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Het nieuwe normaal:  lekker tuinieren!
 

In de spannende tijden waarin wij leven ontdekken steeds meer mensen de rust, 
ontspanning en voldoening die een eigen sier- of moestuin biedt. Wij hopen dat 
deze uitgebreide Tuin Magazine u weer veel inspiratie zal brengen voor het komende 
tuinseizoen. Er zijn veel praktische tips en van elk soort is een afbeelding te vinden.
 

Wij wensen u een succesvol en groeizaam 2021 toe!
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SPECIAL
SLUIS GARDEN

★★★★★

In zowel het Tuin Magazine als op de zaadverpakkingen is duidelijk aangegeven welke soorten 

een “Sluis Garden Special” zijn, welke “Heirloom” soorten (Gouwe Ouwe), welke soorten biologische 

zaden betreft, welke een PRO-SERIE soort betreft en welke bloem- of kruidengewassen vlinders trekken. 

Onderstaand een voorbeeld van de grafi sche symbolen op verpakking en gids met een uitleg erbij.

           SLUIS GARDEN SPECIALS:

Moderne rassen, die zijn geselecteerd op speciale eigenschappen, 

die bij andere rassen niet of minder duidelijk tot uiting komen.

           “PROFESSIONAL SERIES”
Soorten met zeer bijzondere eigenschappen zoals prijswinnaars, 

professionele soorten, variëteiten met aparte groei- en bloeiwijze.

           GOUWE OUWE / HERITAGE:

 “Schatten uit het verleden”, oude en zeer oude rassen, die betrouwbaar, teeltzeker, 

smakelijk en soms buitengewoon sierlijk zijn, waaronder diverse “Vergeten Groenten”.

GOUWE OUWE
HERITAGE
GOUWE OUWE
HERITAGE

          BIOLOGISCH GETEELDE ZADEN

Dit zaad is geteeld, geschoond en verpakt volgens de biologische productie 

methode, welke is vastgelegd en gecontroleerd door de stichting SKAL.

          GEPILLEERDE ZADEN

Pillenzaad is handig, omdat het gemakkelijk zaait door de pilvorm en doordat het 

direct op de juiste plaats kan worden gezaaid, is uitdunnen niet meer nodig.

ZAADLINT

Zaadlint is gemakkelijk en snel. Gemaakt van papier dat vanzelf in de grond oplost.

           VLINDERS

Buitengewoon aantrekkelijke soorten voor de vliesvleugeligen, waaronder 

bijen, hommels en VLINDERS. Goed voor een fl ink portie zomers gezoem.
ATTRACTING BUTTERFLIES

ATTRACTION POUR PAPILLONS

BUTTERFLY
VLINDER
BUTTERFLY
VLINDER rr 
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Voor alle duidelijkheid:

• AL onze zaden zijn NIET ontsmet en 
dus volledig vrij van enige chemische 
toevoeging zoals bijv. bestrijdingsmid-
delen. Het zijn dus volledig schone za-
den.

• AL onze zaden zijn NIET genetisch 
gemanipuleerd (GMO-vrij) en d.w.z. dat 
er dus niet in het DNA is gesleuteld om 
betere/gelijkwaardige planten te krij-
gen. Sluis Garden is ook fel tegenstan-
der van GMO.

• F1-hybriden zijn normaal gangbare 
kruisingen tussen soorten en is totaal 
wat anders als genetisch gemanipu-
leerd. Zie de toelichting van hybride-
zaad op pagina 36.

• Biologische zaden zijn geoogst
van planten die opgekweekt 
zijn zonder enig gebruik 
van bestrijdingsmiddelen, 
kunstmest of andere 
milieu-onvriendelijke 

hulpmiddelen. Het assortiment van 
BIO-soorten die zich kwalitatief kunnen 
meten met onze huidige kwalitatieve 
soorten is gelukkig de laatste jaren ook 
groeiende bij onze leveranciers. 

