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KRUIDENzADEN

ANIJS
Zaaien april-mei op zaaibed. Uitplanten op 30 x 15 cm. Ge-
bruik in dranken, gebak en bij het inleggen in zuur van
augurken. Hoogte 50 cm - éénjarig.
661055 (3 gram)  1,79

BASILICUM
Zaaien april-mei in potjes. Uitplanten in juli op 20 x 20 cm. 
661053 siam Queen (0,2 gram)  1,79
Donkerrode bloem, ook decoratief in bloempotten voor op het 
terras. Hoogte 40 cm - éénjarig.

661056 dark opal (1,5 gram)  1,79
Donkerrood gekleurd blad. Hoogte 40 cm - éénjarig.

661059 Fijnbladig (1,5 gram)  1,45
Gebruikt in sauzen, vlees- en visgerechten en bij het inleggen.
Hoogte 60 cm - éénjarig.

661060 grofbladig (1 gram)  1,45
Door de Italianen geroemd om de pittige smaak. Hoogte 60 cm 
- éénjarig.

BORAGE
Zaaien maart-augustus. Uitdunnen op 35 cm. De bloemen ge-
bruikt men als garnering. Hoogte 60 cm-éénjarig.
661061 (2 gram)  1,79

BIESLOOK
Zaaien april-juni. 
661062 Chinese (1 gram)  1,45
Ook wel knoflook-bieslook genoemd. Hoogte 25 cm - éénjarig.

661063 Fijnbladig (2 gram)  1,45
Wordt gebruikt in salades, sauzen en bij vleesgerechten. 
Hoogte 30 cm - meerjarig.

661064 grove (2 gram)  1,45
Wordt gebruikt in salades, sauzen en bij vleesgerechten. 
Hoogte 35 cm - meerjarig.

BONENKRUID
Zaaien in april op regelafstand van 20 cm. Wordt gebruikt in 
groenten, soepen, salades, vis- en vleesgerechten. Hoogte 50 
cm - éénjarig.
661066 éénjarig (0,75 gram)  1,79
661067 overblijvend (0,3 gram)  1,45

CITROENMELISSE
Zaaien mei-juli op zaaibed. Uitplanten in oktober op 50 x 50 cm. 
Wordt gebruikt in de thee en in diverse groenten. Hoogte 90 cm 
- meerjarig.
661069 (0,5 gram)  1,45

DILLE
Zaaien april-juli, direct ter plaatse. Uitdunnen op 30 x 30 cm. 
Hoogte 90 cm - éénjarig.
661071 (3 gram)  1,45

DRAGON
Zaaien maart-april op zaaibed onder glas. Uitplanten in mei-
augustus. Juli-augustus in de vollegrond. Wordt gebruikt bij 
vlees- en kipgerechten. Hoogte 100 cm - meerjarig.
661072 Russische (0,2 gram)  1,45

KAMILLE
Zaaien april-mei of september direct ter plaatse, regelafstand 
20 cm. De gedroogde bloemen worden gebruikt in de thee.
Hoogte 40 cm - éénjarig.
661076 (0,25 gram) 1,45

KORIANDER
Zaaien april direct ter plaatse, op regelafstand 25 cm. Niet ver-
planten! Wordt gebruikt in groenten, gebak en bij inleggen. 
Hoogte 70 cm - éénjarig.
661070 (3 gram)  1,45

KRUIzEMUNT
Zaaien februari onder glas of mei direct ter plaatse. Uitdunnen 
op 40 x 40 cm. Als thee te gebruiken en in groente. Hoogte 70 
cm - meerjarig.
661077 (0,2 gram)  1,79

LAVAS / MAGGIKRUID
Zaaien maart op zaaibed. Uitplanten op  40 x 40 cm. Kiemt 
traag. Wordt meegekookt in vlees- en visgerechten en soepen.
Hoogte 100 cm - meerjarig.
661078 (1,5 gram)  1,79

LAVENDEL
Zaaien april op zaaibed onder glas, mei-juni in de vollegrond. 
Uitplanten mei-juni op 30 x 20 cm. Jonge blaadjes gebruikt u in 
visgerechten en gedroogde bloemstengels worden voor de geur 
o.a. in de linnenkast gebruikt. Hoogte 50 cm - meerjarig.
661079 (0,75 gram)  1,45

LIEVEVROUWEBEDSTRO
Zaaien september-oktober op regelafstand 25 cm. Kiemt na de 
winter. Uitplanten voorjaar op 15 x 50 cm. Gedroogd als geurstof 
in linnenkast. Hoogte 30 cm - meerjarig.
661080 (0,3 gram)  2,25

MAJORAAN
Zaaien maart op zaaibed onder glas of in mei in de vollegrond. 
Uitplanten in mei op 25 x 10 cm. Hoogte 50 cm - éénjarig.
661081 (0,75 gram)   1,79

MOSTERD GELE
Zaaien maart-juli direct ter plaatse. De zaden gebruikt men bij 
het inleggen en bij de bereiding van mosterd. Hoogte 60 cm - 
éénjarig.
661083 (3 gram) 1,79

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

PEPERMUNT
Zaaien februari-maart onder glas of in mei in de vollegrond. 
Uitplanten in mei, regelafstand 40 cm. Bij vlees- en visschotels.
Hoogte 60 cm - éénjarig.
661087 (0,2 gram)  1,45

ROzEMARIJN
Zaaien april op zaaibed onder glas of in mei in de vollegrond. 
Uitplanten in mei. Wordt gebruikt in vlees- en visgerechten.
Hoogte 75 cm - meerjarig, kan echter niet tegen strenge vorst.
661085 (0,15 gram)  1,79

SALIE
Zaaien april-mei op zaaibed. Uitplanten in mei op 40 x 30 cm. 
Kan worden gebruikt in allerlei gerechten. Hoogte 50 cm - 
meerjarig.
661088 (1 gram)  1,45

ST. JANSKRUID
Zaaien juli-augustus direct in de vollegrond. Uitplanten op een 
droge plaats. Verwerken tot St. Jansolie. Gebruiken bij maag- en 
darmstoornissen. Hoogte 90 cm - meerjarig.
661089 (0,3 gram)  1,45

TIJM
Zaaien maart op zaaibed onder glas of in april-mei buiten. 
Uitplanten in mei. Een bekend en veel gebruikt keukenkruid.
Hoogte 30 cm - éénjarig.
661091 (0,5 gram)  1,79

VALERIAAN
Zaaien juli-augustus direct in de vollegrond. Uitplanten op 
een vochtige plaats. Valeriaandruppels gebruikt men tegen 
nervositeit. Hoogte 100 cm - meerjarig.
661090 (0,25 gram)  1,79

WATERKERS
Zaaien half maart-half april onder glas of mei-juni buiten op 
zaaibed. Veel water geven. Als garnering gebruikt in salades. 
Hoogte 30 cm - meerjarig.
661094 grootbladig (0,75 gram)  1,79

zURING
Zaaien april-juni direct ter plaatse. Uitdunnen op 20 x 20 cm. 
Vanouds in allerlei gerechten in de keuken. Hoogte 30 cm - 
meerjarig.
661096 (2 gram)  1,79
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GROENTEzADEN

BIETEN RODE / KROTEN (VERVOLG)
660051 f Cylindra (5 gram) 1,45
Cylindra is een halflange rode biet. Door zijn vorm is hij zeer 
gemakkelijk in plakjes te snijden. De biet is donkerrood van kleur. 
Heeft een trage schietneiging (het vormen van een bloeistengel). 
Geschikt voor de zomer- en herfstteelt. 

660059 f	Kogel 2 Bolivar (5 gram) 1,79
860058 f	Kogel 2 Bolivar (50 gram) * 5,25
Voor zomer- en herfstteelt. Traag schietend. Goede inwendige, 
rode kleur en rond van vorm. Geschikt voor zowel verse con-
sumptie als bewaarbiet.

660060 f	Kogel 2 (5 gram) 1,45
Zaaien vanaf eind april. Voor zomer- en herfstteelt. 

660062 egyptische Platronde (5 gram) 1,15
860063 egyptische Platronde (50 gram) * 3,95
Meerkiemig zaad. Dunnen noodzakelijk. Prima consumptie-
kwaliteit, mits vroeg geoogst. Voor de vroege zomerteelt.

660065 f	solist (5 gram) 2,25
Een ronde rode biet. Eenkiemig zaad, dus 1 plantje uit 1 zaadje, 
hierdoor is uitdunnen overbodig geworden.Prima consumptie-
kwaliteit. Geschikt voor de zomerteelt. 

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

660319 f	Vroege zelfsluitende (3 gram)  1,45

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

660323 f	gewone (5 gram) 1,45

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

660336 Hoffman’s giganta (± 25 zaden) 2,25
Het ras is zeer productief en geeft zware komkommers.  Geschikt 
voor de vollegrond en kasteelt.    

660338 magnum F1 hybride (± 7 zaden)  4,25
Volledig bittervrije ‘mini’ komkommer. Lengte ca. 22 cm. Kan 
zowel in de kas als in de vollegrond geteeld worden. Geeft vanaf 
juli tot oktober een groot aantal vruchten. Resistent tegen het 
meeldauwmozaïek-virus.  

ARTISJOKKEN
Maart-april onder glas. Men kan ook rechtstreeks in de pot-
zaaien. In mei uitplanten op 100 x 75 cm. ’s Winters afdekken 
met stro. De schutbladeren van de bloemknoppen oogst u in 
augustus en september. Na de oogst wordt de bloemstengel uit 
de plant gesneden. 

660023 Violet de Provence (1,5 gram)  1,45 
Meerjarig gewas. Ook als decoratie of in droogboeketten te 
gebruiken. Grote bloemknoppen.

AUBERGINE
De aubergine wordt ook wel ‘eierplant’ of ‘eiervrucht’ genoemd. In 
januari verwarmd zaaien bij 20°C. Als de plantjes 5 cm groot zijn, 
verspenen en verpotten. In mei buiten uitplanten op 45 cm, mits 
op een beschutte plaats of in plastic tunnel. Oogsten vanaf juli.

660031 f	Halflange Violette (2 gram)  1,79
Sterke groeikracht met stevige stengels. Geeft smakelijke 
vruchten.Voor kas- en vollegrondsteelt, mits beschut. 

AUGURKEN
Begin mei kunt u onder glas zaaien om daarna de plantjes half 
mei buiten uit te planten. Wij adviseren u 3 à 4 zaden bij elkaar 
te zaaien.Uitplanten, zodra het eerste echte blad volgroeid is, op 
regelafstand 250 x 50 cm. In de vollegrond kunt u vanaf eind mei 
tot half juni breedwerpig op een zaaibed zaaien. Eerdere uitzaai 
vergroot de kans op schade door nachtvorst. Daarna uitplanten. 
Oogsten vanaf half juli tot in september.

660033 Capra F1 hybride (0,75 gram) 3,35
Volledig resistent tegen echte meeldauw (wit) en tolerant t.a.v. 
valse meeldauw. Dit maakt ziektebestrijding praktisch over-
bodig! Stimora is vroeg en heeft een hoge productie over een 
lange periode. Overwegend vrouwelijk bloeiend! De inmaak-
kwaliteit is goed, vruchten bevatten geen bitterstof. Geschikt 
voor kas- en vollegrondsteelt. 

660040 Hokus (2 gram)  2,25
Weinig last van meeldauw. Vruchten zijn bittervrij en van goede 
kwaliteit. Gemengd bloeiend, waardoor minder opbrengst dan 
van Stimora.

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

AARDBEIEN
Februari onder glas, in een zaaibakje. 1 keer verspenen, en als de 
plantjes daarna 4 cm groot zijn, uitplanten per 2 stuks op 55 x 30 
cm. Oogsten juni-juli en in de daaropvolgende jaren.

660001 Baron von solemacher (0,25 gram) 2,25
Bosaardbei, doordragend en rankloos. Geeft kleine, smakelijke 
vruchten. Leuk voor op de vensterbank of balkon. 

660004 Temptation (± 25 zaden) 2,95
Hangaardbei, vormt lange ranken. Voor hanging baskets, 
balkonbakken en grote potten. Kan ook als klimplant. Draagt 
gedurende de gehele zomer grote, aromatische vruchten. Wit-
bloeiend. Houdt van veel zon.

660006 sarian F1 hybride (± 25 zaden) 4,25
Sarian met grote vruchten, ± 3 cm in doorsnee. Doordragende 
aardbei.

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

660008 f	Breedblad Volhart Winter (3 gram) 1,45
Geschikt voor vollegrondsteelt. Oogstzeker, ook onder ongun-
stige weersomstandigheden in de herfst.

660011 f	nummer Vijf 2 (3 gram) 2,25
Voor de voorjaarsteelt onder glas en zomerteelt in de vollegrond. 
(Zie pagina 26 voor pillenzaad)

660013 f	nuance (1 gram) 2,25
Uitstekende tuindersselectie voor de zomer en herfstteelt. Weinig 
schietgevoelig en hoge kilo opbrengst.Ook geschikt voor de 
voorjaarsteelt onder glas. 

660015 f	st. laurent (3 gram) 1,79
Krulandijvie. Voor de zomerteelt. Trage schietneiging en hoge 
opbrengst. 

660016 f	Wallonne despa (1,5 gram)  2,95
Zeer uniforme krulandijvie met vol, geel hart. Voor de herfstteelt 
in de volle grond. 
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SAVOOIEKOOL
660484 f	donkergroene Putjes (0,5 gram) 1,45
Voor de late teelt. Kleine winterkooltjes met een heerlijke smaak.  

660487 f	Winterkoning 2 (2 gram) 1,45
Voor de late teelt. Donkergroene kool met grijze dauwlaag. Zeer 
winterhard.   

660490 f	Wirosa F1 hybride (± 100 zaden) 4,25
Een zeer fraaie savooiekool van het Hammertype, welke geschikt 
is voor zowel de vroege als late teelt. Hierdoor is deze hybride 
kool zeer geschikt voor de hobbytuinder. Dit ras barst niet snel, 
waardoor de kool over langere tijd kan worden geoogst.   

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

660518 Blauwe groninger (5 gram) 1,79
Wordt ook wel snijkool genoemd.   

SPRUITKOOL
660496 f	Roodnerf (2 gram) 1,79
Forse spruit voor lichte grond. Draagt van onder tot boven goed 
gevulde spruitjes.    

660500 f	groninger (2 gram) 1,45
Vaste, vroege spruit voor de wat zwaardere gronden.

660503 f	igor F1 hybride (0,75 gram) 3,35
Oogsten van november-maart. Igor geeft zeer uniforme, kogel-
ronde, smetvrije spruitjes. Winterhard. Geschikt voor alle grond-
soorten en alle teelten.

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

660451 f	Cape Horn F1 hybride (± 150 zaden) 3,35
Het meest geteelde spitskoolras. Voor alle teelten. Lang houd-
baar. Barst niet snel.   

660454 f	express (2 gram)  1,45
Voor de vroege - en zomerteelt. Snelgroeiende, forse kool met 
weinig buitenblad. 

WITTE KOOL
660427 f	langedijker Bewaar (2 gram) 1,45
Lange houdbaarheid. Hoge kilo opbrengst.  

660430 f	Kilazol F1 hybride (± 50 zaden) 5,45
Een knolvoet resistent Witte Kool ras met grote kolen tot wel 
1,5 - 2,5 kilo. De grootte van de kolen is afhankelijk van de 
plantafstand.

CHINESE KOOL
Chinese kool is een aantrekkelijke groente voor de nazomer. Wij 
adviseren om rechtstreeks ter plaatse te zaaien in de periode van 
half juli tot half augustus. Oogsten september-oktober.

660521 f	granaat (3 gram) 1,45
Een fraaie selectie, welke langwerpige kolen vormt die van boven 
iets open staan. Zeer productief. Prima smaak.

GEMENGDE KOOL
660517 gemengde koolsoorten (2 gram)  1,79
Een pakje met witte-, rode-, spits- en savooiekool. Bestaande 
uit een mengsel van de artikelnummers 60427, 60457, 60454 
en 60487. 

KOOLRABI
Voor de glas- en vroege vollegrondsteelt zaait men in februari 
onder glas. Uitplanten onder glas of in de vollegrond omstreeks 
half maart op 30x25 cm. Voor de zomer vollegrondsteelt zaait 
u op zaaibed in april. Uitplanten in mei op 30x30 cm. De late 
vollegrondsteelt zaait u op zaaibed in begin juni. Uitplanten eind 
juni op 50x20 cm.

660529 f	lanro, wit (0,5 gram)  2,25
Fijnbladig met forse knol. Kas-, bak- en vroege vollegronds-teelt.

660532 superschmelz (1 gram)  2,25
Een witte koolrabi, die tot het eind eetbaar blijft. De knollen kun-
nen ± 1 kilo zwaar worden. Langer oogstbaar en iets flauwer van 
smaak dan 60535. Geschikt voor alle vollegrondsteelten.

660535 f	Quickstar F1 hybride (± 125 zaden) 3,35
Een witte koolrabi, die zeer snel groeit en mooie knollen geeft. 
Doorsnee max. 10 cm. Sterk tegen smetten, is zeer mals, geschikt 
voor alle teelten! Quickstar is zeker een maand eerder oogstrijp 
dan de gewone koolrabisoorten. 

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

660538 engelse gele roodkop (5 gram) 1,45
Zachtvlezige koolraap.   

RODE KOOL
Voor de vroege teelt zaait men in februari onder glas. Uitplanten 
in de vollegrond april-mei op een onderlinge afstand van 75x45 
cm. In augustus kunt u oogsten. Voor de late teelt zaait u op 
zaaibed in de vollegrond in februari-april. Uitplanten in de vol-
legrond in mei op een onderlinge afstand van 75x50 cm. Oogsten 
van oktober tot december.

660455 f	langedijker Vroege (2 gram) 1,45
Voor de zomer- en weeuwenteelt.  

660457 f	langedijker Bewaar 2 (2 gram) 1,45
Uitermate geschikt om te bewaren.  

KOMKOMMER (VERVOLG)
660362 Bella F1 hybride (± 7 zaden) 4,25
Een volledig bittervrije komkommer, welke resistent is tegen 
meeldauw (wit). Geschikt om te telen in uw broeikasje langs 
touw of liggend onder platglas. De vruchten zijn 30 - 60 cm lang 
en donkergroen van kleur.   

Kool soorten
BLOEMKOOL
660375 f	igloo (1 gram) 1,79
Professioneel ras, geschikt voor de zomerteelt. Zelf-dekkend 
gewas met forse, hagelwitte kolen. Ook geschikt voor de weeu-
wenteelt. 

660377 f	alpha (1 gram) 1,79
Voor de vroege- en zomerteelt in de vollegrond. Selectie met 
witte kolen. Ook geschikt voor de weeuwenteelt. 

660400 f	Herfstreuzen (1 gram) 1,79
Herfstteelt. Prima ras, dat een bijna altijd zekere oogst in het 
vroege najaar geeft.  

660401 f	Fargo F1 hybride (0,25 gram) 4,25
Voor de zomer- en herfstteelt. Grote, hagelwitte kool. Goed 
zelfdekkend.  

660407 Walcheren Winter (1 gram)  1,79
Een bloemkool voor de winterteelt. Goede winterhardheid tot 
circa 10°C vorst, herstelt uitstekend na de vorst. Goed zelfdek-
kend. Vereist doorlatende grond. 

BROCCOLI
Zaaien van half maart tot begin juli op zaaibed. Uitplanten op 50 
x 45 cm van april tot augustus. U kunt dan oogsten van juni tot 
en met november.

660404 f	Fiesta F1 hybride (± 75 zaden) 2,95
Reeds na 3 maanden oogstbaar. U oogst voordat de bloemetjes 
open willen gaan. Later ontstaan ook in de oksels van het blad 
nog oogstbare kooltjes.  

660405 f	Calabria (2 gram) 1,45
Een bekend ras. Goed van smaak.  

