klasse en maat zie onze bestellijst,  
welke is bijgesloten in deze prijscourant.
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7370  MICHELLE

7280 TITANIUM

7260 BILDTSTAR

7240 MOZART 7330 CEREZA

7220 SANTE

7200 BINTJE

7180 EIGENHEIMER

Laat oogstbare aardappelen
DUNASTAR

Dunastar is een nieuw middenlate roodschillige aardappel met mooie uniforme 
dieprode knollen en een zeer hoge opbrengst. Traag kiemende aardappel dus zonder 
kiemremmer goed te bewaren. Hoge resistentie tegen de aardappelziekte phytopht-
hora en daarom geschikt voor de biologische teelt.  Een vrij vastkokende aardappel 
die geschikt is voor alle grondsoorten.

TITANIUM

Laat ras met uitstekende eigenschappen. Mooie regelmatige lange en grof gele ovale 
knollen met een perfect gele vleeskleur. Optimaal te bewaren zonder verlies van 
kook-en bakkwaliteit. Iets kruimige aardappel, geschikt voor alle grondsoorten met 
een hoge phytophthora resistentie.

IRENE

Geschikt voor zowel de kleigrond als de zandgrond. Schilkleur rood.  
Goede bewaaraardappel die het gehele jaar door kan worden gegeten.  
Bloemig en los in de kook met een zeer goede smaak.

CEREZA NIEUW

Cereza is een middenlate consumptieaardappel. De knollen zijn lang ovaal met rode 
gladde schil en een gele vleeskleur. De opbrengst is zeer hoog en de knollen uniform. 
Cereza heeft een hoge droogte resistentie en heeft een goede resistentie tegen 
phytophthora. Kooktype: vrij vastkokend. Goede bewaaraardappel.

MICHELLE

Gele aardappel die geschikt is voor zowel de kleigrond als de zandgrond.  
Hoge opbrengst van middelgrote knollen. Goede bewaaraardappel met een hoge 
phytophthora resistentie die het gehele jaar door kan worden gegeten.  
Vastkokende aardappel met een prima consumptiekwaliteit.

TEXLA

Geschikt voor zowel de zandgrond als kleigrond. Schilkleur rood.  
Goed bewaarbaar. Bloemig en redelijk vast in de kook. Heeft een trage opkomst met 
later een goede ontwikkeling, daarom dit ras niet koud poten, maar enkele weken 
voor het poten warm zetten. Dit ras heeft een zeer hoge Phytophtora resistentie in 
zowel het loof als de knol en is daardoor zeer geschikt voor de biologische teelt.

De aardappel bestellijst vroeg opsturen, u bent dan verzekerd  
van de door u bestelde aardappelen.  
Na 10 februari kunnen sommige soorten uitverkocht zijn.

Voor verpakkingen van 25 of 50 kilo zullen wij u graag,  
op aanvraag, prijsopgaaf verstrekken.

Benodigde hoeveelheid ± 2 kg per 10 m².  
Plantafstand ± 50 x 40 cm.  
Plantdiepte 10 à 12 cm.

Pootaardappelen worden apart verzonden.  
Levering in de periode laatste week februari/1e helft maart  
bij vorstvrij weer.

Middelvroeg oogstbare aardappelen
EIGENHEIMER

Geschikt voor de zandgrond en kleigrond. Schilkleur geel.  
Bewaarbaar t/m de winter. Zeer goede consumptieaardappel.

BINTJE

Kan zowel op de kleigrond als zandgrond goed worden geteeld.  
Schilkleur geel. Zeer goede bewaaraardappel. Vast in de kook.

CAROLUS BIOLOGISCH  

Resistent tegen Phytophthora in het loof en de knol. Middenvroeg ras, rond ovaal 
van vorm en geschikt voor alle grondsoorten. Het is een vrij kruimige aardappel met 
een gele vleeskleur. Als je de Carolus helemaal laat uitgroeien en niet teveel bemest 
wordt de aardappel bloemig. Geef je de voorkeur aan wat meer stevige aardappel, is 
het advies, iets eerder het loof te verwijderen en oogsten. Carolus is geschikt voor 
consumptie en frites. Kenmerkend voor deze aardappel is de blanke schil met licht 
rode ondiepe ogen. Goede bewaar aardappel.

SANTE 

Dit ras heeft een hoge resistentie tegen phytophtora en wordt aangeraden voor 
biologische teelt. Iets bloemige gele aardappel met lichtgeel vruchtvlees. Zeer goede 
resistentie tegen Aardappelmoeheid, goed bewaarbaar tot maart. Geschikt voor 
zandgrond en kleigrond. 

MOZART

Kruising en vervanger van de Redstar. Weinig vatbaar voor Phytophthora.  
Geschikt voor alle grondsoorten. Schilkleur rood, tamelijk vastkokend. Heeft een 
goede opbrengst en een goede bewaarbaarheid.

BILDTSTAR

Consumptiekwaliteit op kleigrond; iets melig. Op zandgrond; vrij vast in de kook. 
Schilkleur rood. Het loof ontwikkelt zich in het begin wat traag.  
Vrij vatbaar voor phythophtora. Goede bewaaraardappel.

NIEUW!