• Belangrijke meetpunten bij de te 
kiezen zaadsoorten zijn natuurlijk wel 
betrouwbaarheid op kiemkracht, ziek-
teresistentie, smaak en oogstzekerheid. 
Sluis Garden is van mening dat het 
assortiment BIO/EKO zaden voor de 
hobbytuinder uitgebreid 
moet worden. Dit mag 
echter niet ten koste 
gaan van de betrouw-
baarheid en goede 
opbrengst, wat u 
gewend bent van de 
huidige niet 
ontsmette zaden.

Professional Serie

Dit is een zorgvuldig geselecteerde serie met daarin alleen zéér bijzondere soorten.

Deze speciaal uitgekozen soorten hebben allemaal bijzondere unieke  
eigenschappen. Dit kan zijn de zeer gezonde voedingswaarde, de aparte 
groei- of bloeiwijze, de prijs die het soort ermee gewonnen heeft of bijvoorbeeld 
de grote waardering die het in de professionele handel heeft gekregen.

De PRO-serie bestaat uit 20 soorten. 
De PRO-serie is het proberen echt waard!
 

Biologische zaden: Ook de vraag naar biologische zaden blijft toenemen. 
Inmiddels hebben wij al 95 soorten groenten, kruiden en bloemen in BIO beschikbaar. 

Onze “Sluis Garden”- focus blijft in deze ongewijzigd: Sluis Garden wil alleen 
BIO-soorten nieuw opnemen in haar assortiment als het ook om goede en betrouwbare 
soorten gaat. Enkel het feit dat het BIO-soorten zijn, is voor ons niet voldoende. 
Het soort dient een gelijkwaardige of verbeterde variant te zijn. 
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0017 Andijvie Nuance  (pagina 17)      
0,4 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Nuance is een op 
zichzelf staand ras van het type “Nummer 
Vijf” en zeer geschikt voor de vroege en late 
teelt onder glas en zomerteelt in de volle-
grond. Vormt mooi dicht gevulde kroppen, 
die bovendien zeer goed bestand zijn tegen 
schieten en het geel verkleuren van de blad-
randen. Mooi geel hart en erg smakelijk ras. 

0031 Trés fin Maraîchére-Myrna (pag. 17)      
0,5 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 4• Biologische zaden: Een grote donkergroene 

krulandijvie met een goudgeel hart. Zeer 
goed bestand tegen slechte weersomstan-
digheden en dus geschikt voor zomer-, 
herfst- en vroege winterteelt. Vormt grote 
gezonde kroppen, die goed bestand zijn 
tegen necrose en doorschieten.

0051 Bladmoes Namenia (pagina 17) 
3 g | ca. 1250 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een vitaminerijke, 
gezonde voorjaarsbladgroente. Een wat 
grovere versie van de snijmoes en nauw 
verwant aan de raapstelen. 

0066 Postelein Groene Gewone (pagina 17) 
3 g | ca. 7000 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Postelein heeft een 
frisse, zoutachtige pikante smaak en kan 
gebruikt worden bij alle groene salades. 

0101 Witlof Mechelse Middelvroeg (p. 18)    
0,5 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Geschikt voor teelten 

met dekgrond vanaf december tot april. 
Wortels eind oktober oogsten. Vanaf eind 
november tot maart wortels opzetten in een 
kist of emmer.

0132 Kropsla Matilda  (pagina 19)  
0,15 g | ca. 115 zaden | Prijsklasse 4• 

Biologische zaden. Tuinderskwaliteit. 
Matilda is resistent tegen groene bladluis en 
gedeeltelijk tegen valse meeldauw. Maakt 
snel een mooie grote, maar zachte krop. 

De teelt-periode loopt van midden voor-
jaar tot vroege zomer, maar ook in de 
herfstperiode. Kan onder glas (wel ven-
tileren bij warm weer) en vanaf half maart 
ter plaatse worden gezaaid. 

0136 Kropsla Meikoningin (pagina 19) 
0,8 g | ca. 800 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Vormt een licht-
groene sla met zware kroppen. De randen
van de bladeren hebben vaak een rode tint. 
Roodkleuring van blad gaat vaak samen 
met boterzacht blad. Vooral geschikt voor 
vroege voorjaarsteelt en begin zomer. 