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

660510 f	Westlandse Herfst laat (3 gram) 1,45
660511 f	Westlandse Herfst laat (10 gram)  4,25

660514 f	Reflex F1 hybride (± 100 zaden) 3,35
Zaaien half juni-juli. Vorstbestendig. Uitstekende consumptie-
kwaliteit. Oogsttijd: winter/voorjaar.   

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

660578 f	amsterdamse snij (5 gram) 1,15
Breedbladig type. Zeer aromatisch. Ook wel gladde of platte 
peterselie genoemd.  

660582 f	Wortelpeterselie, Berliner (3 gram) 1,45
Wortelpeterselie. Zelfde zaaiwijze als peterselie. De wortels 
ontwikkelen zich pas in het najaar. De bladeren en de wortels 
geven een heerlijke smaak aan soepen.  

660584 f	gekrulde donkergroene (5 gram) 1,45
Fijn gekruld, voor garnering. Compacte groeier.  

POMPOENEN
Zaaien in potten onder glas in april-mei. Half mei kunt u buiten 
zaaien op ‘n zaaibed. 2 à 3 planten zijn voldoende om van te 
oogsten. Uitplanten op 200 x 50 cm. Oogsten september-oktober. 
Er zijn een aantal traditionele gerechten waarin pompoenpuree 
wordt verwerkt, zoals pompoentaart en -brood.

660645 f	Jaune de Paris (4 gram)   1,79
Eénvoudig te telen op elke plaats in uw tuin.

660647 f	atlantic giant (2,5 gram)  2,25
De kampioen van alle reuzen-pompoenen met een wereld-record 
van 821,23 kg.  

660648 f	Uchiki Kuri (3 gram)  2,25
Oranje pompoen met smakelijk, geel vruchtvlees.

660649 f	aspen F1 hybride (± 7 zaden) 2,95
Halloween pompoen.   

660650 f	sweet dumpling (1 gram) 2,25
Zoet smakend vruchtvlees. 

660651 f	Rode van etampes (3 gram) 1,45
Vrij platte pompoen, met heerlijk vruchtvlees.  

POSTELEIN
Postelein kan wel 50 cm hoog worden, maar wordt meestal al na 
3 weken geoogst door de jonge plantjes af te snijden of te knip-
pen.Zaaien onder glas, breedwerpig, van mei tot september in 
vochtige vollegrond. Zaaibed afdekken met vochtige doeken. Na 
opkomst doek weghalen. Op een beschutte plaats kan men van-
af juni tot september buiten zaaien. Postelein heeft een licht zure 
en zoute smaak en kan zowel gekookt als vers gegeten worden. 

660653 f	groene   (10 gram)   1,79
860654 f	groene   (50 gram) *  3,15

PAPRIKA
Zaaien in februari-maart binnenshuis of in een verwarmde 
hobbykas bij 20°C. Zodra het eerste blad verschijnt, verspenen 
in potten. Begin mei uitplanten in de vollegrond of kas; toppen, 
circa 3 à 4 zijscheuten aanhouden. Regelafstand 80 x 40 cm. 
De planten steunen met een stok. Oogsten eind juli tot oktober.

660566 f	Paprika Rode Punt Kapiya (0,75 gram) 2,25

660569 f	estar/Vereda F1 hybride (± 8 zaden) 4,25
De vruchtvorm is langwerpig, ± 23 cm. Worden eerst groen, later 
rood. Resistent tegen tomaten mozaïek virus. Met name geschikt 
voor de kasteelt. De smaak is zoet.  OP=OP

660570 f	gemini F1 hybride (± 25 zaden) 4,25
De vruchten zijn lang en verkleuren van groen tot geel. Voor de 
kas- en vollegrondsteelt, mits op een beschutte plaats. Resistent 
tegen het tomatenmozaïek-virus.  

660571 f	Reina F1 hybride (± 20 zaden) 4,25
De opvolger van Zerto. De vruchtvorm is lang vierkant. Worden 
eerst groen later rood (oogstrijp). Resistent tegen tomatenmo-
zaïek-virus en tabakmozaïek-virus. Met name geschikt voor de 
kasteelt. Zeer vroeg.  

660573 f	Redskin F1 hybride (± 10 zaden) 4,25
Een compacte, lage paprika, hierdoor geschikt voor teelt in pot-
ten en bakken. Hoge opbrengst per plant. Vruchten kleuren van 
groen naar rood.  

660575 f	Yolo Wonder (1,5 gram)  2,25
De vruchtvorm is vierkant. Vruchten kleuren van groen naar rood.  

660576 f	Paprika collectie (5 x 5 zaden) 3,35
Deze collectie bestaat uit vijf verschillende kleuren. Alle zaden 
apart verpakt. 

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

660577 guernsey (5 gram)  1,79
Een voedzame, halflange, witte pastinaak. Voor de lichtere 
grondsoorten.   

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

660574 f	de Cayenne (1,5 gram)  2,25
660579 f	Peppino (balkon) (1 gram)     5,45

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

660551 Tasty sweet F1 hybride (10 gram) 2,95
Bevat 2x zoveel suiker als 60554. 1 à 2 kolven per plant.

660554 golden Bantam (8 gram)  1,45
Heeft een goed suikergehalte. Geeft 2 kolven per plant.

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

660564 oranje ananas (0,75 gram)  2,25
‘Tijgermeloen’ heerlijk zoet, oranjekleurig vruchtvlees.

660568 Witte suiker/Honey dew (1 gram) 1,79
Wordt ook wel honingmeloen genoemd.  

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

660560 Crimson sweet (0,5 gram)  1,45
Crimson sweet aanvulling tekst:  Dit is een heerlijke, zoete me-
loen met donkerrood vruchtvlees.

660562 Red star F1 (0,5 gram)  2,95
Watermeloen met rood vruchtvlees. Deze meloen kan 4-6 kg 
zwaar worden.

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

660798 f	Bladmoes (10 gram)  2,25
860799 f	Bladmoes (50 gram) *   4,30

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

660958 Tai sai (1 gram)  1,79
Uit het verre oosten afkomstig koolsoort. Ideaal als wok-groente.

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

660911 f	Verb. Reuzen nietschieters (5 gram) 1,45
Vormt lange, forse wortels met een fraaie donkere kleur en een 
uitstekende consumptiekwaliteit.   

selderij soorten
KNOLSELDERIJ
Zaaien in koude bak maart-april. Ontkieming na plm. 4 weken, 
eenmaal verspenen. Uitplanten in mei-juni op 50 x 50 cm. Oog-
sten oktober-november.

660917 f	monarch (0,25 gram) 2,25
Prachtige, blank witte, grote knolselderij. Geen last van groei 
scheuren en is weinig vatbaar voor virus. 

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

660919 amsterdamse donkergroene (2 gram) 1,45
Voor bak en vollegrond. Zeer aromatisch.  

660920 gewone snij (2 gram) 1,15
Vormt een sterk, groot gewas, prima voor de snij.

BLEEKSELDERIJ
Opkweek net als knolselderij. Plantafstand 30 x 30 cm.

660925 golden spartan (0,5 gram) 1,45
Een type Zelfblekende. Levert lange, blanke bladstengels. Wordt 
ook zonder afscherming van licht goed geel-wit.

slA soorten
Er zijn zeer veel verschillende typen sla. Typen die wel of geen 
krop vormen of een bladrozet. Het blad kan wel of geen anthocy-
aan bevatten, waardoor zowel rode als groene slatypes bestaan. 
Ook de bladvormen zijn zeer uiteenlopend van aard.

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

660816 meikoningin (3 gram) 1,15
Voor de voorjaarsteelt. Niet meer zaaien na april.  

RADIJS (VERVOLG)
660695 f	Topsi (10 gram) 1,79
Broei-radijs, voor de voorjaars- en herfstteelt onder glas. Zaaien 
januari-maart, september-oktober. Uniforme, dieprode knollen. 
Productief.  

660701 f	annabel F1 (2 gram) 2,95

660703 f	sora (10 gram) 2,25
Sterk tegen Fusarium. Geschikt voor de voorjaars-, zomer- en 
herfstteelt. Donkerrode, uniforme knollen.  

660706 saxa (10 gram) 1,15
Een prima ronde, rode vollegronds radijs.  

660708 Raxe (10 gram) 1,79
Een reuzenradijs, welke in volgroeid stadium een doorsnee van 
circa 6 cm. kan behalen.    

660711 national (10 gram) 1,15
Halfrood, halfwit, met een pittige smaak.  

660712 Ronde soorten gemengd (10 gram)   1,45

660725 Halflange Rode grootwitpunt (10 gram) 1,15
Half rood, half wit. Populair Frans radijsje.  

RAMENAS / RETTICH
Zaaien in de vollegrond. Zomerramenas april-juni en winterra-
menas in juni-juli op regels. Regelafstand 25 cm. Uitdunnen op 
20 cm. Oogsten ± 10 weken na uitzaaien.

660737 Ronde zwarte (10 gram) 1,45
Heerlijk als broodbeleg in de winter.  

660744 Rex (4 gram) 1,79
Halflange, witte zomerramenas. Blijft goed blank.  

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

660773 goldana (10 gram)  1,45
Ronde, gele zandraap. Worden ook gele- of boterknolletjes ge-
noemd. Ook geschikt als groenbemester in de nateelt. 

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

660955 gewone (5 gram) 1,79
660954 Wilde (2 gram) 2,25
Door het pittig aroma en getande blad prefereren de liefhebbers 
dit boven de gewone Rucola. 

PREI
660661 f	zwitserse Reuzen (2,5 gram) 1,79
Een zeer vroege zomerprei. Ook voor de herfstteelt.  

660663 f	Herfstreuzen 3 Rami (1,75 gram) 1,79
Zeer vroege herfstprei. Zeer productief. Lange, zware, witte 
schacht. Middelgroene bladkleur.   

660664 f	Herfstreuzen 3 (2,5 gram) 1,79
Vroege prei met goede opbrengsten. Groeit vlug. Kan ook matige 
vorst verdragen.   

660675 f	Belton F1 hybride (± 125 zaden) 5,45
De eerste F1 hybride prei ontwikkeld door Nunhems Zaden. Voor 
de herfstteelt. Geeft een aanmerkelijk hogere kilo opbrengst dan 
de gewone rassen.  

660668 f	Blauwgroene Winter (2,5 gram) 1,79
Een echte prei voor de winterteelt.   

660671 Blauwgroene Winter Farinto (1,75 gram) 1,79
660672 Blauwgroene Winter Farinto (10 gram) 5,45
Voor de late herfst- en winterteelt. Vormt zware, dikke preien. 
Farinto ontwikkelt zich na de winter, doorstaat hevige kou en 
groeit dadelijk na de vorst, in het vroege voorjaar, uit tot dikke 
prei. 

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

660795 f	groene gewone (10 gram)  1,15
860796 f	groene gewone (50 gram) *   3,15
Veel gebruikt ras. Eén van de eerste voorjaarsgroenten.

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

660681 Roodstelige (1 gram)  1,79
Vroeg ras met zware stengels. Advies: kies bij het uitplanten die 
plantjes, die al een wat rode kleur laten zien.

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

GROENTEzADEN
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SALADEMENGSEL  (VERVOLG)
660880 Baby-leaf (10 gram)             1,45
Samenstelling: Snijsla, Prizehead, Amerikaanse Roodrand, Grand 
Rapids, Australische gele, Brune d’hiver en Gele gotte.

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

660885 grote noordhollandse (10 gram)  1,15
860886 grote noordhollandse (25 gram) *  2,60
Voor vers gebruik of als gestoofde groente.

660888 elan (10 gram) 1,79
Tolerant tegen valse meeldauw. Rondbladig. Speciaal geschikt 
voor onder glas. Zeer vroeg oogstbaar en productief. 

SNIJBIET
Snijbiet is een bladgewas, waarvan de bladeren en de bladstelen 
als groente worden gegeten. De smaak komt grotendeels over-
een met die van spinazie. De dikke, vlezige bladstelen, waarvan 
het blad is verwijderd, worden gegeten als asperge. Snijbiet 
wordt in maart en april in de vollegrond gezaaid. Soms wordt 
nog in juli en augustus gezaaid voor een late oogst. De rij-af-
stand is 25 cm en in de rij 5 cm. Als de plant ca. 15 cm hoog is 
wordt het blad afgesneden. Na enkele weken kan de hergroei 
ook weer worden geoogst. Voor de teelt van de bladstelen wordt 
gezaaid op een rij-afstand van 45 cm en in de rij uitgedund tot 
35 cm. Hierdoor ontstaan er forse planten.

660930 lucullus (5 gram) 1,15
860931 lucullus (50 gram) * 3,95
Goudgele variëteit met geribde bladeren. 

660928 groene gewone (5 gram)  1,15
860926 groene gewone (50 gram) * 3,15
Alleen als snijgroente gebruiken.

660935 gele Witribbige (5 gram)  1,45
Gladbladige snijbiet met witte ribben. 

660929 Rhubarb Chard (3 gram)  1,79
Vuurrode stengels. Zacht van smaak. 

TOMATEN
Tomaten zijn populair en zeer gezond. Zij bevatten veel vitamines 
en de mineralen kalium, fosfor en magnesium. Februari-maart 
zaaien in een verwarmd vertrek bij 20°C. Zodra het eerste blad 
verschijnt, verspenen in bloem- of perspotten. Begin mei uitplanten 
in de vollegrond; regelafstand 80 x 40 cm. De planten steunen met 
een stok. Bij de ‘stam’ tomaten is dit niet nodig. Zijscheuten in de 
bladoksels in jong stadium verwijderen. Dit noemt men dieven. 
Oogsten vanaf half augustus tot en met september.

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

660854 great lakes 118 (2 gram) 1,15
Grote kroppen. Bladeren bros. Gevoelig voor rand. 

660857 Barcelona (0,3 gram)  2,95
Zware kroppen. Het omblad is groen en de krop bijna wit. Bar-
celona blijft lang gezond en wordt veel door tuinders gebruikt. 
Resistent tegen groene bladluis, wortel-aaltjes en wit fysio, nr. 1 
t/m 16, 19 en 21   

660859 Rode grenobloise (2 gram) 1,45
Een knapperige rode ijssla, kleurrijk in uw salade.

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

660862 Witte dunsel (10 gram) 1,79

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

660872 australische gele (10 gram) 1,79
Een geelgroene pluksla met zeer aparte smaak. Groeit zeer snel. 

660818 Red salad bowl (2 gram) 1,79
Eikenbladsla. Roodkleurig door anthocyaan in het blad. Leuk 
voor in een gemengde salade.

660875 gemengde Pluksla (10 gram) 1,79
Een mengsel van gele en rode pluksla. 

660873 amerikaanse Roodrand (10 gram) 1,79
Groen-rood lekker mals blad. 

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

KROPSLA  (VERVOLG)
660820 milan (1,5 gram)  3,35
Voor de voorjaars-, zomer- en herfstteelt geschikt. Dus 1 soort 
voor het hele seizoen! Volledig resistent tegen de wit fysio’s NL 
1 t/m 7 en 10 t/m 16 en tolerant voor het slamozaïekvirus. Trage 
schietneiging. Milan geeft malse kroppen.  

660825 Hilde ii (3 gram) 1,45
Verbeterde Attractie. Voor zowel voorjaars- als zomerteelt 
geschikt.  

660827 zomerdiamant (2 gram) 1,79
Uitstekende voorjaars- en zomersla, zware kroppen, traag 
doorschietend.

660829 Wonder der vier jaargetijden (3 gram) 1,45
Voor de gemengde slaschotel.  

660830 sylvesta (0,4 gram)  3,35
Lange teeltperiode van vroeg in het voorjaar tot in de late herfst. 
Vormt een smaakvolle, mooie krop en is tolerant tegen groene 
bladluis. 

660831 zwart duits (3 gram) 1,45
Zomerteelt. Een zeer zachte botersla, hierdoor wel wat kwets-
baarder voor minder gunstige weersomstandigheden.

660841 larissa (kassla) (0,6 gram) 2,95
Geschikt voor teelt in kassen en/of plastic tunnels, kan in herfst 
en voorjaar worden geoogst. Voor herfst: Zaaien in sept.-okt., 
oogst begin december. Voorjaar: Zaaien in nov.-jan.,oogst febru-
ari-eind april. Grote, lichtgroene, zware kroppen. 

660845 mesclun (5 gram) 1,79
Een Franse salade mix. Door wekelijks te zaaien kunt u regel-
matig verse sla oogsten. 

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

660814 lollo bionda (0,85 gram) 1,79
Frisse, groene krulsla met boterzacht, sterk gekroesd blad. Zeer 
decoratief. 

660815 lollo rossa (2 gram) 1,79
Frisse sla met boterzacht blad. Mooi van vorm. Roze gekleurd. 
Zeer decoratief. Weinig gevoelig voor rand en smeul. 

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

660982 Barletta (4 gram) 1,79
Rond inmaak-uitje, dat een paar maanden na het zaaien uit-
gegroeid is.

WINTERUI
Zaaien eind augustus op een beschut plekje. De planten laten 
staan tot maart, daarna verplanten op 25 x 10 cm. Oogsten in 
juni-juli.

60999 Radar (± 300 zaden) 1,79
Puur rond, de allerbeste overwinteringsui.  

VENKEL
661092 Fino (1 gram) 2,25
Knolvenkel met een prima anijsachtige smaak. 

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

660202 Hollandse middelvroeg (3 gram) 1,45
Voor de trek met dekgrond. Een late selectie, welke oogstbaar is 
vanaf half februari t/m april.   

660203 Focus F1 hybride (3 gram) 2,95
Voor de vroege trek met en zonder dekgrond. Goed gesloten 
en zeer uniforme kroppen. Nauwelijks gevoelig voor bruine pit. 
Hoge opbrengst. Trekperiode: oktober-januari.

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

661028 nerja F1 (± 1000 zaden)  2,95
Smaakvolle vroege bospeen. Kan al in mei worden geoogst.

661030 f	evora F1 hybride (2 gram) 2,95
Type Amsterdamse Bak.Voor alle kas- en vollegrondsteelten.
Geschikt als bospeen.

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

660975 gewone (15 gram) *  1,15
660977 grootbladig (15 gram) 1,15
080800 gewone (25 gram) * 1,59
881537 gewone (500 gram) * 16,95

ui soorten
De ui is een bolgewas en is verwant aan de St. Jansui of zilverui, 
prei, bieslook en knoflook. Uien slaan voedsel op in de bol. 

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

660980 White lisbon (4 gram) 1,79
Dik zaaien. Bosuitjes vormen bijna geen bol. Worden vers gesnip-
perd als bieslook. White Lisbon is wat pittiger van smaak dan de 
Hollandse uien. 

660984 Bosui Red ninja (4 gram) 1,79
Deze rode variant heeft een lekkere smaak en is wat pittiger dan 
de gewone bosuitjes.

STENGELUI
Teeltwijze als zomerprei, de groeiperiode is echter korter.

660981 ishikura (2 gram) 1,79
Lange witte schacht. Vroege ui met een krachtig aroma. 

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

660990 noordhollandse strogele (4 gram) 1,79
Mooie, platte ui. Vroeg oogstbaar.  

660991 Rijnsburger 5 (4 gram) 1,45
Productieve, blank-gele, ronde ui.

660994 noordhollandse Bloedrode (4 gram) 2,25
Zeer fraaie, platronde, pittige ui van gelijkmatig paarsrode kleur. 
Goed bewaarbaar.  

660997 Hyskin F1 hybride (± 600 zaden) 2,95
Prachtige, kogelronde uien, die vast in de huid zitten, hierdoor 
langer houdbaar. Zeer hoge kilo opbrengst.  

TOMATEN  (VERVOLG)
660959 Ventura (0,5 gram) 2,25
Italiaans ras. Ovale, langwerpige, donkerrode tomaat van het 
Roma type. Hoog suikergehalte, daardoor geschikt voor puree. 
Niet aanbinden. Stamtomaat, dieven is niet nodig. Resistent 
tegen verticilum en fusarium fysio 1. 

660962 Philippos/serrat F1 hybride (0,15 gram) 3,35
Een ronde trostomaat met een uitstekende vruchtkwaliteit. De 
gelijkmatige rijping geeft 6 vruchten per tros. Laten hangen tot 
ze goed rijp zijn. Zowel geschikt voor de kas als vollegrond. Re-
sistent tegen Verticilum, Fusarium fysio 1 en 2, en het Tomaten-
mozaïek virus.   

660963 Yellow Pearshaped (0,5 gram) 1,79
Kleine, licht peervormige, gele tomaat. Zacht van smaak. Ideaal 
in gemengde salades.  

660964 menhir v/h Cronos F1 hybr. (0,15 gram) 3,35
Vleestomaat. Vruchten zijn zeer goed van smaak. Kan op een 
beschutte plaats worden geteeld. Resistent tegen verticilium, 
fusarium fysio 1 en 2 en het tomatenmozaïek virus.

660965 Tiny Tim (1 gram) 2,25
Kers- of balkontomaat. Geschikt voor de teelt in grote potten op 
het balkon of terras. Rijkdragende trossen. De tomaten hebben 
een frisse, zoete smaak.   

660966 supersweet 100 F1 hybride (0,15 gram) 4,25
Kerstomaat. Een sterke groeier met grote trossen vol kleine 
tomaatjes. De smaak is fris en zoet.

660968 moneymaker (2 gram) 1,45
Een zeer gewild tomatenras dat mooie ronde, rode tomaten 
geeft. De opbrengst is vrij groot. Selectie voor kas en vollegrond. 
Uitstekende smaak. 

660970 morane F1 hybride (0,15 gram) 4,25
Uitmuntende vruchtkwaliteit. Iets grover dan Moneymaker. 
Stamtomaat. Voor de kas en vollegrond. Resistent tegen Vertici-
lum, Fusarium fysio 1 en Tomatenmozaïek virus. 

660973 marmande (2 gram) 1,79
Vleestomaat. Door het hoge suikergehalte zijn ze veel smakelijker 
dan gewone tomaten. Kan zowel op de koude grond als in de kas 
worden geteeld.

660974 liguria (2 gram)         4,25
Vleestomaat, opvallende roze kleur vruchtvlees, zoet van smaak.

GROENTEzADEN
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wINTERwORTELEN  (VERVOLG)
661047 Berlikumer 2 (6 gram) 1,45
Beter van smaak dan Flakkeese, in de winter minder houdbaar.

Flakkeese 2
De bewaareigenschappen zijn prima en de opbrengst is groot. De 
wortels worden enorm zwaar en zijn van binnen prachtig oranje. 
De planten vormen een fors gewas. De smaak is zoet. 
661049 f (6 gram)  1,45
861051 f (25 gram) * 3,95

661043 major F1 hybride (±1000 zaden)     2,95
Zeer vitaminerijk. Groeit uit tot zware wortels, welke inwendig 
prachtig oranje zijn.

661052 st. Valéry (6 gram) 1,79
Ook wel veewortel of rode koewortel genoemd. 

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

661044 Black Beauty (5 gram) 1,45
Geeft lange, donkergroene vruchten, vroeg oogstbaar en pro-
ductief. 

661045 Klimmende Black Forest (± 8 zaden) 1,45
Prachtige donkergroene courgette die je met wat hulp kan laten 
klimmen. Zeer sterk en goed soort. 

661046 Partenon F1 hybride (± 7 zaden) 4,25
Groene, cylindrisch gevormde vruchten. Gewas blijft goed ge-
zond. Hoge opbrengst per plant.

661058 gold Rush F1 Hybride (2 gram) 2,95
Heldergele, langwerpige vruchten. Vormt geen ranken, uit-
stekend voor ons klimaat.  

660572 summer satellite F1 hybride (1 gram) 1,79
Witte vruchten. Zeer productief. Geschikt om te vullen als oven-
schotel.    

SPINAzIE
Spinazie is een snelgroeiende bladgroente. De belangrijkste 
ziekte bij spinazie is wolf, dat een grijs schimmelpluis op de on-
derkant van de bladeren vormt. Van deze ziekte zijn verschillende 
fysio’s bekend, waar de rassen verschillend vatbaar voor zijn. Hoe 
hoger het resistentie nummer, des te minder vatbaar het ras is.

ZOMERwORTELEN  (VERVOLG)
amsterdamse Bak 2 sel. douceur  
Een selectie voor bak en vollegrond. Zeer vroeg oogstbaar. Met 
onze Douceur bieden wij u het ideale ras voor fijnproevers, een 
smakelijk worteltje, zachte pit en oranjerode kleur. Extra zoet. 
661031 f (5 gram)  1,79
861029 f (25 gram) * 3,60

amsterdamse Bak 2
Bekend ras en zeer gewild door de consument.
661032 f (5 gram)   1,45
861034 f (25 gram) * 3,95

661033 Parijse markt 4 (5 gram) 1,45
Ronde worteltjes met een korte groeiperiode, wordt daarom veel 
gebruikt voor de vroege uitzaai. 

nantes 2 
Iets forser dan Amsterdamse Bak. Maar behoudt beter zijn 
smaak. Voor zomer- en vroege herfstteelt.
661039 f (6 gram)   1,45
861038 f (25 gram) * 3,95

661040 f	Parano F1 hybride (2,5 gram) 2,95
Hybride Nantes, geschikt voor zomer- en herfstteelt. Zeer vroege 
wortel, prima kleur.  

661041 f	Flyaway F1 hybride (1 gram)  3,35
In testen is aangetoond dat dit ras aanzienlijk minder vatbaar 
is voor aantasting van de wortelvlieg. Minder vatbaar sluit het 
echter niet 100% uit.  

661037 f	sugarsnax 54 F1 hybr. (± 750 zaden) 2,95
Extra zoet. Ook wel snacks- of vitaminewortel genoemd. Een 
gezond hapje tussen door.  

661036 Rainbow F1 hybride (± 500 zaden) 4,25
Een veelkleurige mix van het Nantes type. Met Rainbow heeft 
u eens wat anders in de tuin. Een zoete wortel, ook als snack 
geschikt.  

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

GROENTEzADEN 

SPINAZIE  (VERVOLG)
Breedblad zomer scherpzaad
Vroege spinazie met mals blad. Ook voor zaai onder glas, dec-
ember-januari. Oogsten maart-april.
660938 f	 (50 gram)    1,79
661150 f (250 gram)  4,25

Campania F1 hybride
Een spinazie, welke resistent is tegen de schimmels van wolf, 
fysio 1,2,3,4,5 en 7. Ook geschikt voor uitzaai in kas. Rond zadig.
660948 f	 (15 gram)  2,95
660949 f (50 gram)    4,25

securo
Rondzadig, voor de voorjaarsteelt. Resistent tegen de schimmels 
van wolf, fysio 1 en 2.
660943 f (75 gram)  2,25
661155 f (250 gram)  5,45

nores
Rondzadig, voor de zomerteelt. Resistent tegen de schimmels 
van wolf, fysio 1 en 2.
660950 f	 (15 gram)   1,15
660951 f (75 gram)   1,79
661153 f (250 gram)   4,25

Viroflex, type Winterreuzen
Buiten overwinteren, zodat u vroeg in het voorjaar kunt oogsten. 
Resistent tegen de schimmels van wolf, fysio 1 en 2. Rondzadig.
660941 f (75 gram)   1,79

NIEUWzEELANDSE SPINAzIE
660957 f	 (5 gram)  1,45
Niet een echte spinazie, maar de stengeltopjes kunnen als spina-
zie worden verwerkt en gegeten. Regelmatig de bladeren oog-
sten. Ook aanbevolen voor diabetici. 
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PEULVRUCHTEN

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

STOKSNIJBONEN
donna
Zeer vroeg. Rechte peulen, en goed van smaak. Resistent tegen 
het rolmozaïek-virus.
660075 f	 (100 gram)  4,25

Helda
Het meest geteelde stoksnijbonenras. Rijkdragend. Onge-
voelig voor rolmozaïekvirus en zwarte vaatziekte. Lange, platte 
en brede peulen. Voor vroege-, late kas- en vollegrondsteelt.
660078 f	 (50 gram)  2,25
660079 f	 (100 gram)  4,25
661103 f	 (250 gram) * 8,85

algarve  
Zeer vroeg en geschikt voor vroege en late zaai. Productief met 
lange. malse peulen van ca. 26-28 cm.
660082 f	 (100 gram)  4,25

Raadsheer (type Veense)
Vroeg ras, hierdoor ook geschikt voor de teelt in hobbykassen en 
kan dan al half april worden gezaaid.
660083 f	 (100 gram)  3,35

PRONKBONEN
lady di
Roodbloeiende pronkboon met lange, rechte peulen. Zonder 
draad. Dikke bonen met paarsrode, zwart gestreepte zaden. Jong 
plukken. Decoratief gewas.
660084 f	 (100 gram)  3,35

emergo stringless
Volledig draadloze selectie van Emergo met een uitstekende 
smaak. Bij jong plukken zijn ze boterzacht.
660088 f	 (100 gram)  4,25

emergo
Witbloeiend met draad. Zeer rijkdragend met grote trossen. Mits 
jong geplukt, zijn ze zacht en mals. Zeer sterke groeier.
660089 f	 (100 gram)  2,95

STOKSPEKBONEN
Dit zijn ook snijbonen maar de peul van een spekboon is 
volkomen rond en vlezig.
neckargold
Een frisgele stokspekboon.Voor alle vollegrondsteelten. Stevig 
planttype. Resistent tegen het rolmozaïek-virus.
660113 f	 (50 gram)  2,25

STOKSPEKBONEN  (VERVOLG)
Blauhilde
Paarse draadloze peulen tot wel 27cm groot. Te oogsten over een 
langere periode. De klimmende Blauhilde is een oogstrelende 
groente in de groente of de bloemen tuin. De boon is resistent 
tegen virussen en houd van een vochtige gedraineerde grond op 
een zonnige plek in de tuin.
660102 f	 (100 gram)  4,25

Terli
Geschikt voor alle vollegrondsteelten. Geeft een lange, ronde, 
rechte peul van ± 25 cm lengte. Hoge kwaliteit. Resistent tegen 
het rolmozaïek-virus en Colletotrichum. 
660114 f	 (50 gram)  3,35
660115 f	 (100 gram)  5,45

neckarkönigin
Wordt als snij- en breekboon gebruikt. Ook voor in de soep.
660118 f	 (100 gram)  3,35

STOKSLABONEN (prinsessenboontjes)
isabel
Groeit in trossen van 4 à 5 stuks. De peulen zijn recht en ± 14 cm 
lang. Voor kas- en vollegrondsteelt. Resistent tegen rolmozaïek-
virus en vlekkenziekte.
660106 f	 (50 gram)  2,95
660107 f	 (100 gram)  5,45

Westlandse
Dit is een rijkdragende dubbele stokslaboon. De sterke planten 
vormen forse trossen bonen waarvan de smaak uitstekend is.
660103 f	 (50 gram)  1,79
660104 f	 (100 gram)  3,35

Rakker 
Zeer vroeg ras met dikke, vlezige bonen. Een opbrengsttopper, 
welke lang zijn kwaliteit behoudt. Voor kas en vollegrond.
660112 f	 (100 gram)  3,35

overvloed
Type Rentegevers, enkele boon. Lange, dunne peulen, groeien in 
trossen. Ook geschikt voor inmaak.
660121 f	 (100 gram)  3,35

STAMSLABONEN (prinsessenboontjes)
Carana
Een lekkere stamslaboon met trossen van 4 à 5 stuks. De peulen 
zijn recht en ± 11 cm lang. Donkergroene, fijne peul. Zeer 
productief, ook onder minder gunstige weersomstandigheden. 
Resistent tegen virus- en vetvlekkenziekte en rolmozaïek.
660124 f	 (50 gram)  2,95
660125 f	 (100 gram)  4,25

Record
Dubbele witte zonder draad. Vooral geschikt voor de vroege zaai 
(tot half juni).
660127 f	 (100 gram)  2,95
661117 f	 (250 gram) * 4,25

STAMSLABONEN  (VERVOLG) 
Paloma
De peulen zijn middelfijn, volkomen recht (±12cm) en donker van 
kleur. Zeer productief en een grote oogstzekerheid door ziekter-
esistenties. Goed van smaak. Ook geschikt voor kasteelt vanaf 
half april tot half mei.
660128 f	 (50 gram)  2,25
660129 f	 (100 gram)  4,25

speedy
De allervroegste in ons assortiment. Voor de vroege en late uit-
zaai. Al vanaf eind april onder glas te zaaien. Vollegrond mei en 
juli. Oogsten vanaf juli.
660135 f	 (100 gram)  4,25

modus
De opvolger van Groffy en Ursus. De boon is zeer productief 
en heeft een stabiele opbrengst onder diverse weersomstan-
digheden. Grove, donkergroene peul van ± 14 cm, hierdoor te 
gebruiken als breek- en snijboon. Resistent tegen virus 1 en 2, 
vetvlekken en vlekkenziekte.
660137 f	 (100 gram)  4,25

Prelude (draadloos)
Produktieve en redelijk vroege boon met een goede peul kwaliteit.
660138 f	 (50 gram)  1,45
660139 f	 (100 gram)  2,95
661116 f		(250 gram) * 5,45

maxi
De peulen hangen boven het blad en zijn daardoor gemakke-
lijker te plukken. Voor de vroege zaai in mei en juni. Peul-
lengte 18-20 cm. Geschikt voor kasteelt. Licht-bruine zaden.
660145 f	 (100 gram)  4,25

Purple Queen
Lichtpaarse zaden. Een zeer vroege, donkerpaarse peul, die bij 
het koken verkleurt tot donkergroen. Een zeer smakelijke boon.
660159 f	 (100 gram)  3,35

CHINESE BONEN
Deze boontjes zijn stamslabonen met slanke peulen. Bij regel-
matige pluk, blijft de plant lang bonen geven.

Xantos / lipsos
De peul heeft een lengte van ± 10 cm. Ø 5 mm zeer fijne peul. 
Uniforme, donkere peulen. Het gewas is bestand tegen minder 
gunstige weersomstandigheden. Resistent tegen het rolmozaïek-
virus. Jong oogsten voor de beste smaak.
660140 f	 (50 gram)  2,25
660141 f	 (100 gram)  4,25

miracle
Deze ‘Chinese boontjes’ zijn rond en extra fijnpeulig. De peul is 
10-12 cm. lang en smaakt prima. Jong plukken, dan blijven de 
boontjes zeer mals. Het gewas is bestand tegen minder gunstige 
weersomstandigheden.
660144 f	 (100 gram)  3,35
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PEULVRUCHTEN

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

admires
Vroeg ras en zeer productief.
660123 f		(100 gram)  3,35

HARICOTS VERTS
De echte Franse sla- of naaldboontjes zijn rassen die heel jong 
geplukt moeten worden.Peultjes mogen niet dikker dan 5 à 6 
mm zijn, want dan zijn ze op z’n lekkerst.

Calima
Dit is een zeer productief en vroeg oogstbaar ras. De peul is 
donkergroen en heeft een lengte van ± 19 cm. Resistent tegen 
virus 1 en vlekkenziekte. De zaden zijn lichtbruin.
660165 f	 (50 gram)  2,25
660166 f		(100 gram)  4,25

WASBONEN - BOTERBOON
Deze stamslabonen worden wasbonen of gele boterbonen ge-
noemd. Zeer geschikt voor gebruik in salades.

major
Zwartzadig ras, dat het oude ras Mont d’or vervangt. Peul is 
helder geel van kleur. Peullengte 11-13 cm.
660161 f		(100 gram)  3,35

Hildora
Resistent tegen bonenziekten. Rijkdragend. Slanke peul, goud-
gele kleur. Witzadig ras.
660162 f		(100 gram)  4,25

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

Witte krombek
Meest geteelde witte kook- of soepboon.
660167 f		(100 gram)  3,35

noordhollandse Bruine
Zeer aromatisch. Blijven stevig na het koken.
660168 f		(100 gram)  2,95

stamkievits
Type borlotto-boon met gestreepte peulen en gevlekte zaden. 
Geschikt als kook- en soepboon
660169 f		(100 gram)  3,35

TUINBONEN
Zaaien onder glas in januari, of maart/april in de vollegrond. Af-
stand 75x10 cm. oogsten juni/juli.

TUINBONEN  (VERVOLG) 
Witkiem major
Ca. 10 dagen vroeger dan de gewone Witkiem. Vormt forse peu-
len met 5 tot 6 grote bonen. Bruinkokend. Voor de vroegste teelt. 
Stevig gewas.
661145 f		(250 gram)  5,45

Witkiem
Een rijkdragende selectie. Veel gevraagd soort. Grote bonen. 
Bruinkokend. Met de karakteristieke tuinbonen smaak.
660178 f		 (75 gram)  1,79
661146 f		(250 gram)  3,35

listra
Listra is een fijne tuinboon met witte bonen die ook na het koken 
wit blijven. Hoge, uniforme opbrengst. Bijzonder smakelijk en 
minder bitter dan andere tuinbonen.
660187 f		(100 gram)  3,35
661125 f		(250 gram)  5,45

driemaal Wit
Een goede tuinboon, die zowel vers gekookt als ingemaakt wit 
van kleur blijft. Jong plukken. Kleine boontjes.
660191 f		(100 gram)  2,25
661126 f		(250 gram)  4,25

CAPUCIJNERS
Zaaiadvies: Maart-april op een afstand van 150x10 cm (2 zaden 
per pol). Oogsten vanaf half juni tot half juli. Capucijners kunt u 
zowel vers als gedroogd oogsten.

ezetha’s Krombek Blauwschokker
Middelvroeg, zeer productief met blauwe peulen.Weinig nacht-
vorst gevoelig. Rijshout noodzakelijk (hoogte 150-200 cm).
660270 f		(100 gram)  2,95
661132 f		(250 gram)  5,45

désirée
Stamblauwschokker, rijshout niet noodzakelijk (hoogte circa 80 
cm). Zeer productief.
660271 f		(100 gram)  4,25

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

eminent
Rijkdragend met forse, donkergroene peulen. Rijshout niet 
noodzakelijk (hoogte ca. 50 cm). Rondzadig. Vroege erwt.
660227 f		(100 gram)  2,25

marktveroveraar
Grote, fors gebogen peulen. Hele lekkere, middelvroege doperwt. 
Rijshout wel noodzakelijk (hoogte 150 cm). Rondzadig.
660248 f		(100 gram)  2,25
661131 f		(250 gram)  4,25

DOPERwTEN  (VERVOLG)
Karina
Eén van de vroegste stamdoperwten, zeer rijkdragend. Laag ras 
(hoogte ca. 60 cm). Goede smaak. Gekreuktzadig.
660288 f		(100 gram)  3,35

Kelvedon Wonder
Oud en welbekend ras. Forse, donkergroene peulen. Fijn smak-
end. Vroeg oogstbaar. Rijshout niet noodzakelijk (hoogte circa 
60 cm). Gekreuktzadig. Stamdoperwt.
660290 f		(100 gram)  2,25
661135 f		(250 gram)  4,25

Vada
Dit is een halfhoge stamdoperwt, welk eventueel zonder ste-
unmateriaal kan worden geteeld (hoogte circa 70 cm). Middel-
vroege erwt, welke lange, spitse peulen geeft. Geschikt voor teelt 
op alle gronden. Hoge opbrengst, 8 à 10 zaden per peul. Gemak-
kelijk dopbaar en prima van smaak. Gekreuktzadig.
660297 f		(100 gram)  3,35
661136 f		(250 gram)  6,75

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

norli
Deze stampeulen zijn smakelijk, mooi van kleur en volkomen 
vliesloos. Norli bereikt een hoogte van 50 cm. Stevig gewas.
660592 f		(100 gram)  3,35

de grace
Stampeul. Geeft kleine peulen met aantrekkelijke smaak. Kan 
geteeld worden zonder gaas.
660593 f		(100 gram)  2,95

delikett
Wordt ook wel ‘Sugar Snap’ genoemd. Een extra zoete peul, te ge-
bruiken als peul en doperwt. Ideaal om te wokken. Hoogte: 65 cm
660595 f		(100 gram)  4,25