0144 Kropsla Twellose Gele (pagina 19) 
0,4 g | ca. 325 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Twellose Gele is een 
historisch bekend streekras en vormt mooie 
kleine geelgroene kroppen. Een uitstekende 
botersla, die zachte malse kroppen geeft. 
Zeer geschikt voor de vroege teelt. Groeit 
snel en is goed koubestendig. 

0164 Kropsla Roxy (pagina 19) 
0,12 g | ca. 105 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Voor de teelt van 
voorjaar tot en met herfst. Een prachtige, 
glanzend rode botersla met lichtgroen hart. 
Uitstekende resistenties en goed bestand 
tegen schieten en randvorming (tip burn).  

0171 Krulsla Lollo Rossa  (pagina 20) 
0,6 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een rode fijn gekrulde 
slasoort. Vooral voor de vroege buitenteelt 
zeer geschikt. Een aanwinst voor de siertuin. 
Roodkleuring van het blad gaat vaak samen 
met boterzacht blad.

0176 Pluksla Red & Green Salad Bowl  (pag. 20 )         
5 meter | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Als 5 meter zaad-
lint. Zaadlint is gemakkelijk en snel. 
Gemaakt van papier dat zichzelf in de 
grond oplost. Leg de zaadlint op een 
vlak zaaibed, maak ze nat en bedek met 
ca. 0,5 cm aarde. Daarna vochtig houden.

0196 Rucola Rocky Wild  (pagina 20)                
1,5 g | ca. 6.000 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Wilde rucola Rocky 
Wild is duidelijk fijner van blad, schiet veel 
minder snel in bloei en heeft een prettiger 
pikante notensmaak dan de gewone Rucola 
of zelfs Pronto. Een uitermate mooi en snel-
groeiend ras. 

0206 Bladmosterd Giant Red (pagina 21)      
1 g | ca. 350 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Kan rauw in salades, 
gekookt als spinazie en als roerbakgroente 
gegeten worden. Kan tegen enige kou. 
Geschikt voor alle grondsoorten. Oogsten 
als de plant 15-25 cm hoog is. Des te groter 
de plant, des te sterker de smaak.

0211 Japanse mosterd, Mizuna (pagina 21)  
1 g | ca. 475 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Sinds mensenheuge-
nis geteeld in Japan. In een heel jong stadium
kan Mizuna bereidt en gegeten worden als 
raapstelen. In een later stadium 
rauw in salades, gekookt als 
spinazie en uiteraard als roerbak-
groente. De krokante bladeren 
hebben een mild pikante smaak.

ong stadium
worden als 

-
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0216 Tatsoi Green Coin - Tah Tsai (pag. 21)    
1 g | ca. 600 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een groente met 
een compact bladrozet en lepelvormige 
bladeren. Kan rauw in salades en als roer-
bakgroente worden gegeten. De jonge 
bladeren zijn zeer smaakvol. Is goed bestand 
tegen koude weersomstandigheden.

0266 Broccoli Calabrese Natalino  (pag. 22)                 
1,5 g | ca. 325 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een heel bekend, 
oud en beproefd Italiaans ras uit 1880. 
Een middellaat soort met een redelijk 
lang oogsttraject.

0276 Boerenkool Westlandse Winter  (22)                  
0,7 g | ca. 175 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Halfhoog gewas met 
donkergroen fijngekruld blad. Boerenkool is 
beduidend minder veeleisend dan bloem-
kool en groeit op elke grondsoort. Zaaien 
op plantbed of rechtstreeks in (pers)potjes. 
Grond vochtig houden. Uitplanten rond 
augustus in een goed bewerkte en bemeste 
grond. Jonge plantjes beschermen tegen 
koolgalmug en koolvlieg d.m.v. anti-insekten-
gaas. Bevat veel mineralen en vitamine B en 
C. Kan matige tot strenge vorst zeer goed 
verdragen.

0286 Palmboerenkool  Nero di Toscana  (22)                 
0,6 g | ca. 150 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een prachtige (sier)-
boerenkool met lang, tongvormig, donker 
blauwgroen blad. Zodra de planten vol-
groeid zijn hebben ze een palmachtig model.