Record
Een vroege rijspeul, die het op alle gronden doet. Rijkdragend. 
Rijshoogte 120 cm. Te telen langs gaas of rijshout.
660609 f		(100 gram)  3,35
661142 f		(250 gram)  6,75

grijze Roodbloeiende
Zeer rijkdragende, middelvroege rijspeul (hoogte circa 80 cm). 
Vooral jong plukken.
660615 f		(100 gram)  2,95
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maïs golden Bantam
De kolven moet men niet te laat oogsten, omdat de korrels dan 
hard en melig worden.
92420	 (3 gram)  2,49

Watermeloen Crimson sweet
De bloemen moeten door insecten bestoven worden, anders 
krijgt u geen vruchtzetting. Dus de bak of tunnel moet bij goed 
weer open staan.
92429 (1 gram)  2.49

meloenen Charentais
Flink water geven; om de vruchtvorming te bevorderen, moeten 
de planten regelmatig worden getopt.
92432	 (0,5 gram)  2,49

Paprika gele California Wonder
Het vruchtvlees is mals, zoet en lekker knapperig.
92435 (0,25 gram)  2.49

Paprika California Wonder
De vruchten kleuren van groen naar rood. De rode vruchten zijn 
zoeter van smaak. Rijk aan vitamine B en C.
92436 (0,25 gram)  2.49

Paprika Piquillo rood
Compact groeiend ras, dat ook zeer geschikt is om in een pot op 
een balkon of terras te plaatsen.
92437	 (0,25 gram)  2,49

Pastinaak
De pastinaak is een makkelijke groente in de tuin. Spit de grond 
goed diep om een mooie dikke en rechte wortel te krijgen.
92445 (3 gram)  2.99

Peper Cayenne
Een echte peper met scherpe smaak; ook zeer geschikt om in een 
pot op een balkon of terras te plaatsen.
92450 (0,25 gram)  1.99

Peterselie gigante d’italia
Gladbladige peterselie is aromatischer dan de gekrulde 
peterselie en wordt o.a. culinair gebruikt in een ‘Bouquet garni’.
92464	 (2 gram)  1,99

Peterselie gekrulde
Als men, voor het zaaien, de peterselie zaden een nacht in het 
water laat weken, zal het ontkiemen sneller gaan.
92465	 (1,75 gram)  1,99

Pompoen etampes
De ranken beurtelings naar links en rechts leiden. Regelmatig 
water geven.
92483	 (2,5 gram)  2,49

Pompoen Uchiki Kuri
Zeer decoratieve oranjerode, zoete ‘Hokkaido’-pompoen, rijk aan 
vitaminen en mineralen.
92488	 (1,75 gram)  2,49

Groente

andijvie nr. 5
Andijvie is gevoelig voor kou en schiet snel; wacht even met 
zaaien als het ‘s nachts nog koud is (< 10°C).
92015	 (2 gram)  1,99

andijvie gele Volhart
Andijvie is gevoelig voor kou en ‘schiet’ snel; wacht even met 
zaaien als het ‘s nachts nog koud is (< 10C).
92017	 (2 gram)  2,49

Krulandijvie Pancalière
Krulandijvie wordt vaak als frisee-sla gebruikt in mengsels met 
radicchio en pluksla.
92018 (2 gram)  2.49

augurk Profi F1
Zaden van Profi F1 augurken van half april / half mei onder glas 
zaaien.
92081 (10 zaden)  2.99

Bieten egyptische
Na het koken, de bietjes laten afkoelen en met bijv. gevulde eie-
ren als een salade opdienen.
92100 (2 gram)  2.49 

Bieten detroit
De later gezaaide bieten kunnen zeer langdurig worden be-
waard.
92105	 (3 gram)  2,49

Witlof middelvroeg
In de herfst de wortels opgraven en het blad tot 2 cm boven de 
kruin afsnijden. De wortels rechtop in een 25 cm diepe kuil zet-
ten en dan afdekken met aarde en stro.
92125 (0,5 gram)   2.49

Kervel
Kervel kan meermalen per jaar worden gezaaid en is zeer ge-
schikt om in te vriezen.
92170	 (1,75 gram)  2,49

Komkommer marketmore
Vermijd om tijdens de groei op de ranken te staan: groei-
stoor-nissen geven bittere vruchten!
92176	 (1,5 gram)  2,49

Broccoli groene Calabrese
Broccoli is rijk aan vitamine C en wordt gerekend tot één van de 
meest gezonde groenten.
92235	 (1,5 gram)  1,99

Boerenkool Westlandse
Boerenkool smaakt het lekkerst als de nachtvorst er over heen 
is geweest. 
92249 (0,4 gram)  2.49

Kruiden
Basilicum Rosie
Gebruik in salades, soepen, groente-, vlees- en tomatengerechten.
91013	 (0.5 gram)  1,99

Basilicum genovese
Het blad kan je vers gebruiken maar ook ingevroren of gedroogd; 
wel bewaren in een goed afgesloten blik of pot.
91017	 (1 gram)  1,99

Bieslook Prager
Meerdere malen oogsten mogelijk en aromatisch van smaak. 
91025	 (0,4 gram)  1,99

Citroenmelisse
Bekend als natuurgeneesmiddel (melissethee) maar wordt ook in 
de keuken gebruikt voor tal van vis-en wildgerechten. 
91050 (0,25 gram)  1,99   

dille
Zowel vers als gedroogd blad bij alle visgerechten en sauzen. 
Als thee tegen slapeloosheid.
91055	 (2 gram)  1,99

Koriander
Gebruik: vers blad voor salades en oosterse gerechten; de zaden 
bij paling, brood, lamsvlees, pasteien en kerstgebak.
91120	 (3 gram)  1,99

lavendel
Gebruik: bijvoorbeeld gedroogd in een zakje in de linnenkast. 
Als thee o.a. tegen hoest en het verse blad bij (vis) gerechten.
91135 (0,1 gram) 1.99

marjolein - oregano
Oregano oftewel Wilde Marjolein zaden van maart-april in een 
zaaibakje zaaien of april-juni buiten op een zaaibed.
91155 (1 gram) 1.99

Rozemarijn
‘s Winters tegen de vorst beschermen of als potplant binnenshuis 
overwinteren.
91185 (0,1 gram)  2.49

salie
Oud natuurgeneesmiddel (salie-melk) tegen ontstekingen en 
stress; in de keuken o.a. bij vlees- en visgerechten.
91190 (0,5 gram)  2.49

Tijm
Wordt gebruikt voor tijm-siroop en thee. In de keuken populair 
bij o.a. vleesgerechten, sauzen en in een bouquet garni.
91225 (0,15 gram)  1.99

Waterkers
Vers blad geeft een pittige smaak aan salades en bij vlees. Jong 
blad schijnt de stofwisseling te bevorderen.
91240 (0,1 gram)  1.99

BIOLOGISCHEzADEN SKAL 14725

Deze zaden worden geteeld, ge-
schoond en verpakt volgens de bio-
logische productie methode welke 
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Hangtomaat Koralik
De plant wordt ongeveer 120 cm met veel trossen Cherry-
tomaatjes aan de plant.
92856 (10 zaden) 2,99

Tuinkers gewone
Zaai iedere twee weken voor een verse oogst en serveer het ook 
eens in een salade.
92870 (10 gram) 1,99

Uien White lisbon
Heerlijk mild van smaak. Voor vers gebruik in salades; afsnijden 
bij ca. 10-15 cm hoogte.
92885 (2 gram) 2.49

zaai Ui Rijnsburger
De Rijnsburger Bewaarui zaden van begin maart tot eind april in 
de vollegrond in regeltjes zaaien.
92900 (1 gram) 2.49

zomerwortelen merida F1
Zaai in diep losgemaakte grond, in de periode februari - juni.
92934 (0,5 gram) 2,49

zomerwortelen nantes 2
Zoete zomerwortel, die vrij lang in de tuin kan blijven staan en 
daardoor een hoge opbrengst geeft.
92935 (1,5 gram) 1,99

Winterwortelen Berlikum
Dit ras is produktief en uitermate geschikt om gedurende de win-
ter binnen te bewaren.
92940 (1,5 gram) 1.99

Winterwortelen Flakkeese
Dit ras is produktief en uitermate geschikt om gedurende de 
winter binnen te bewaren.
92950 (1,5 gram) 2,49

Courgette Black Beauty
De zucchini in jong (15-20 cm) stadium oogsten. De plant blijft 
dan geruime tijd nieuwe vruchten produceren.
92960 (1,5 gram) 2,49

Courgette Partenon F1
De Courgettes in een jong (15-20 cm) stadium oogsten. De plant 
blijft dan geruime tijd nieuwe vruchten produceren.
92962 (7 zaden) 4,49

Courgette Yellow
Zaaien vanaf half april onder glas, verspenen in potjes en half 
mei buiten uitplanten of dan pas buiten zaaien en in juni uit-
planten.
92963 (1,5 gram) 2,99

Wintersquash Waltham Butternut
Een zoete, oranjevlezige en pinda-vormige kalebas, zeer geschikt 
om te bakken of te pureren.
92983 (2 gram) 2.99

Kropsla Wonder der 4 Jaargetijden
 Zeer zachte botersla en ook bijzonder geschikt om gerechten te 
garneren.
92639 (1 gram) 2.49

Krulsla lollo rossa
Voor gemengde sla en garnering! Door de open struktuur en ge-
tand blad minder aantrekkelijk voor slakken.
92669 (0,5 gram) 2.49

Pluksla Red salad Bowl
Zeer geschikt om gerechten te garneren.
92680 (1 gram) 1,99

Pluksla green salad Bowl
Dit ras heeft boterzachte bladeren met toch iets knapperigs. De 
smaak is pittig en licht nootachtig.
92681 (1 gram) 1,99

mesclun aziatisch
Je krijgt een mooi dicht gewas dat gemakkelijk in bundeltjes te 
snijden is door de zaden met wat zand of suiker te mengen en 
zo op een rijtje te zaaien
92688 (3 gram) 2,99

Veldsla grote noordhollandse
Veldsla is bijzonder mals en leent zich uiteraard goed voor 
saladeschotels.
92690 (2,5 gram) 2,49

selder Tall Utah
Voor een goed biologisch evenwicht verdient het aanbeveling 
om naast selderie spinazie en/of tomaten te zaaien.
92745 (0,1 gram) 2.49

snijbiet groene Witribbige
De ribben stoven als selderie of asperges.
92752 (2,5 gram) 2,49

Tomaten ace 55VF
Tomaten kunnen ook buiten worden geplant mits op een be-
schutte, zonnige plek. Regelmatig zij-scheuten verwijderen!
92818	 (0,5 gram) 2,49

Kerstomaten Cerise
De tomaatjes hebben een bijzondere zoete smaak en zijn ges-
chikt voor vers gebruik in bijvoorbeeld salades maar kunnen ook 
prima in soepen en sauzen verwerkt worden. 
92826 (0,2 gram) 2,49

Tomaat matina
Matina tomaten kunnen ook buiten worden geplant mits op een 
beschutte, zonnige plek. Regelmatig de zijscheuten verwijderen.
92845 (0,25 gram) 2,99

Tomaat Roma
Vanaf het voorjaar kunnen de tomatenzaden binnen in potjes 
worden gezaaid. Doe 2 of 3 tomatenzaadjes per potje en dek dit 
vervolgens af met plastic folie.
92852 (0,25 gram) 1,99

Pompoen musquée de Provence
Diep ingesneden ribben en zacht vlees, zeer geschikt voor het 
maken van pompoensoep en is ook heerlijk te bereiden voor 
sauzen of in schijven met kruiden en olie uit de oven! Ze zit-
ten boordevol vitaminen C en E, mineralen (calcium en ijzer) en 
anti-oxidanten (carotenen). Daarnaast zijn pompoenen vezelrijk 
en caloriearm!
92489 (2,5 gram)  2.49

Herfstprei Carentan
Voor een goed biologisch evenwicht kan men naast prei aard-
beien, kool, wortelen en selderie zaaien.
92508	 (1,5 gram)  2,49

Prei Herfstreuzen Hannibal
Voor een goed biologisch evenwicht kan men naast prei aard-
beien, kool, wortelen en selderie zaaien.
92514 (0,75 gram)  2.99

Radijs French Breakfast
Voor een goed biologisch evenwicht verdient het aanbeveling 
om naast radijs worteltjes en/of sla te zaaien.
92546	 (2,5 gram)  1,99

Radijs saxa 2
Niet te dicht zaaien, zodat de radijsjes zich goed kunnen ont-
wikkelen.
92550	 (2,5 gram)  1,99

Radijs Raxe
Heerlijke helderrode radijsjes, vol met vitaminen, dus ook zeer 
geschikt voor de kindertuin.
92553 (3 gram)  2.99

Radijs sparkler
92564	 (2,5 gram) 1,99
Radijs bevat mineralen, voedingszouten en vitamine C, een zeer 
gezond tussendoortje!

Raapstelen
Gemakkelijk te kweken op een vruchtbare grond, en het jonge 
blad van circa 20 cm oogsten.
92590 (5 gram) 1,59

Rucola gewone
Rucola heeft een pikante, wat nootachtige smaak en is zeer ge-
schikt voor salades.
92599 (3 gram) 1,99

Rucola Wilde meerjarige
Wilde rucola heeft een zeer pikante smaak en is o.a geschikt voor 
in salades, bij carpaccio en in combinatie met jonge kaas.
92594 (0,6 gram) 2.49

Kropsla meikoningin
Meikoningin kan eventueel ook nog in september worden ge-
zaaid. Regelmatig water geven!
92610 (1 gram) 1,99

Kropsla Hilde
Voor het ontkiemen is een niet al te hoge temperatuur (15-20°C) 
van belang: een beetje kou ‘breekt’ de kiemrust.
92615 (1 gram) 2.49

BIOLOGISCHEzADEN SKAL 14725
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stoksnijbonen Helda
Bijzonder produktief en gezond ras.
93046 (15 gram) 2.99

stamslabonen Ferrari
Zeer productief ras met donkergroene bonen.
93130 (20 gram) 2.99

stamslabonen maxi
Gemakkelijk te plukken.
93150 (20 gram) 2,99

stamslabonen wasboon Hildora
Bij nat en koud weer kiemen de bonen slecht. Vanaf half mei in 
de vollegrond uitplanten op 50 x 10 cm.
93228 (15 gram) 2,99

stamslabonen Kievit
Deze stam droogboon is afkomstig van de Drentse zand-
gronden. Prachtig van kleur en de smaak is wat zachter en fijner 
dan die van bruine bonen.
93276 (15 gram) 1,99

Tuinboon Witkiem
Tuinbonen mogen op flink bemeste grond gezet worden maar 
niet op langdurig natte en koude grond.
93280 (15 gram) 2,49

doperwt Karina
Gekreuktzadig ras, zeer zoet van smaak.
93345	 (20 gram) 2,99

Peulen norli
Kan eventueel zonder rijshout of gaas worden gekweekt. Norli is 
een verbetering van het oude ras ‘de Grace’.
93453 (20 gram) 2.99

spinazie securo
Om jong blad te snijden moet men 3-4 cm afstand in ‘n regel 
aanhouden; voor volgroeide planten 25 cm afstand.
93558	 (15 gram) 2,99

BloeMen
goudsbloem Pacific Beauty
Makkelijk te kweken en een goeie snijbloem. De sterke geur ver-
drijft mieren.
94085	 (1,5 gram) 2,99

Centaurea cyanus dubbelbloemig gemengd
Rijkbloeiende en eenvoudig te kweken snijbloem. Mooi in bor-
ders en voor verwildering.
94165 (1 gram) 2.49

delphinium imperial gemengd
Riddersporen die ca. 100 cm hoog worden, ook geschikt als snij-
bloem.
94252 (0,5 gram) 1.99

zonnebloem giganteus
De zaden van uitgebloeide planten zijn heel goed te gebruiken 
als wintervoer voor vogels.
94342	 (3 gram) 2,49

lage zonnebloem sunspot
Zeer geschikt voor borderbeplanting en als snijbloem.
94346 (3 gram) 1.99

Helianthus dwarf spray gemengd
Een mooie lage zonnebloem (50-60 cm) behoeft dus geen steun. 
Kleine, maar talrijke bloemen, eventueel geschikt om een haagje 
te vormen.
94348 (1 gram) 2.49

Helinathus zohar F1
Zonnebloem zaden van eind maart t/m half april onder glas 
zaaien, of van half april t/m mei direct buiten op een zaaibed.
94350 (1 gram) 2.99

ipomea purpurea gemengd
Snelgroeiende hoge klimplant, ideaal om schuttingen en muren 
mee te bedekken.
94390 (1 gram) 2.49

lathyrus odoratus old spice gemend
Lathyrus zaaien kan vanaf half april direct in de vollegrond.
94402	 (0,2 gram) 2,49

lathyrus odoratus Painted lady
Door de uitgebloeide delen tijdig te verwijderen wordt een 
langere en rijkere bloei bereikt.
94404	 (2,5 gram) 2,49

lathyrus spencer gemengd
Zeer geschikt voor grote potten of balkonbakken.
94415	 (2,5 gram) 2,99

lavatera trimestris rose/rood
Houdt van goed losgemaakte en doorlatende grond. Schitte-
rende snijbloemen, blikvanger in de border.
94431 (0,5 gram) 1.99

Papaver Rhoeas Red
Rode klaprozen zijn in het Verenigd Koninkrijk het symbool van 
de eerste Wereldoorlog (Remembrance Day).
94547 (0,25 gram) 1.99

Tagetes iucida
Een Afrikaantje met een heerlijke anijsgeur. Hij is laatbloeiend en 
wordt ca.45 cm hoog.
94733	 (0,2 gram) 2,49

oost-indische Kers hoge gemengd
Zuinig bemesten anders krijgt men een te sterke bladgroei, waar-
door de bloemen schuilgaan.
94800	 (2 gram) 2,99

Tubbinger mixed Bees
Geschikt voor groepen, borders en perken. Na het uitzaaien licht 
doorharken.
94889	 (2 gram) 1,99

Wildbloemen mengsel
Gebruik ca. 1 gram per m2. Ingeval van mengen met graszaad, 
dan is de mengverhouding 1 gram wild bloemenzaad met 5 
gram graszaad.
94910	 (2 gram) 2,99

ORANJEBAND ZADEN
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POOTAARDAPPELEN

VROEG

ANNABELLE
De Annabelle is een zeer vroege, vastkokende aardappel met een 
gele kleur en ovale vorm. Geschikt voor de bereiding van salades. 
Maat: 28/32.
881325 annabelle (1 kg) 4,95

DORÉ
Doré is een zeer vroege aardappel met een goede consumptie 
kwaliteit bij vroeg gebruik. Het loof is vatbaar voor phytophthora.
Maat: 28/40.
881342 doré (250 gr) 1,75
881343 doré (1 kg) 3,95
881344 doré (2,5 kg) 7,95
881346 doré (25 kg) 49,95

EERSTELING
Eersteling is een variëteit die het vroegst geoogst kan worden. 
Een vroege aardappel met een hoge opbrengst.
Maat: 28/40.
881351 eersteling (250 gr) 1,75
881352 eersteling (1 kg) 4,50
881353 eersteling (2,5 kg) 8,50
881355 eersteling (25 kg) 49,95

EIGENHEIMER
Eigenheimer pootaardappel is een vroege, zeer kruimige 
aardappel.
Maat: 28/40.
881359 eigenheimer (1 kg) 3,95
881357 eigenheimer (2,5 kg) 7,95

LEKKERLANDER
Lekkerlander is een vrij vroege aardappel met een goede con-
sumptie kwaliteit. Het loof is vatbaar voor aardappelziekte. 
Maat: 24/40.
881375 lekkerlander (1 kg) 4,50
881376 lekkerlander (2,5 kg) 9,95
881378 lekkerlander (25 kg) 59,95

PREMIERE
Premiere is een vroege stevige tot kruimige aardappel met gele 
gladde schil en lichtgeel vruchtvlees. Deze aardappel is een sma-
kelijke keukenaardappel en zeer geschikt voor de bereiding van 
frieten. Deze aardappel heeft een zeer lage blauwgevoeligheid 
en heeft een hoge opbrengst!
Maat 28/35
881391 Premiere (1 kg) 4,95
881392 Premiere (2,5 kg) 9,95

Het bestellen van pootaardappelen kunt u 
gelijktijdig met de zaden op dezelfde bestel 
lijst doen. Ze worden gelijktijdig met de 
zaden meegeleverd, mits de weeromstan-
digheden het toelaten. Levering zolang de 
voorraad strekt, want OP=OP.

•	 Beschikbaarheid:	medio	december	t/m	half	april.
•	 Bewaaradvies:	koel,	niet	donker,	vorstvrij.
•	 Voorkiemen:	 poters	 4	 weken	 van	 tevoren	 op	 kamer 
 temperatuur brengen.
•	 Teeltwisseling:	maximaal	1x	in	de	4	jaar	op	de	zelfde 
 plaats poten.
•	Planttijd:	half	april,	 ca	10	cm	diep,	pootafstand	50	x 
 40 cm.
•	Oogst:	als	het	 loof	 van	de	bovenste	bladeren	begint 
 af te sterven. 

zEER VROEG

FRIESLANDER
Frieslander is een zeer vroege aardappel, welke in een korte groei-
periode hoge opbrengsten kan geven. Een lekkere aardappel, 
vastkokend, ook geschikt voor frites. Resistent tegen aardappel 
moeheid en matig vatbaar voor aardappelziekte.
Maat: 28/45.
881364 Frieslander (250 gr) 1,75
881360 Frieslander (1 kg) 5,50
881361 Frieslander (2,5 kg) 11,50
881363 Frieslander (25 kg) 69,95

FRIESLANDER BIO
Biologisch geteelde pootaardappel Frieslander is een zeer vroege 
aardappel, welke in een korte groeiperiode hoge opbrengsten 
kan geven. Een lekkere aardappel, vastkokend, ook geschikt voor 
frites.  Resistent tegen aardappel moeheid en matig vatbaar voor 
aardappelziekte.
Maat: 28/45.
881463 Bio Frieslander (1 kg) 7,95

GLORIA
Gloria is een zeer vroege aardappel met een vrij goede consump-
tie. Het is een vastkokende aardappel, welke ook geschikt is voor 
bakken en frituren. Resistent tegen aardappel moeheid en matig 
vatbaar voor aardappelziekte.
Maat: 28/45.
881369 gloria (250 gr) 1,75
881365 gloria (1 kg) 4,50
881366 gloria (2,5 kg) 8,95
881368 gloria (25 kg) 59,95

OBAMA
Een vroege minder vastkokende gele aardappel, geeft een hoge 
opbrengst consumptie aardappelen.
Maat: 28/35.
881480 obama (1 kg) 4,95
881481 obama (2,5 kg) 9,95
881483 obama (25 kg) 82,50

MIDDENVROEG

MUSICA
Middenvroege vastkokende aardappel met een goede smaak. 
Langwerpig en langovaal van vorm, met een gele schil en diep-
geel vruchtvlees. Geeft een hoge opbrengst.  Het loof is vatbaar 
voor phytophtora.
881428 musica (1 kg) 4,95

ROSEVAL
Frans ras. Lichtroodschillige aardappel, vroeg tot middelvroeg af-
rijpend. Ovaalrond met gladde schil. Een zeer vastkokende aard-
appel met een zeer gewaardeerde smaak. Zeer goede comsump-
tie kwaliteit. Opvallend geel vlezig. De opbrengst is niet zeer 
groot. De smaak des te meer. Vatbaar voor phythophtora.
Maat 32/40.
881397 Roseval (1 kg) 7,50

SANTÉ
Santé is een halfvroeg ras met een goede opbrengst. Matig vat-
baar voor phytophthora in het loof, weinig in de knol. Zeer goede 
resistentie tegen aardappelmoeheid.
Maat: 28/35.
881410 santé (250 gr) 1,75
881411 santé (1 kg) 5,50
881412 santé (2,5 kg) 11,50
881414 santé (25 kg) 68,95

MIDDENLAAT

BINTJE
Bintje is een middellate, kruimige aardappel, ook wel muizen 
genoemd in de volksmond. Bintje is een vlotte groeier die ook 
in extreme omstandigheden geen krimp geeft. Bintjes hebben 
een gladde, blanke tot gele schil. De vorm is zeer regelmatig en 
langovaal en hij heeft vlakliggende ogen en lichtgeel vlees. Het 
Bintje is een kruising tussen verschillende aardappelrassen.
Maat 28/35.
881335 Bintje (1 kg) 4,50
881336 Bintje (2,5 kg) 8,50
881431 Bintje (25 kg) 49,95
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POOTAARDAPPELEN PLANTGOED

PLANTUIEN
Beschikbaar van medio december t/m april. 100 gram bevat ± 60 
plantuitjes. Planten in maart - april. Plantafstand uien: 25 x 10 
cm. Plantafstand sjalotten: 15 x 20 cm. Uit de verpakking halen,  
koel droog en donker bewaren. Oogsten in juli - augustus, op de 
tuin goed laten drogen voordat u ze naar binnen haalt. Wij leve-
ren uitsluitend A-kwaliteit en Naktuinbouw gekeurd materiaal.

stuttgarter Riesen
Maat 14-21 mm. Voor alle gronden geschikt. Stuttgarter Riesen 
geeft grote, platronde uien, welke goed bewaarbaar zijn, mits 
rijp geoogst.
881304 (100 gram) 0,85
881305 (250 gram) 1,45
881306 (500 gram) 2,45

Red Baron
Maat 14-21 mm. Groeit uit tot een dieprode ui met een vrij sterk 
aroma. Deze plantuitjes niet voor april planten, i.v.m. schieters. 
Tot het uitplanten bewaren in de koelkast.
881309 (250 gram) 1,95

snowball
Maat 14-21 mm. Geeft grote, ronde uien. Goed bewaarbaar. 
881301 (250 gram) 1,55

PLANTSJALOTTEN
Yellow moon
Maat 7-14 cm. Hoge opbrengst. Lang houdbaar, zonder kwalitei-
tsverlies. Mooie gele sjalot welke niet meer weg te denken is uit 
vele recepten. Kruidige en pikante smaak. Stevig van structuur 
en een fijn aroma.
881315 (250 gram) 1,75
881316 (500 gram) 3,20

Biztro (rode)
Maat 7-14 cm. Een bruine sjalot met een sterk aroma. Geeft meer 
opbrengst dan oudere selecties. De selectie is virus-resistent en 
heeft een zeer sterke huid. Zeer lang houdbaar.
881318 (250 gram) 1,85

KNOFLOOK
(250 gram is ca. 6 bolletjes, per bol 5 tot 7 teentjes)
Planttijd in april (per teentje planten). Tot de planttijd de knof-
look zo koel mogelijk bewaren, het liefst in de koelkast. Uitplan-
ten op 15 x 15 cm. Oogsten juli-augustus. Alleen leverbaar in 
het voorjaar.

881324 Blanke reuzen (250 gram)  5,25
Afzonderlijke ‘teentjes’ verkrijgt men door de bollen te pellen. 
Laat de bolletjes niet te dik worden, dit komt de bewaarbaarheid 
niet ten goede.

MOzART
Mozart is een middellaat ras met een goede opbrengst. Mozart 
is een vrij vastkokende rode tafelaardappel met ovale, vrij grove 
knollen in een regelmatige sortering. Goede opbrengst, goede 
schurftresistentie, weinig blauwgevoelig, goede kookkwaliteit, 
goede bewaarbaarheid. Weinig vatbaar voor phythophtora in 
zowel loof als knol.
Maat: 28/35.
881442 mozart (1 kg) 5,50

RAJA BIO
Een biologisch middenlaat roodschillig ras, dat een hoge op-
brengst heeft. De aardappelen hebben een gelijkmatige vorm. 
Het is een iets kruimige aardappel met een gele vleeskleur. De 
aardappel is prima geschikt om te koken en te bakken. Kan zowel 
op zandgrond als kleigrond worden geteeld. Het is een goede 
aardappel voor de winteropslag. Phytophthora resistentie in het 
loof is vrij goed en in de knol zeer goed. Voorzichtig behandelen 
i.v.m. gevoeligheid voor stootblauw.
Maat 28/40.
881465 Bio Raja (1 kg) 6,95

LAAT

AGRIA
Pootaardappel Agria is een late aardappelsoort die vastkokende 
aardappelen vormt. Deze zijn ideaal om te koken of frieten van 
te maken. Agria aardappelen zijn langovaal met een gele vlees-
kleur. Deze aardappel is goed resistent tegen stootblauw.
Maat 28/35.
881459 agria (1 kg) 5,50 

AGRIA BIO
Biologisch geteelde pootaardappel Agria is een late aardappel-
soort die vastkokende aardappelen vormt. Deze zijn ideaal om 
te koken of om frieten of chips van te maken. Agria aardappelen 
zijn langovaal met een gele vleeskleur. Het loof is matig vatbaar 
voor phytophtora, en minder in de knol.
Maat: 28/35
881467 Bio agria (1 kg) 6,95

BILDTSTAR
Bildtstar is een middellate aardappel met een rode schil en 
een goede consumptie kwaliteit. Goed te bewaren tot en 
met het voorjaar. Vrijwel niet vatbaar voor aardappelziekte. 
Maat: 28/35. 
881331 Bildtstar (250 gr) 1,75
881332 Bildtstar (1 kg) 4,95
881333 Bildtstar (2,5 kg) 9,95
881460 Bildtstar (25 kg) 62,50

MELODY
Melody is geschikt om te koken en is vastkokend en van het krui-
mige type. Het ras is minder geschikt om te frituren, wel geschikt 
om te bakken en te grillen of te gebruiken als puree. Melody 
is een late aardappel. De aardappel kan lang bewaard worden 
zonder verlies van kwaliteit.  Redelijk vatbaar voor phytophtora 
in het loof, en redelijk resistent tegen phytophtora in de knol, 
en stootblauw.
Maat: 35/50.
881432 melody (1 kg) 4,95

NICOLA
De Nicola heeft een iets zoetige smaak en hoe langer je de aard-
appel bewaart, hoe sterker de zoete smaak wordt. Een culinair 
aardappelras speciaal geteeld op goede kook eigenschappen. 
Het is een late zeer vastkokende aardappel die op veel manieren 
te verwerken is, gefrituurd, gepoft, of voor een heerlijke aardap-
pelschotel. Minder geschikt voor puree.
Maat 28/35.
881381 nicola (1 kg) 3,95
881382 nicola (2,5 kg) 6,95
881383 nicola (2,5 kg) 42,95

TEXLA
Roodschillige aardappel, laat afrijpend. Nagenoeg resistent te-
gen aardappelziekte (phythophtora). Niet geschikt voor de klei-
grond en niet zwaar bemesten. Vastkokende aardappel die het 
erg goed doet in salades en om te bakken maar ook gekookt een 
lekkere aardappel.
Maat: 28/40.
881455 Texla (1 kg) 7,50
881456 Texla (2,5 kg) 15,95
881458 Texla (25 kg) 89,50
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665084 Unicum, gemengd  1,15
Ook bekend als Straalaster. Zonaanbidder.
Hoogte: 60 cm

665085 struisveder, gemengd  1,15
Grote planten, voor de snij. Hoogte: 60 cm

665086 Pioenbloemig, gemengd  1,45
Bloemen met een doorsnee van 10-12 cm.
Hoogte: 75 cm

665087 super Prinses, gemengd  1,15
Rijk vertakkend en grootbloemig.
Hoogte: 75 cm

CenTaURea cyanus
Korenbloem
665118 dubbelbloemig gemengd  1,15
Vertakte bloemstengels. Voor de snij.
Hoogte: 50 cm

665119 Blue Ball, blauw  1,15
Voor veldboeketten.
Hoogte: 50 cm

665120 Black Ball / Black Boy 1,45
Zeer apart, bijna zwart.
Hoogte: 50 cm

CHRYsanTHemUm carinatum
Bonte Margriet
665137 Regenboog, enkelbloemig gemengd   1,15
Geschikt als snijbloem.
Hoogte: 60 cm

Cleome pungens
Kattensnor
665165 Roze  1,15
Veel gevraagde borderplant. Ook als solitair.
Hoogte: 90 cm 

ConVolVUlUs tricolor
Driekleurige winde
665169 gemengd  1,45
Grote bloemen. Kruipend.
Hoogte: 40 cm 

Cosmos bipinnatus
Cosmea
665174 sensation, gemengd 1,15
Geschikt als snijbloem. Bloeit de gehele nazomer
zeer uitbundig.   Hoogte: 80 cm

665175 sea shells, gemengd  1,45
Bijzondere, kokervormige bloemen.
Hoogte: 80 cm

665050 nanum, half-hoge gemengd  1,15
De beste voor perken en de snij. 
Hoogte: 50 cm

665052 Wondertapijt, gemengd  1,15
De planten worden vrij breed met veel bloeistengels.
Hoogte: 25 cm

Begonia semperflorens
666387 gemengd  2,25
Bloeit de gehele zomer. Ook als kamerplant te gebruiken.
Hoogte: 35 cm

Begonia’s op kleur op aanvraag verkrijgbaar

CalendUla officinalis
Goudsbloem
665095 gemengd  1,15
Uitbundig bloeiend tot in de herfst.
Hoogte: 60 cm

665097 Radio, oranje  1,15
Met omgebogen bloemblaadjes. Cactusbloemig.
Hoogte: 60 cm

665098 Ball’s, oranje  1,15
Dubbelbloemig. Zeer fraaie, grote bloemen.
Hoogte: 60 cm

665099 Fiesta gitana  1,79
Formulemengsel, zeer compact.
Hoogte: 30 cm

CallisTePHUs chinensis
Asters
665061 Chinensis, enkelbloemig gemengd   1,15
Grote bloemen op stevige stengels voor de snij.
Hoogte: 70 cm

665070 Kleurentapijt, lage dubbele 1,79
Mengsel van vele kleuren.
Hoogte: 25 cm

665079 Pompon, Halfhoge en hoge dubbele   1,15
Bijzonder rijkbloeiend mengsel.
Hoogte: 50 cm

665080 Rubens, gemengd  1,45
Fraaie kleuren.
Hoogte: 50 cm

665082 Reuzenkomeet, gemengd  1,15
Vormt rechtopstaande struiken.
Hoogte: 60 cm

665083 Boeket, dubbelbloemig mengsel  1,79
Bloemen hebben stevige stengels. Ideaal voor de snij.
Hoogte: 75 cm

BLOEMzADEN

EENJARIG
adonis aestivalis
Kooltje Vuur
665000 Rood  1,15
Zonminnende borderplant met varenachtig blad. 
Hoogte: 40 cm

ageRaTUm houstonianum
Leverbalsem
665002 Blue mink  1,15
Helderblauw, één van de langst bloeiende.
Hoogte: 30 cm

665004 snijwonder  1,79
Blauw. Ideaal voor de snij. Geschikt voor gemengde boeketten.
Hoogte: 60 cm

agRosTemma
Bolderik
665006 githago ‘milas’  1,15
Trompetachtige, rose bloemen. Ook voor de snij.
Hoogte: 75 cm

alYssUm procumbens
Alyssum
665011 sneeuwkleed  1,15
Wit. Voor randen en bakken. Geurende bloemen.
Hoogte: 10 cm

665012 Royal Carpet  1,45
Violet. Bloeit tot in de herfst. Ook voor potten.
Hoogte: 10 cm

alCea rosea
Stokroos
665022 summer Carnival  1,45
Dubbelbloemig. Fraaie tinten.
Hoogte: 140 cm

amaRanTHUs caudatus
Kattestaart
665031 Rood  1,15
Lange, hangende bloemtrossen. Geschikt als droogbloem.
Hoogte: 100 cm

anagallis arvensis
Guichelheil
665036 Blauw  1,45
Voor randen, bloembakken en hanging baskets.
Hoogte: 20 cm

anTiRRHinUm majus
Leeuwebek
665049 maximum, hoge gemengd  1,15
Prima snijbloem. 
Hoogte: 80 cm
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665310 angels Blush  1,79
Zeer laag groeiend, bloeit de gehele zomer door. Zachtrose.
Hoogte: 30 cm

laVaTeRa trimestris
Bekermalva
665314 mont Blanc  1,79
Smetteloos wit. 
Hoogte: 80 cm

665315 silver Cup  1,79
Intens rose. Uitstekende snijbloem.
Hoogte: 80 cm

laVandUla stoechas
Vlinder- of Kuif lavendel
665300 sancho Panza  1,15
Lavendelblauw met roodpaarse ‘kuif’. Voor in de border, 
maar ook heel leuk in een kuip op het terras. Net zoals zijn 
zusjes heerlijk geurend als je ze aanraakt.
Hoogte: 40 cm

loBelia erinus compacta
665325 Crystal Palace  1,45
Intens blauw. Ook voor rotstuinen.
Hoogte: 15 cm

665342 Kaiser Wilhelm  1,79
Gentiaanblauw. Bloeit tot diep in de herfst.
Hoogte: 15 cm

665326 Parelsnoer  1,79
Erg mooi mengsel. Ook voor randen en bakken.
Hoogte: 15 cm

Hanglobelia (loBelia pendula)
665335 saphir blauw  1,79
Voor rotstuinen, hanging baskets en balkonbakken.

maloPe trifida
Trechtermalva
665339 gemengd  1,15
Snijbloem met lange houdbaarheid.
Hoogte: 90 cm

mesemBRYanTHemUm criniflorum
IJsbloemen
665344 gemengd  1,15
Vraagt veel zon. Voor een rijke bloei vroeg zaaien. Wordt ook wel 
Dorotheanthus genoemd.
Hoogte: 15 cm

mimUlUs tigrinus
Maskerbloem
665353 gemengd  1,45
Zeer geschikt voor bloembakken.
Hoogte: 35 cm

665275 Uniflorus giganteus  1,15
Reuzenzonnebloem.
Hoogte: 250 cm
881539* idem 250 gram (± 3500 zaden)  16,95

665276 sungold, geel  1,45
Lage dubbele.
Hoogte: 50 cm

665272 sungold hoog  1,45
Dubbele gele bloemen
Hoogte: 180 cm

665278 sonja, oranje  1,79
Snijbloem. Meerdere bloemen per plant.
Hoogte: 70 cm

665271 Pacino  2,95
Potzonnebloem, geel. Voor op het balkon of terras in grote bak-
ken en potten.
Hoogte: 50 cm

665279 musicbox, gemengd  1,45
Prima geschikt als snijbloem. Vertakkend.
Hoogte: 75 cm

665280 Holiday, geel  1,45
Uitstekende snijbloem, sterk vertakkende planten.
Hoogte: 120 cm

665281 sunrich orange F1 hybride  4,25
Eénstelige snijzonnebloem. Stuifmeelvrij.
± 25 zaden.
Hoogte: 100 cm

HelianTHUs debilis
Miniatuur Zonnebloem
665277 gemengde kleuren 1,15
Als achtergrond in een border
Hoogte: 140 cm

665273 stella  1,45
Geeft veel kleine, gele bloemen.
Hoogte: 140 cm

imPaTiens walleriana
Vlijtig Liesje
665296 nana Baby, gemengd  1,45
Hoogte: 30 cm

665294 F1 hybride, gemengd  3,35
Rijk bloeiend mengsel voor bloembakken, perken en randen. Zeer 
compacte groeier. Ook geschikt op schaduwrijke plaatsen.
Hoogte: 20-25 cm

laTHYRUs odoratus
Siererwt
665305 Bijou, gemengd  1,45
Laag, vroeg- en rijkbloeiend.
Hoogte: 50 cm

Cosmos sulphurea
665176 oranje-rood  1,45
Ideaal voor gemengde boeketten. Aparte bloemvorm t.o.v. de 
andere Cosmea soorten.
Hoogte: 60 cm

daHlia variabilis
Dahlia
665183 mignon, gemengd  1,79
De mooiste perkdahlia, ook voor bakken. Zaai dahlia’s al vroeg 
in het voorjaar. Binnenshuis zaaien bij minimaal 20º C.
Hoogte: 35 cm

dianTHUs
Anjer
665210 Wee Willie gemengd  1,45
Dit zaadmengsel bevat enkelbloemige soorten welke geschikt 
zijn voor de bloembak. 
Hoogte: 20 cm

dimoRPHoTeCa sinuata
Satijnbloem
665220 gemengd  1,79
Fraaie, Gerbera-achtige bloemen. Zonaanbidders.
Hoogte: 30 cm

eCHiUm plantagineum
Bijenvoer / Slangenkruid
665224 Blue Bedder, blauw  1,45
Wordt veel door bijen en hommels bezocht.
Hoogte: 40 cm

esCHsCHolTzia californica
Slaapmutsje
665229 enkelbloemig gemengd  1,15
Voor alle doeleinden. Lange bloeitijd.
Hoogte: 40 cm

gazania splendens
665247 grootbloemig, gemengd  1,79
Bloemen openen zich, zodra de zon zich laat zien
Hoogte: 30 cm

godeTia whitney’s
Zomerazalea
665256 lage, enkele gemengd  1,45
Voor border en bloembakken.
Hoogte: 40 cm

gYPsoPHila elegans
Gipskruid
665265 Roem van Rijnsburg  1,15
Witte bloemen voor in gemengde boeketten.
Hoogte: 50 cm

HelianTHUs annuus
Zonnebloem
665274 avondrood  1,15
Bruinrood.
Hoogte: 180 cm

BLOEMzADEN
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salVia splendens
Vuursalie
665466 st. Jansvuur  1,45
Intens vuurrood. De vroegste salvia.
Hoogte: 25 cm

salVia farinacea
665468 Victoria, blauw  2,25
Prachtige, azuurblauwe, lange bloemaren.
Hoogte: 45 cm

sanViTalia procumbens
665472 enkelbloemig geel  1,45
Bloeit ononderbroken de hele zomer.
Hoogte: 15 cm

sCaBiosa atropurpurea
Duifkruid
665477 Hoge, dubbele gemengd  1,45
Prima snijbloem die veel vlinders aantrekt.
Hoogte: 90 cm

sCHizanTHUs wisetonensis
Armelui’s Orchidee
665479 angel Wings, gemengd  2,25
Prachtige veerachtige bladeren. Ook wel vlinderbloem genoemd.
Hoogte: 40 cm

TageTes erecta
Afrikanen, hoog en grootbloemig
665483 snowdrift  2,25
Vanille kleurig. Een bijzondere aanwinst.
Hoogte: 35 cm

665489 sunset giants, gemengd  1,15
Prima snijbloem.
Hoogte: 80 cm

665490 Hawaii  1,45
Helder-oranje reuzenbloemen.
Hoogte: 70 cm

665491 gouden eeuw  1,45
Goudgeel. Compact groeiend.
Hoogte: 25 cm

TageTes patula nana
Afrikanen, laag en kleinbloemig
665500 Bonita, gemengd  1,15
Een veelkleurig mengsel.
Hoogte: 25 cm

665505 Tangerine  1,15
Donkeroranje, compacte groeier.
Hoogte: 25 cm

665506 gypsy sunshine  1,45
Goudgeel. Zeer vroeg bloeiend. 
Hoogte: 25 cm

PelaRgoniUm zonale
Geranium
665389 F2 Hybride, gemengd  2,25
Geschikt voor bloembakken en potten. 30 zaden
Hoogte: 35 cm

geranium op kleur zijn op aanvraag verkrijgbaar.

PeTUnia hybrida
665402 multiflora, gemengd  1,15
Voor bloembakken.
Hoogte: 45 cm

PeTUnia pendula
Hangpetunia
665427 gemengde kleuren  1,45
Bloeit in wit, rode, roze en lila tinten. Is veelbloemig en geeft 
enkele bloemen.
Hoogte 40 cm

665428 Purple Wave F1 hybride purper  4,25
Hangplant. Een sensationele en overvloedige bloei gedurende 
de gehele zomer. Middelgrote bloemen. Zeer geschikt voor uw 
hanging basket. Inhoud 12 pilzaden.
Hoogte: 25 cm

665429 Pink Wave F1 hybride rose  4,25
Zie omschrijving van 65428.
Hoogte: 25 cm

PHloX drummondii
Vlambloem
665436 Hoge, gemengd  1,15
Als snijbloem in een kleine vaas.
Hoogte: 50 cm

665437 lage, gemengd  1,15
Pracht mengsel voor rand en perk.
Hoogte: 40 cm

PoRTUlaCa grandiflora
Portulak
665440 dubbelbloemig gemengd  1,45
Bestand tegen extreme droogte.
Hoogte 15 cm

delPHiniUm
Riddersporen
665446 ajacis, gemengd  1,15
Geschikt als droogbloem.
Hoogte: 40 cm

665447 consolida, gemengd  1,15
Geschikt als droogbloem.
Hoogte: 80 cm

RiCinUs communis
Wonderboom
665442 gemengd  1,45
Decoratieve, snel groeiende, grote solitairplant. Groen- en bruinbladig.
Hoogte: 250 cm 

nemesia strumosa
665363 Carnaval, gemengd  1,15
Extra laag met vrolijke kleuren.
Hoogte: 20 cm

nemoPHila insignis
Haagbloem
665366 Hemelsblauw  1,15
Voor onder hagen en struiken. Schaduwplant.
Hoogte: 20 cm

niCoTiana
Siertabak
665371 Tinkerbell, gemengd  1,79
Bloeit de hele zomer.
Hoogte: 30 cm

665372 lime green OP=OP  2,25
Lichtgroen, voor potten en bakken.
Hoogte: 60 cm

osTeosPeRmUm ecklonis
Spaanse Margriet
665378 gemengde kleuren  5,45
D.m.v. binnenshuis voorzaaien eenvoudig op te kweken. Voor 
potten en bakken. ± 15 zaden.
Hoogte: 30 cm

PaPaVeR glaucum
Tulppapaver
665380 Rood met zwarte vlek  1,45
Voor verwildering.
Hoogte: 60 cm

PaPaVeR rhoeas
Klaproos
665385 enkelbloemig  1,45
De gewone klaproos. Voor verwildering.
Hoogte: 75 cm

665381 dubbelbloemig gemengd  1,15
Pasteltinten.
Hoogte: 75 cm

665382 enkelbloemig gemengd  1,15
Hoogte: 75 cm

PaPaVeR somniferum
Slaapbol
665383 dubbelbloemig gemengd  1,15
Hoogte: 90 cm

665384 danish Flag  1,45
Rood-wit. Zeer opvallende papaver.
Hoogte: 90 cm

665386 Blauw maanzaad  1,79
Stevige grijsgroene planten met opvallende witte, in het hart lila, 
bloemen. De zaden kunnen verwerkt worden in brood en gebak.
Hoogte: 85 cm
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CHeiRanTHUs cheirii
Muurbloemen
666270 enkelbloemig gemengd  1,15
Hoogte: 50 cm

666271 Tom Thumb, gemengd  1,45
Lage, compacte groeier.
Hoogte: 25 cm

mYosoTis alpestris
Vergeet-mij-nietjes
666280 indigo, blauw  1,45
Hoogte: 30 cm

666281 Victoria, blauw  1,45
Compact.
Hoogte: 15 cm

666282 Victoria, rose  1,79
Compact.
Hoogte: 15 cm

PaPaVeR nudicaule
IJslandse Papaver
666286 gemengd  1,45
Fraaie pasteltinten.
Hoogte: 35 cm

Viola cornuta
Hoornviooltje
666294 Kleinbloemig, gemengd  2,25
Fraai mengsel, voor potten en bloembakken.
Hoogte: 15 cm

Viola witrockiana
Grootbloemige Violen
666301 zwitserse Reuzen gemengd  1,79
Hoogte: 20 cm

666302 avondrood  1,79
Scharlakenrood met vlek.
Hoogte: 20 cm

666307 alpenmeer  1,79
Donkerblauw met vlek.
Hoogte: 20 cm

666309 aalsmeerse Reuzen gemengd  1,79
Reuzenbloemen.
Hoogte: 20 cm

666310 Hollandse Reuzen gemengd  1,79
Hoogte: 20 cm
Middelgrootbloemige Violen

666319 Trimardeau gemengd OP=OP  1,79
Vroegbloeiend met prachtige pasteltinten.
Hoogte: 20 cm

665587 Californische Reuzen, gemengd   1,45
Nog groter van bloem dan 65588.
Hoogte: 80 cm

665591 Pompon gemengd  1,15
Vele kleine bloemen. Voor de snij.
Hoogte: 55 cm

665592 Thumbelina gemengd  1,45
Lage Zinnia, leuke pasteltinten.
Hoogte: 15 cm

zinnia haageana
665595 Perzisch Tapijt  1,45
Ideaal voor gemengde boeketten.
Hoogte: 40 cm

TWEEJARIG
alCea rosea
Stokroos
666212 Chater’s, gemengd OP=OP  1,45
Dubbelbloemig mengsel.
Hoogte: 200 cm

666215 nigra  1,45
Zwarte, enkelbloemige stokroos.
Hoogte: 200 cm

CamPanUla medium
Klokjesbloem/Mariëtte klokje
666230 dubbelbloemig gemengd  1,45
Hoogte: 80 cm

666231 enkelbloemig gemengd  1,45
Hoogte: 80 cm

dianTHUs barbatus
Duizendschoon
666250 enkelbloemig gemengd  1,15
Hoogte: 50 cm

666251 dubbelbloemig gemengd  1,15
Hoogte: 50 cm

666252 lage, dubbelbloemig gemengd  1,45
Fraai voor randen.
Hoogte: 25 cm

dianTHUs caryophyllus
Dubbele Tuinanjer
666241 grenadin, gemengd  1,79
Geschikt voor de snij.
Hoogte: 50 cm

digiTalis purpurea
Vingerhoedskruid
666256 gemengd  1,45
Voorjaarsbloeier.
Hoogte: 150 cm

665507 Carmen  1,45
Bloemen zijn 5 cm, diepbruin met geel.
Hoogte: 25 cm

665508 Queen sophia  1,45
Bruingeel, bloeit de hele zomer.
Hoogte: 35 cm

PeTiTe sooRTen
Deze soorten zijn vroeg, uniform en rijk-bloeiend.
665518 oranje  1,15
Donkeroranje.
Hoogte: 25 cm

665519 Yellow  1,15
Heldergeel.
Hoogte: 25 cm

665528 naughty marietta  1,15
Enkele afrikaan. Goudgeel met bruine vlek.
Hoogte: 20 cm

TageTes signata pumila
Kleinbloemige afrikanen
665537 oranje  2,25
Plant vormt een massa kleine bloemetjes. 
Hoogte: 35 cm

665538 geel  1,79
Hoogte: 35 cm

TRoPaeolUm majus nanum
Oost-Indische kers
665555 Jewel dubbelbloemig gemengd  1,45
Bloeit boven het blad.
Hoogte: 30 cm

665557 Thom Thumb  1,15
Lage, enkelbloemig gemengd.
Hoogte: 30 cm

665558 empress of india  1,45
Donkerbladig, met scharlakenrode bloemen.
Hoogte: 30 cm

VeRBena speciosa
Hangverbena
665565 imagination blauw 2,25
Hoogte: 30 cm

maTTHiola incana
Zomerviolieren
665577 enkel- en dubbelbloemig gemengd   1,15
Hoogte: 35 cm

zinnia elegans
665588 dahliabloemige, gemengd  1,15
Grote bloemen in fraaie pasteltinten.
Hoogte: 75 cm
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RoTsTUinmengsel
666158 gemengd  1,79
Een fraai mengsel van meerjarige soorten.
Hoogte: 10-25 cm

RUdBeCKia purpurea
Rode zonnehoed
666160 Purper  1,79
Ook bekend als Echinacea. Geschikt voor de border 
op zonrijke plaats. Uitstekende snijbloem.  
Hoogte: 75 cm

saPonaRia ocymoides
Zeepkruid
666162 Rose  1,45
Erg mooie bodembedekker.
Hoogte: 25 cm

sedUm acre
Muurpeper
666171 geel  1,79
Ideale plant tussen stenen en keitjes.
Hoogte: 10 cm

VeRoniCa spicata
Ereprijs
666203 Blauw  1,45
Voor rotstuin en border.
Hoogte: 40 cm

DROOGBLOEMEN
aCRoCliniUm roseum
Zomerstrobloem
665642 dubbelbloemig gemengd  1,45
Bloemen oogsten voordat ze geopend zijn. 
Hoogte: 50 cm

CUCURBiTa pepo
Sierkalebassen
665720 Crowns of Thorns, gemengd  1,45
Fraaie aanwinst binnen deze populaire productgroep.

665721 giant Bottle  1,79
Deze flesvormige vruchten maken de oogst wel heel bijzonder.

665723 nest egg  1,45
Worden zo groot als struisvogel eieren.

665722 Turkse muts  1,45
Apart. Grootvruchtig.

665725 Kleine sierkalebassen gemengd 1,45

665726 grote en kleine sierkalebassen mix  1,15
In droge periode plukken en laten drogen.

eCHinoPs ritro
Kogeldistel
666055 Violet-blauw  1,45
Voor de wildtuin- en droogboeketten.
Hoogte: 120 cm

gYPsoPHila paniculata
Gipskruid
666073 Wit  1,45
Voor boeketten en om te drogen.
Hoogte: 90 cm

laTHYRUs latifolius
Sier- of Reukerwt
666087 gemengd  1,79
Overblijvende Lathyrus. Sterke groeier langs hekwerk, e.d.
Hoogte: 150 cm

liaTRis spicata
666092 Purperrose  1,45
Prima snijbloem!
Hoogte: 70 cm

lUPinUs polyphyllus
Lupinen
666101 minarette gemengd  1,79
De bloei is erg rijk in diverse pasteltinten; laagblijvend.
Hoogte: 50 cm

666102 Russell’s, gemengd  1,45
Prima borderplant en geschikt voor verwildering.
Hoogte: 100 cm

lYCHnis chalcedonica
Brandende Liefde
666106 Rood  1,79
Ook geschikt voor de snij.
Hoogte: 90 cm

nePeTa mussinii
Kattenkruid
666111 lichtblauw  1,45
Voor brede randen.
Hoogte: 30 cm

PaPaVeR orientale
Oosterse Klaproos
666120 gemengd  1,15
Zaaddozen zeer decoratief.  
Hoogte: 90 cm

PHYsalis franchetti
Lampionplant
666129 oranje  1,45
De oranje zaaddozen zijn zeer geschikt om te drogen.
Hoogte: 90 cm

MEERJARIG
alYssUm saxatile
Rotsschild
665926 Compactum  1,45
Goudgeel. Rand- of rotsplant. Bodembedekker.
Hoogte: 20 cm

aQUilegia hybrida
Akelei
665944 imperial gemengd  1,79
Langgespoord, grootbloemig. Schaduwplant.
Hoogte: 60 cm

aUBRieTia hybrida
665982 grandiflora, gemengd  1,45
Voor rotstuinen, lage muurtjes, bakken en randen.
Hoogte: 10 cm

CaCTUs
666400 gemengd  2,25
Dit mengsel bevat zaad van een aantal soorten die zeer de moe-
ite waard en niet moeilijk te kweken zijn. Verwarmd zaaien in het 
voorjaar geeft het beste resultaat. Kamerplant.

CeRasTiUm biebersteinii
Hoornbloem
666004 Wit  1,45
Kruipend plantje. Bodembedekker. Zilverachtig blad.
Hoogte: 25 cm

CHRYsanTHemUm leucanthemum
Margriet
666009 little Princess  1,45
Lage, witte margriet. Grootbloemig.
Hoogte: 40 cm

666010 meikoningin  1,45
Bloeit vroeg met sneeuwwitte bloemen.
Hoogte: 70 cm

CamPanUla carpatica
Karpatenklokje
665995 Blauw  1,45
Hoogte: 15 cm

delPHiniUm cultorum
Ridderspoor
666019 Pacific gemengd  1,79
Grootbloemig mengsel.
Hoogte: 160 cm

dianTHUs plumarius
Grasanjer
666028 dubbelbloemig gemengd  1,45
Lentebloeier. Voor randen. En als snijbloem.
Hoogte: 35 cm
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WildBloemenmengsel ÉÉnJaRig
666650  Wildbloemenmengsel 2,25
Dit mengsel is gemaakt voor de verwildering. Voor 10 m2. 
Hoogte: 30-90 cm.

WildBloemenmiX ÉÉn- en meeRJaRig
665865 (7-10 m2 en doorzaai)    2,95
866610 (30-50 m2) 8,60
881540 (125 m2)  24,95
Dit mengsel is gemaakt voor de verwildering. Aangevuld met 
meerjarige soorten. Hoogte: 30-90 cm.

WeideBloemen
666600 (10 m2) 4,25
866605 (50 m2)  11,50
Dit pakket weidebloemenmengsels bestaat uit een mengsel 
van meer dan 25 één- en meerjarige inheemse bloemen en 
kruidensoorten. Hoogte: 30-90 cm.

BiJenmengsel
666658 (5 m2) 1,79
Bloemenmengsel voor bijen. Dit bloemenmengsel bestaat uit 
meer dan 25 soorten. Het mengsel is speciaal samengesteld om 
zoveel mogelijk aan te trekken. Verpakking bevat voldoende 
zaad voor circa 5 m2. Hoogte is tussen de 80 - 125 cm.

VlindeRWeide mengsel
666660 (5 m2) 1,79
Snelgroeiende zomerbloemen. Dit mengsel heeft een bijzondere 
aantrekkingskracht op veel soorten insecten. Zorg wel voor een 
zonnige standplaats. Mengsel van één- en meerjarige bloemen. 

Van TUBeRgen mengsel
666665 (5 m2) 2,95
Met een unieke kleursamenstelling van 20 soorten is dit 
formule-mengsel geschikt voor plaatsen, waar men niet te veel 
aan onderhoud wil doen, en toch een fantastische bloemen-
weide wil zien groeien en bloeien. Hoogte: 70-100 cm.

mengsels oP KleUR
666670 Rood en rose  1,79
666671 Wit  1,79
666672 Blauw  1,79
666673 oranje  2,25
Eénjarig, zorgvuldig voor u samengesteld voor een zomer met 
veel bloemenpracht. 
Per soort voor 2-3 m2. Hoogte: 50-90 cm.

VeldBoeKeT
666615 (5-7 m2) 3,35
Een speciaal mengsel geschikt voor het plukken van de bloemen 
om deze thuis of op terras op tafel te zetten. Hoogte: 30-90 cm.

WildBloemen laag ToT HalFHoog
666655 (10 m2)  1,79 
Zorgvuldig voor u samengesteld voor een zomer met éénjarige 
bloemenpracht. Hoogte: 30-60 cm.

665806 Heavenly Blue  1,45
Blauwe bloemen.
Hoogte: 300 cm

665808 dubbel Rose  1,45
Blauwe bloemen.
Hoogte: 200 cm

KlimPlanTen
665831 Klimplanten gemengde soorten  1,15
Een schitterend mengsel van diverse soorten en kleuren.

laTHYRUs odoratus
Siererwt
665814 spencer, gemengd  1,45
Hoogte: 200 cm

Royal Family  Bloeit vroeger en langer.
665815 gemengd  1,45
665817 Rood  1,79
665818 Wit  1,45
665819 Rose  1,79
665820 Blauw  1,79
665816 Colorama, gemengd  1,79
4 tot 6 reuzenbloemen op een lange steel.
Ook geschikt voor de kascultuur.
Hoogte: 165 cm

PassiFloRa coerulea
Passiebloem
666519 Blauw  1,79
Ook als kamerplant te gebruiken.
Hoogte: 300 cm

TRoPaeolUm majus
Oost-Indische kers
665827 enkelbloemig gemengd  1,15
Snelle klimmer.
Tot 300 cm hoog.

665828 dubbelbloemig gemengd  1,15
Bloeit lang, met allerlei tinten.
Tot 150 cm hoog.

THUnBeRgia alata
Suzanne met de mooie ogen
666564 geel met oog  1,79
Hang- en kamerklimplant.
Hoogte: 60-200 cm.

BLOEMENMENGSELS
ÉÉnJaRige Bloemenmengsels
665866 Hoge snijbloemen gemengd 1,15 
Hoogte: 75 cm.
665867 Japans bloemengazon  1,15
Mengsel van laag blijvende bloemen.
Hoogte: 25 cm.

dRoogBloemen
665755 gemengde soorten  1,45
Een schitterend mengsel van diverse soorten en kleuren.
Hoogte: 50-100 cm

HeliCHRYsUm monstrosum
Strobloem
665660 dubbelbloemig gemengd  1,15
De beste droogbloem. Bloeit zeer rijk.
Hoogte: 80 cm

molUCCella laevis
Klokken van Ierland
665679 Klokken van ierland 1,45
Zeer decoratief.
Hoogte: 75 cm

nigella damascena
Juffertje in ’t groen
665688 Persian Jewels, gemengd  1,45
Te drogen als zaaddoos. Of bloem voor de snij.
Hoogte: 45 cm

665689 miss Jekyll  1,15
Fraaie, Dubbelbloemige blauwe bloemen.
Hoogte: 45 cm

sTaTiCe of limoniUm sinuata
Lamsoor
665736 gemengd  1,15
Prachtige pasteltinten. Rijke bloei.
Hoogte: 90 cm

zea japonica
Siermaïs
665719 aardbeien maïs  1,45
Rode mini siermaïs.
Hoogte: 150 cm

665716 gemengd  1,45
Grote kolven. Houdt van veel warmte.
Hoogte: 150 cm

KLIMPLANTEN & SIERBLAD
CoBaea scandens
Klokwinde
665796 Violet  1,45
Mooie klimplant, rijk bloeiend. Snelle groeier.
Hoogte: 350 cm

iPomoea purpurea
Klimmende Winde
665805 gemengd  1,15
Trechtervormige bloemen.
Hoogte: 300 cm

BLOEMzADEN
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HELP DE NATUUR EEN HANDJE
en als beloning krijgt u een schitterend bloemenfestijn van 15m2.

Buzzy Flower Mix bestaat uit 7 verschillende bloemzaad mengsels met één- en 
meerjarige bloemen. Iedere mix heeft een evenwichtige samenstelling die o.a. 
vlinders, bijen en vogels aantrekken in uw tuin. Bijgevoegd is een zaai medium 
bestaande uit granulaat van maiskorrels om de zaden gelijkmatig te verdelen over 
het zaai-oppervlak.

BiJen
085022  Kleurrijk paradijs voor bijen 4,95
Dit mengsel bestaat uit meer dan 30 soorten bloemen en is speciaal samengesteld 
om de bijen van nectar  te voorzien. Bijen zijn uitermate nuttig voor de bestuiving 
van bloemen en planten en natuurlijk ook voor de honing. Hoogte is tussen de 
80 - 125 cm.

BladlUizen
085024  Ter voorkoming van Bladluizen 5,95
Dit prachtige mengsel bestaat uit 20 soorten bloemen en kruiden en is met 
name samengesteld om uw moestuin een natuurlijke bescherming tegen 
bladluizen te bieden. Door rondom de moestuin of rond rozen te zaaien, kunt u 
helpen te voorkomen dat die worden aangetast. Hoogte is tussen de 50 - 90 cm.

lieVeHeeRsBeesTJes
085030  Paradijs voor lieveheersbeestjes 5,95
Dit mengsel bestaat uit meer dan 20 soorten bloemen en is zorgvuldig 
samengesteld om heel aantrekkelijk te zijn voor lieveheersbeestjes. Het zijn naast, 
voor kinderen, grappige ook heel nuttige beestjes, die zich o.a. voeden met veel 
kleine insecten, waaronder bladluizen. 
Hoogte is tussen de 50 - 90 cm.

VlindeRs
085050 een kleurrijk paradijs voor Vlinders 4,95
Dit schitterende mengsel bestaat uit meer dan 30 soorten bloemen en is 
samengesteld om zo veel mogelijk insecten aan te trekken die voor bestuiving 
zorgen, zoals vlinders. Voor kleine en grote mensen zijn vlinders, behalve nuttig, 
altijd aantrekkelijk om te zien. Hoogte is tussen de 40 - 90 cm.

BiJen
085054 een laag blijvende bloemenmix voor Bijen 5,95
Dit mengsel bestaat uit meer dan 20 soorten laagblijvende bloemen en is, met 
medewerking van imkers, samengesteld om de bijen van nectar te voorzien. Bijen 
zijn uitermate nuttig voor de bestuiving van bloemen en planten.
Hoogte is tussen de 20 - 35 cm.

VlindeRs
085056 een laag bloeiend mengsel voor vlinders 5,95
Dit mengsel bestaat uit 20 soorten laagblijvende bloemen en is met zorg 
samengesteld om vlinders naar uw tuin te lokken. Met andere insecten zorgen zij 
voor de bestuiving van bloemen en zo voor de vorming van zaden.
Hoogte is tussen de 20 - 50 cm.

Vogels
085062 Bloemenmengsel voor de vogels 4,95
Dit prachtige mengsel bestaat uit meer dan 20 soorten bloemen en is speciaal 
samengesteld om zo veel mogelijk vogels naar uw tuin te lokken en ze ook van 
voedsel te voorzien. De bloemen produceren de zaden waar de vogels gek op zijn. 
Hoogte is tussen de 40 - 100 cm.

BLOEMENMENGSELS    15m2
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zAADMAT zAADLINT zAADPAD

zaadmaT 4 matjes van 20 x 20 cm
Super eenvoudig zaaien! De zaden zijn reeds voor ge-
zaaid tussen 2 laagjes oplosbaar papier. Leg de matjes/
lint/pads in de tuin of in een bloempot op losgemaakte 
grond en bedek het met 5 mm aarde. Vervolgens flink 
begieten met water om de zaden te ontkiemen en het 
papier te laten oplossen.

085574 zaadmat Kitchen Herbs 2,99
Zaden van heerlijke keukenkruiden. Peterselie, Bieslook, 
Basilicum, Bladkoriander.

085571 zaadmat Vegetables 2,99
Zaden van populaire groenten. Andijvie, Rode Biet, Cour-
gette, Kropsla.

085572 zaadmat Fresh salad 2,99
Zaden van frisse sla soorten. Rucola, Tomaat, Salade-
mengsel, Bosui.

085575 zaadmat Healthy snack 2,99
Zaden van smake-lijke groente soorten. Wortel, Radijs, 
Frans Salademengsel, Bosaardbei.

085576 zaadmat Fruit Vegetables 2,99
Zaden van lekkere groente soorten. Paprika, Meloen, 
Tomaat, Spaanse Peper.

085578 zaadmat edible Flowers 2,99
Zaden van eetbare bloemen. Oost-Indische Kers, Koren-
bloem, Hoornviooltje, Randjes Afrikaan.

zaadmaT 1 mat van 76 x 12,7 cm

085402 zaadmat Kitchen Herbs 3,49
Bevat gekrulde Peterselie, Grove Basilicum en Tijm.

085403 zaadmat Border Flowers 3,49
Zaden geschikt voor de border. 

085406 zaadmat Butterfly flowers OP=OP 3,49
Diverse eenjarige bloemzaden die vlinders lokken naar 
uw tuin.

085408 zaadmat Wild Flowers 3,49
Zaden voor Wild bloemen.

zaadlinT 1 zaadlint van 7,5 meter
De zaden zijn voor gezaaid in zaadband. Lengte van het 
zaadlint is 7,5 meter en kan op iedere gewenste lengte 
af worden geknipt.

080870 Boterzachte sla gemengd  2,49
Gemengde Pluksla zaden. Er kan naar behoefte geplukt 
worden zonder de hele krop te hoeven oogsten. 

080871 lente uitjes White lisbon  2,49
Lente uien voor gezaaid in zaadband voor mooie rechte 
rijen, zonder uitdunnen. Een Witte bosui die vroeg en 
groen wordt geoogst en pikant is smaak. Ook later te 
oogsten als kleine witte ui voor vers gebruik.

080873 Peterselie moskrul  2,49
Peterselie Bravour is voor gezaaid in zaadband en vormt 
laagblijvende planten met fijn, donkergroen gekruld 
blad. Het kan zowel onder glas (winterteelt) als in de 
vollegrond geteeld worden. De smaak van het blad is 
sterk aromatisch en past bij allerlei gerechten.

080875 Radijsjes helderrood Bel image  2,49
De radijs is zacht van smaak en heel gezond, het zit vol 
mineralen, voedingszouten en vitamine C. De zaden zijn 
voor gezaaid in zaadband.

080876 zomerwortelen nantes  2,49
Zomerwortelen Nantes 2 geeft tamelijk grote, lange, 
slanke zomerwortelen met een mooie kleur en vorm. Ze 
zijn heel gelijk van vorm en heerlijk zoet. 

zaadPad 4 pads diameter 8 cm
De handige ronde zaadpads legt u in een bloempot en zo 
heeft u altijd verse keukenkruiden.

080878 seedpads Basilicum 1,99

080879 seedpads dille 1,99

080880 seedpads munt 1,99

080882 seedpads Peterselie 1,99

080883 seedpads Bieslook 1,99
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PILSTAR - PILzADEN KIEMGROENTEzADEN

andiJVie
09175  nummer Vijf 2  - grobo  75 pillen 2,95
Voor de voorjaarsteelt onder glas en zomerteelt in 
de vollegrond.

KRoPsla
09178  milan  100 pillen 3,35
Dus 1 soort voor het hele seizoen! Volledig resistent 
tegen de wit fysio’s NL 1 t/m 7 en 10 t/m 16 en 
tolerant voor het slamozaïekvirus. Trage schietneiging. 
Milan geeft malse kroppen. 
09190  zomerdiamant  500 pillen 2,95
Uitstekende voorjaars- en zomersla. 
Zware kroppen en traag doorschietend.

Ui
09180  Vertus 350 pillen 1,79
Mooie, platte ui. Vroeg oogstbaar. 

zomeRWoRTel
09184  evora/laguna F1 Hybride  400 pillen 3,35
Type Amsterdamse Bak.Voor alle kas- en vollegronds-
teelten. Geschikt als bospeen.
09185  nantes 2  500 pillen 2,25
Iets forser dan Amsterdamse Bak. Maar behoudt 
beter zijn smaak. Voor zomer- en vroege herfstteelt.

WinTeRWoRTel
09186  Flakkeese stomppunt 2 400 pillen 2,25
De bewaareigenschappen zijn prima en de opbrengst is 
groot. De wortels worden enorm zwaar en zijn van 
binnen prachtig oranje. De planten vormen 
een fors gewas. De smaak is zoet. 

PeTeRselie
09193  Frisé vert foncé - donkergroene krul € 5 gram 1,79
Fijn gekruld, voor garnering. Compacte groeier.

PRei
09194  Farinto (blauwgroene winter)  350 pillen€ 3,35
Voor de late herfst- en winterteelt. 

RadiJs
09198  saxa 2 5 gram 1,79
Een prima ronde, rode vollegronds radijs. 

PILLENzAAD 
Pillenzaad is een zaadje voorzien van een laagje klei om het zaai gemak te vergroten. 
(Is dus niet per definitie egaal rond). Het gebruik van pillenzaad is ook voor de 
hobbytuinder interessant, omdat men op een makkelijke wijze kan zaaien, en niet 
meer behoeft te dunnen of te verspenen. Een ander voordeel van het gebruik van 
pillenzaad is de zichtbaarheid. Door de gekleurde omhulling is het reeds gezaaide 
zaad te allen tijde uitstekend zichtbaar en heeft men een goed overzicht bij het 
zaaien. Andijvie, prei en kropsla worden onder glas in perspotjes gezaaid, terwijl 
wortelen direct ter plaatse in de vollegrond op eindafstand worden gezaaid. Voor 
een goed resultaat met pillenzaad moet men enkele regels in acht nemen: 
l zaai niet dieper dan 1 cm
l zorg voor een rulle, vochtige grond
l pas op voor het dichtslaan van de grond
l bewaar het pillenzaad koel en droog
l pillen zijn eenvoudig te zaaien d.m.v. een handzaaidoosje.

KNIP & EET
Kiemgroenten zijn zeer jonge plantjes die veel vitamines en mineralen bevatten. Te 
gebruiken als garnering in salades en op brood.

080520 alfalfa (20 gram)  1,59
Vanwege hoog proteïne en carotine gehalte zeer veel gebruikt in diverse gerechten. 

080540 Basilicumkers (20 gram)  1,59
Heerlijke basilicum smaak. Ook als verse toevoeging in pasta’s en pesto’s.

080580 Broccolikers (15 gram)  1,99
Bevat veel gezondheidsstoffen. De mild smakende spruit past bij allerlei gerechten.

080620 mosterdkers (25 gram)  1,59
Pittige mosterdsmaak. Heerlijk op een broodje kaas of ham.

080660 Preikers (10 gram)  2,49
Heeft een bijzonder duidelijke preismaak, pittig en kruidig.
Ze combineert uitstekend met visgerechten.

080680 Radijskers (30 gram)  1,59
Bevat veel vitaminen en mineralen.
Toepasbaar bij kaasgerechten, salades en omeletten.

080720 Rucolakers (25 gram)  1,59
Vanwege nootachtige smaak toepasbaar in diverse gerechten.

080780 Taugé (35 gram)  1,59
De meest bekende groentespruit. Zeer vitaminerijk en knapperig.
Geschikt voor diverse roerbakschotels.

080800 Tuinkers (25 gram)  1,59
De jonge blaadjes bevatten mosterdolie.
Prima te gebruiken in gemengde salades en bij diverse vissoorten.

094900 glazen zaai-Bowl   7,99
Decoratieve glazen schaal met zaairooster. Vaatwasser bestendig.
Inclusief een zakje Rucolakers. Hoogte 6 cm, diameter 14 cm.
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KIEMGROENTEzADEN BIO

BIO KNIP & EET
Biologische zaden van kiemgroenten. De kiemgroente zit boor-
devol vitamines en mineralen. 

084040 alfalfa (30 gram) 2,49

084044 Basilicumkers (30 gram) 2,49

084048 Broccolikers (30 gram) 2,49

084050 mosterdkers (30 gram) 2,49

084054 daikonkers (30 gram) 2,49

084058 Rucolakers (30 gram) 2,49

084060 Taugé (30 gram) 2,49

084062 Tuinkers (30 gram) 2,49

084066 salade mengsel (30 gram) 2,49

084070 salade mengsel Pikant (30 gram) 2,49

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

085387 glazen zaai-Bowl 8,49
Met een gratis proefzakje Rucolakers.

Stap 1 Strooi een theelepeltje zaad in de kweekpot. 

Stap 2 Voeg ruim lauw water toe.

Stap 3 Spoel, het liefst 2 of 3 keer per dag, met vers  
 water en zet de pot weg bij ca. 20 graden 
 celcius. Goed uit laten lekken.

Stap 4 Wanneer de spruiten een paar centimeter groot 
 zijn spoelt u de spruiten nog een keer goed na. 
 Laat de ‘sproutings’ op een bord drogen 
 alvorens ze te consumeren of in de koelkast 
 te plaatsen.

1

2

3

4KWEEKPOT
Met deze pot kunt u nog makkelijker het water verversen. 
Wanneer u de hiernaast omschreven stappen doorneemt heeft 
u binnen een week uw eigen verse spruitgroente op tafel. 
De kiemspruiten kunnen, zonder hun gezonde eigenschappen te 
verliezen, ongeveer een week in de koelkast bewaard blijven.

085381 glazen kweekpot Pikante salade 4,99

085382 glazen kweekpot salademix 4,99

085384 glazen kweekpot Taugé 4,99

085386 glazen kweekpot daikon 4,99
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LANDBOUW EN 
GROENBEMESTERS
Een ideale manier om je bodem op een natuurlijke manier te 
bemesten. Door het onderspitten van de gewassen voeg je orga-
nisch materiaal aan de bodem toe en dat levert dan weer licht en 
lucht in de bodem op kortom een gezondere bodem!

VoedeRBieTen
Brigadier
Ovaal, cilindrisch, oranje type. Plantafstand 50 x 15 cm. Zaaien 
eind maart - half april. Oogst oktober - november. 
881503 (250 gram) 160 m2 7,95
881504 (1 kilo) 660 m2 27,95

zentaur Poly/Corona
Een kegelvormige groenkraag. Sterk tegen schieten. 
Plantafstand 50 x 15 cm. Zaaien eind maart - half april. Oogst 
oktober - november.
881506 (250 gram) 160 m2 7,95
881507 (1 kilo) 660 m2 27,95

sUiKeRBieTen
Polykuhn
Lange goed gevulde biet met een hoge wortelopbrengst. Het 
suikergehalte is zeer hoog. Plantafstand 50 x 25 cm. Zaaien 
vanaf half april t/m eind mei. Oogst september.
881509 (250 gram) 160 m2  12,85

sToPPelKnol
delilah/samson
Halflange, heelbladige stoppelknol. Blauwe kop. Breedwerpig 
zaaien. Zaaien juli - augustus. 
881511 (250 gram) 1000 m2 19,95

maÏs
lg2080
Geschikt als snij- en korrelmaïs. Plantafstand 8 a 9 planten per 
m2. Zaaien half april t/m half mei. Oogst september.
881521 (250 gram) 100 m2 12,85

BoeKWeiT
Boekweit is een uitstekende bijenplant. Plantafstand 35 cm tus-
sen de regels. Zaaien april t/m juni. Oogst augustus - september.
881522 (250 gram) 50 m2 4,50

PHaCelia TanaCeTiFolia
Geeft veel organische stof dat wordt omgezet in voedingrijke 
humus. Zaaien april t/m augustus. 
881527 (1 kilo) 1000 m2 25,50

GROENBEMESTERS

lUCeRne KlaVeR
Brengt op een natuurlijke wijze een verbetering van de 
bodemstructuur, en behoud van bodemvruchtbaarheid. Zaaien 
april t/m juli. 
881512 (250 gram) 50 m2 4,75

lUPinen
Bittere Blauwe
Snelgroeiend eenjarig vlinderbloemig gewas. Veel gebruikt 
om het stikstof gehalte in de grond te verhogen. Bitterstofvrij, 
daarom ook geschikt als veevoer. Hoogte ongeveer 80 cm. Vriest 
‘s winters dood. Zaaien april t/m augustus.
881517 (100 gram) 20 m2 2,75

lUPinen
Bittere Blauwe
Wordt gebruikt om het stikstof gehalte in de grond te verhogen. 
Bitterstofvrij, daarom ook geschikt als veevoer. Zaaien april t/m 
augustus. 
881519 (1 kilo) 200 m2 8,25

WinTeRRogge
Rogge kan als groenbemester, voedergewas en/of voor bodem-
bedekking worden geteeld. Winterrogge kan laat worden 
gezaaid en is niet vorstgevoelig. Zaaien oktober. 
881524 (1 kilo) 60 m2 3,95

BladRogge / RaaigRas
gemengd
Behoud van bodemvruchtbaarheid en ter voorkoming van ver-
slemping en verstuiving van de grond. Zaaien april - augustus. 
881529 (1 kilo) 100 m2 6,95

gele mosTeRd
Het gewas groeit snel en bedekt zeer snel de bodem. Onder 
gunstige groei omstandigheden kan het gewas in zeer korte 
tijd veel organische stof produceren. Zaaien half augustus t/m 
september.
881502 (140 gram) 100 m2 2,75

PHaCelia TanaCeTiFolia
Geschikt voor alle grondsoorten. Zeer goed als bodembedek-
king met middellang loof. Geeft veel organische stof dat wordt 
omgezet in voedingrijke humus. Phacelia is niet winterhard. 
Zaaien april t/m augustus.
881525 (100 gram) 100 m2 3,75

WiKKen
Geschikt voor klei- en leemgronden. Bodembedekking is goed 
met middellang loof. Planten zijn vorstgevoelig. Zaaien juli t/m 
augustus.
881530 (150 gram) 15 m2 2,95

WiTTe KlaVeR 
Een vaste plant uit de vlinderbloemen familie. Het is een bekend 
soort die voorkomt in graslanden, op gazons en in bermen. 
Goede stikstofproductie en geschikt voor alle gronden. Zaaien 
maart t/m juli.
881543 (100 gram) 100 m2 3,95

Rode KlaVeR
Een vlinderbloemige en geschikt voor alle grondsoorten. Bodem-
bedekking is goed met redelijk met kort tot middellang loof. 
Wortelt diep waardoor bodemstructuur goed kan herstellen. 
Matig vorstgevoelig. Zaaien maart t/m juli.
881544 (150 gram) 60 m2 5,75

TageTes
Wordt veel gebruikt ter bestrijding van aaltjes (nematoden) en 
stikstof productie. Zaaien april t/m juni.
881545 (50 gram) 50 m2 4,95
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080020 aubergine White eggs 1,59
Aubergine kan ook gewoon buiten worden uitgeplant; wel op 
een beschutte en zonnige plaats.

080034 Bieten Burpee’s golden 2,49
Heerlijke zoete bietjes met geel vruchtvlees. Gekookt, geeft het 
een mooie kleur aan salades en vlekt niet zoals de rode bieten.

080052 Komkommer gele Tros 2,99
Dit is een oud ras, dat het in de vollegrond prima doet. De smaak 
van deze gele komkommer is wat sterker, bovendien is hij minder 
waterig. 

080054 Komkommer lemon apple 2,49
De Lemon Apple komkommer krijgt, als zij rijp is, de vorm van 
een gele appel. De smaak is enigszins zoet en mild en zeer 
geschikt voor rauwkost salades.

080062 Palmkool nero di Toscane 1,59
Een oude groente, bekend van o.a. de Toscaanse ‘ribollita’, maar 
ook van de Portugese koolsoep ‘caldo verde’.

080064 Hete Pepers gemengd  2,99
Vijf verschillende varieteiten pepers, afzonderlijk verpakt.

080068 Pompoen Pink Banana Jumbo 1,99
Deze winterpompoen produceert banaanvormige vruchten met 
heerlijk oranje-geel vruchtvlees.

080080 Kers-tomaten gemengd 4,49 
Vier verschillende kleuren kerstomaten, afzonderlijk verpakt.

080088 zomerwortel Rainbow F1 Hybride 3,49
Dit hybride mengsel biedt een rijke verscheidenheid aan 
pasteltinten. De wortels zijn zoet, sappig en mals. Zeer rijk aan 
vitaminen en voedingsstoffen.

080094 zucchini summer Crookneck 1,99
Bij voorkeur plukken als de vruchten ca. 15 cm lang en heerlijk 
mals zijn. Het vruchtvlees is roomkleurig en stevig; een van meest 
verrukkelijke courgette-achtige vruchten.

XOTICA
Zaden van exotische groenten.

080403 Rode amsoi (mosterdkool) 1,99
Als men niet te diep snijdt, kan men verscheidene malen oogsten. 
Gebruikt in salades en om te roerbakken.

028425 Cocktailtomaat Ravello F1 hybride 4,49
Produceert trossen vol met San Marzano achtige, vlezige 
vruchten.

028435 Tomaat oranjeappel 1,99
Volle oranje-gele tomaat met een opmerkelijke zoete smaak.

028445 Cocktailtomaat Pink Thai egg 1,99
Laagblijvend gewas dat witte, op eieren lijkende, vruchten geeft. 
Kleurt later via roze naar lichtrood.

028455 Kerstomaat gele Kers 1,99
Gele kerstomaat, lekker zoet, ideaal als gezonde ‘snack’.

028460 Vleestomaat ossenhart 1,59
Een grove vleestomaat, die lang een groene kraag laat zien.

028465 Kerstomaat Klein duimpje 2,99
Mini kerstomaatje van hooguit 25-30 cm hoog, ook leuk voor 
op de vensterbank.

028475 Vleestomaat Brandywine Yellow 1,99
Een gele vleestomaat van forse afmeting.

028495 Tomaat Tigerella 1,99
Een rode tomaat met groene strepen, verwijzend naar de 
gestreepte huid van een tijger.

028535 Tomaat super Roma VF 1,59
Forse Roma tomaat. Prima geschikt voor in de soep omdat er 
relatief weinig vocht in zit en veel vlees. In Italië wordt dit ras 
gebruikt voor het maken van de ‘sugo’ voor de pasta.

SPECIALTIES
Speciale soorten zaad.

080006 Citroengras oostindische 1,99
Deze warmteminnende plant is niet vorst-bestendig. Daarom is 
het praktischer om citroengras in potten te kweken.

080016 suikerplantje 3,49
Stevia komt o.a. voor in het hoogland bij Brazilië en Paraguay. De 
plant wordt daar door de bewoners al eeuwenlang gebruikt als 
natuurlijke zoetstof.

080018 aardbei Treasure F1 hybride 4,49
Een ras dat zeer grote vruchten geeft. Om de drie jaar opnieuw 
uitzaaien.

BASILICO
Diverse soorten basilicum.

080908 Citroenbasilicum 1,99
Deze basilicum is heerlijk in salades, maar door de limoen- 
smaak ook uitstekend toe te passen in curry- en visschotels.

080909 Kaneelbasilicum 1,99
Deze basilicum heeft een duidelijke kaneel-smaak en wordt 
gebruikt in de Arabische keuken, met  name in gebak en desserts.

080910 Kleinbladig 1,99
De sterke smaak geeft uw gerechten al snel een Italiaans tintje. Voeg 
de fijne basilicum blaadjes pas op het laatst aan uw gerecht toe.

080911 Bascuro 1,99
Donkergroene, heel fijnbladige basilicum, ideaal voor op de 
vensterbank in de keuken of als decoratieve plant op het balkon.

080912 Violet-paars 1,99
Zeer decorative paarse basilicum-plant met een zachtere 
smaak dan de bekende, klassieke, italiaanse variëteiten.

080913 slabladig 1,99
Veel gebruikt in de Italiaanse keuken; in pasta’s , op rijst- en 
tomaatgerechten. Het heeft een sterke smaak en is zeer 
aromatisch.

080914 slabladig paars 2,49
Deze paarse basilicum is aromatischer dan de groene variëteiten. 
Uitstekend te combineren met kalfsvlees of in een rode pestosaus.

080916 Thaise 2,49
De Thaise basilicum heeft  smalle blaadjes met rode stengels. De 
smaak is subtiel drop- / anijsachtig met een vleugje peper.

080917 italiaanse 1,99
De klassieke basilicum. Wordt gezien als de beste basilicum voor 
tomaten-schotels, pesto, aardappelgerechten en pizza’s

080918 Heilige 2,99
In Zuid-Azië maakt men thee van de bladeren. Deze worden ook 
veel gebruikt in o.a. de Thaïse keuken voor bijv. Phad kaphrao.

POMODORI
Mooie soorten tomaten.

028330 Vleestomaat supersteak F1 hybride 1,99
Een forse tomaat waar je flinke plakken van kunt snijden.
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029605 Baby Bear  1,99
Vruchtvlees, ideaal voor maken van pompoentaart. De bijna 
huidloze pitten kun je heel goed roosteren.

029695 musquée de Provence 1,99
Een oud Frans ras dat lang bewaard kan blijven. Zeer geschikt 
voor het maken van pompoensoep.

029745 Patisson mix  1,59
Een mengsel van gele, oranje, groene en witte Patisson. Prima 
geschikt om met gehakt te vullen als ovengerecht.

029805 sweet dumpling  1,59
Een kleine lichtgekleurde pompoen met donkere groene strepen
en zacht zoetig vlees.

029831 Waltham Butternut - flespompoen  1,59
Een zoete kalebas, zeer geschikt om te bakken. In blokjes snijden 
en bijv. toevoegen aan gesmoorde kruiden en groenten.

029852 speckled swan  1,59
Decoratieve gourd, donkergroen met lichtgroene vlekken, die 
aan de vorm van een zwaan doet denken. Niet eetbaar.

029860 Birdhouse bottle  1,59
Lichtgroene gourd met ronde nek en bolle onderkant,gedroogd, 
zeer geschikt is voor het maken van vogelhuisjes. Niet eetbaar.

029863 Cucuzi (italian snake) 1,59
Cucuzi is een lang lichtgroen gourd-type. Vruchten van meer dan 
1 meter zijn geen uitzondering! Niet eetbaar.

SEED COLLECTIONS 4 in 1
Iedere verpakking is afgevuld met vier zakjes verschillende 
zaden die bij het thema passen.

080970 Kitchen Herbs 2,99
Bevat een zakje Basilicum, Wintertijm, Snij-peterselie en Bieslook.

080972 Fruit salad 3,49
Bevat een zakje Suikermeloen Charentais, Kiwi, Aardbei 
Temptation F1 Hybride en Watermeloen Sugar Baby.

080974 old Veggies (Vergeten groente) 2,99
Bevat een zakje Radijs Pernot Clair, Wortel Lobbericher gele, 
Aardbei-spinazie en Pastinaak Guernsey.

080976 salad Plate 2,99
Bevat een zakje Kerstomaat Cerise, Bosui White Lisbon, Frans 
salademengsel (Mesclun) en gemengde Radijs.

080460 Peper groene Curry (Cabai) 1,99
De ideale pepertjes voor het maken van een groene Thaise curry 
pasta; voor een wat mildere curry moet u de zaadjes uit de 
pepertjes verwijderen. 

080462 Peper Jalapeño 1,99
Veel gebruikt in pikante Mexicaanse  gerechten. Denk aan Taco’s 
maar ook aan gevulde pepers. Kan tevens worden gebruikt als 
decoratieve potplant voor op het balkon of terras.

080465 Peper Habanero mix 1,99
Afkomstig uit Suriname. De pepers zijn zeer heet maar hebben 
ook een speciaal aroma.

080466 Pepino of meloenpeer 3,49
Deze vrucht heeft een zachte smaak en wordt, behalve als fruit, 
in sla gebruikt of meegekookt in een ragout. Kan als sier- of 
bladplant binnen worden gebruikt. 

080470 salade oriental (Baby leaf) mix 1,99
Door een zorgvuldige keuze van diverse variëteiten krijgt u een 
heerlijke salade met een rijk scala aan smaken. Van boterzacht, 
pikant tot nootachtig.

080472 sopropo of Balsampeer 1,99
De sopropo uithollen, goed wassen en vullen met vlees of vis. 
Bereiden in de oven of smoren in een saus. Klein gesneden 
geschikt voor de wok. Van de bladeren trekt men thee.

080475 Turkse spinazie 1,99
Zeer geschikt om te wokken. Smakelijke groente en wordt bijv. 
gecombineerd gegeten met pannenkoekjes of Turkse pasta.

080478 Tomatillo of mexicaanse aardkers 1,99
De vruchten zijn sappig en zoetzuur en rijk aan vitaminen. Je 
kunt ze rauw eten, een chutney van maken of voor een saus 
gebruiken (salsa verde). 

ORNAMENTAL
Decoratieve en smakelijke pompoenen en kalebassen.

024772 large Hubbard Blue 1,59
Grote pompoen met een prachtige blauwe kleur. Kan worden 
gekookt, fijn gemaakt en vermengd met gebakken knoflook, prei 
en salie.

024773 golden Hubbard  1,59
Middelgrote ronde oranje pompoen met een wat gerimpelde 
huid. Prima geschikt om te koken, in te maken en op te vullen.

080405 groene amsoi (mosterdkool) 1,99
Als men niet te diep snijdt, kan men verscheidene malen oogsten. 
Gebruikt in salades en om te roerbakken.

080408 Bayam of Klaroen 1,59
Bayam kan worden gesmoord, gekookt of geroerbakt. De smaak 
lijkt wat op spinazie maar is wat zachter. Behalve de bladeren 
zijn ook de jonge stengels eetbaar.

080410 Chinese Bieslook 1,99
Chinese Bieslook heeft een zachte knoflook smaak en wordt 
gebruikt in salades, soepen, bij vis en omelet. 

080412 Kankong of dagoeblad 1,99
Kankong kan worden gesmoord of geroerbakt en heeft een 
pittige smaak. Behalve de bladeren zijn ook de jonge stengels 
eetbaar.

080420 Kiwano of Hoornmeloen 4,49
De kiwano heeft een friszoete smaak en lijkt op een combinatie 
van citroen en banaan. Het vruchtvlees wordt gebruikt in 
fruitsalades en nagerechten.

080423 Komatsuna of mosterdspinazie 1,99
Een snelgroeiende losse bladkool, met een frisse mosterd-smaak 
en rijk aan calcium. 

080425 Koriander 1,59
Vooral in de Oosterse en Zuid-Amerikaanse keuken wordt 
gretig gebruik gemaakt van het Korianderblad, met name voor 
stoofschotels, salades, kipgerechten en sauzen.

080428 Katjang Pandjang of Kousenband 1,99
De bonen kunnen een lengte van 60 - 70 cm krijgen. Geschikt om 
te koken en te roerbakken. 

080434 mizuna of Xiu Cai 1,99
Lange, getande bladeren, die pikant van smaak zijn. Voor in de 
salade, als garnering van vleesschotels en ook om te roerbakken. 

080440 okra Clemson spineless 1,59
Veel gebruikt in sauzen, soepen en stoofschotels. Wordt gegeten in 
landen rond de Middelandse Zee tot in het Verre Oosten. 

080455 Paksoi Kanton 1,99
Paksoi kan men roerbakken, heel kort in kokend water blancheren 
of stoven. Kan als wokgroente met zeer veel ingrediënten 
worden bereid; gestoofd blad wordt gebruikt als vulling voor 
loempia’s en de kern van de paksoi als rauwkost.
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080944 Wisteria zacht-blauw 2,49
Bekend onder de naam Blauwe Regen. De talrijke bloemen zorgen 
voor een kleurrijke begroeiing tegen bijv. een pergola. 

080950 Passiflora caerulea 1,99
Passiflora is een een geliefde klimplant met prachtige paars-witte 
passiebloemen.

080952 Thunbergia mixed 1,59
Suzanne-met-de-mooie-ogen is een fraaie eenjarige klimmer 
met unieke oranje, witte en gele bloemen.

HOUSEPLANTS
Mooie kamerplanten uit zaad opkweken.

084008 Capsicum sierpeper, dwarf special 1,59
De vruchten worden eerst geel, daarna kleurend naar felrood. 
De pepers zijn ook eetbaar.

084010 Chamaedorea, minipalm 2,49
Voor het zaaien, de zaden 2-3 dagen laten weken 
in water. Regelmatig water geven.

084012 Coleus rainbow mix 1,99
Het zaad niet bedekken, licht aandrukken en vochtig houden.

084014 Cuphea, luciferplantje 2,49
Plantjes kunnen vanaf mei uitgeplant worden in de border.

084016 Cyclamen royal mini mix 3,49
Bij voorkeur plaatsen op een lichte plaats.

084022 gardenia kaapse Jasmijn 1,99
Gebruik bij voorkeur regenwater of kalkarmwater.

084024 gerbera mini gemengd 2,49
Eerste week afdekken met folie. Plantjes goed laten doorworte-
len alvorens over te planten.

084030 Platycodon grandiflora mix 2,49
Plant is winterhard en kan ook buiten worden uitgeplant.

084034 solanum pseudocapsicum 1,99
Na de bloei de plant verpotten in verse potgrond. 
Plant is zeer giftig.

084036 Celosia spicata kosmo purple red 4,49
Voorzichtig met verplanten vanwege de vorming van de penwortel.

080814 Ring of Fire 1,99
Zeer geschikt voor borderbeplanting en hagen. Mooie snijbloem 
voor bijvoorbeeld drijfschalen. Hoogte ca. 120 cm.

080816 esther 1,29
Gemengde tinten. Door ‘toppen’ bevordert men de lengte van de 
zijstengels. Mooi als eenjarige haag. Hoogte ca. 140 cm.

080818 sungold 1,29
Zeer geschikt voor borderbeplanting. Mooie snijbloem voor 
boeketten en drijfschalen. Hoogte ca. 60 cm.

080819 sunny 1,29
Geelbloemig. Opvallend in groeps- en borderbeplanting maar 
ook heel mooi in een grote pot. Hoogte ca. 60 cm.

FLOWERING CLIMBERS
Prachtige klimplanten.

080922 asarina Paarsblauw 2,99
Asarina, ook wel het Leeuwenmuiltje genoemd, dankt deze naam 
aan de opvallende vorm van de bloemen.  

080924 Cobaea alba wit 2,49
Ook wel ‘Klokwinde’ genoemd. De plant heeft mooie witte 
klokvormige bloemen. 

080928 ipomoea Knowlians black 1,59
Deze klimmende winde heeft zeer bijzondere donkerpaarse 
bloemen met een sterk contrasterend hart. 

080930 ipomoea dubbelbloemig rose 1,59
Deze sterke klimmer krijgt vele dubbele roze bloemen. Kan ook 
uitstekend binnen in een pot worden gehouden.

080934 lathyrus Unwin’s striped 1,99
Een klimplant met prachtige rode en roze-gestreepte bloemen 
die bovendien zeer aangenaam geuren. 

080936 Tropaeolum Jewel of africa 1,59
Deze Oost-Indische kers is een exotische klimplant die in de 
zomer en het najaar prachtig bloeit in verschillende tinten oranje, 
crème en geel. De bladeren en bloemen zijn eetbaar.

080940 Rhodochiton Purple Bells 3,49
Ook wel Chinees purperklokje genoemd. Doet het ook erg goed 
in hanging baskets.

080978 mexican dish 3,49
Bevat een zakje Suikermaïs Tasty Sweet, Mexicaanse peper 
Jalapeño, Bladkoriander en Vleestomaat Marmande.

080980 Chinese Wok 3,49
Bevat een zakje Peper Cayenna, Stengelui Ishikura, Broccoli 
Calabria en Pak-Choy Taisai.

080982 italian Food 2,99
Bevat een zakje Roodlof Palla rossa di Chioggia, Zucchini Black 
Beauty, wilde Rucola en Tomaat Roma VF.

080984 Honey Bee mix (Bijenmengsel) 2,99
Bevat een zakje Ganzenbloem Helios, Phacelia, Moerasbloem en 
Kaasjeskruid.

080986 ladybugs mix (lieveheersbeestjes) 2,49
Bevat een zakje Korenbloemen Blue Ball, Margriet May Queen,
Coreopsis en rode Klaproos.

080988 Balcony mix 2,99
Bevat een zakje Potzonnebloem Pacino, Leeuwenbekjes, Vlijtige 
Liesjes en Petunia gemengd.

SUNNY FLOWERS
Bijzondere soorten zonnebloemen.

080801 evening sun 1,29
Avondzon, grote bruinrode bloemen. Hoogte ca. 200 cm.

080803 gigant 1,29
De hoge gele zonnebloem. De uitgebloeide bloemen zijn 
gedroogd zeer decoratief. Hoogte ca. 250 cm.

080805 King Kong 1,29
Sterk vertakkend en daardoor zeer geschikt voor hagen. Tevens 
een lang houdbare snijbloem. Hoogte ca. 300 cm.

080808 moonwalker 1,59
De zaden van uitgebloeide planten zijn heel goed te gebruiken 
als wintervoer voor de vogels. Hoogte ca. 250 cm.

080810 music Box 1,99
Uitstekend geschikt als snijbloem. Hoogte ca. 65 cm.

080812 Pacino gold 1,99
Bij uitstek geschikt voor potten en bloembakken, maar ook zeer 
mooi in de border. Hoogte ca. 40 cm.



druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 
met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten.
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