0304 Savooiekool (slobberkool)             
              Bloemendaalse Gele (pagina 22)
0,25 g | ca. 65 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Een heerlijk malse gele 
kool. Vanwege de zeer zachte smaak wordt 
dit oude ras wel “slobberkool” genoemd. 
Goudgeel van kleur, lichtgekroesd en iets 
spits van vorm. Een delicatesse, maar kook 
ze niet al te lang: zonde van de smaak.

0316 Spruitkool Igor F1 (pagina 23)                    
ca. 30 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Igor F1 is een hybride
      tuinderssoort van hoge kwaliteit, middel-
                              laat en geschikt voor oogst

november t/m half januari. Hoge opbrengst 
van donkergroene, gladde spruitjes, die 
van onder tot boven in gelijkmatige kwali-
teit geoogst kunnen worden. Krachtig 
groeiende plant met een gezond gewas 
en zeer goed vorstbestendig.

0347 Wittekool Roem van Enkhuizen 3 (23)  
0,4 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Vooral geschikt voor 
de productie van zuurkool. Het is een vrij 
snelgroeiend gewas dat flinke zware kolen 
vormt.

0361 Rode Biet Egyptische Platronde (p. 24)            
4,5 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Een vroege zaai- en 
vroege oogstbare biet met een wat afge-
platte vorm en een dieprode kleur. Het 
vruchtvlees is zacht en smakelijk. Bij uitstek 
de biet voor vervroeging, omdat dit soort 
niet zo gevoelig voor “schieten” is. Tijdig 
oogsten, anders worden ze te dik en te grof. 
Redelijk bewaarbaar. 

0367 Rode biet Cylindra (pagina 24)                    
3 g | ca. 190 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Cylindra is langwerpig 
van vorm en hoog opgroeiend. Door deze 
aparte vorm zeer geschikt voor garnering. 
Het vruchtvlees is mooi donkerrood en 
bijzonder zoet van smaak. Vooral geschikt 
voor latere teelt, dus niet te vroeg zaaien.   
Goed bewaarbaar.

0372 Biet Kogel 2 - Storuman  (pagina 24)     
4 g | ca. 240 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Kogelronde, grote 
bieten met een gladde huid en bloedrood 
vruchtvlees. Storuman is zeer lang oogst-
              baar: van de vroege zomer tot aan
             de late herfst. Weinig gevoelig voor 
           “schieten”. Tijdig oogsten, anders   
          worden de bieten te dik en te grof. 
         Voor winteropslag de bladeren 
        afdraaien, niet snijden!

      tuinndderrssoo
                                                   

vruc
         
         
         
         
        
        

Onze biologische zaden zijn geteeld, geschoond 

en verpakt volgens de biologische methode, 

welke is vastgelegd en gecontroleerd door de stichting 

SKAL, nummer 026035 / NL-BIO-01.
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0386 Knolvenkel Finale  (pagina 24) 
0,75 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Knolvenkel Finale 
staat bekend om zijn zware, hoogronde 
knollen en de bijzonder goede schietresi-
stentie. Hierdoor kan u Finale al redelijk vroeg 
voorzaaien voor uitplant in de vollegrond. 

0396 Blauwe Koolrabi Blaro  (pagina 25)       
0,5 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Iets later oogstbaar 

dan de witte koolrabi, maar nog smaakvol-
ler. Deze lekkere groente vormt een boven-
grondse knol, zowel gekookt (smaak als 
bloemkool) als rauw (smaak als selderij) een 
ware delicatesse. Op koele plaats vrij lang 
houdbaar.  

0401 Witte Koolrabi Lanro  (pagina 25)         
0,5 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Vroeger oogstbaar 

dan de blauwe koolrabi. De smaak is iets 
minder intens. Deze lekkere groente vormt 
een bovengrondse knol, zowel gekookt 
(smaak als bloemkool) als rauw (smaak als 
selderij) een ware delicatesse. 
Tijdig oogsten.

0406 Herfstraap Goldana  (pagina 25)         
2 g | ca. 900 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Een herfst- of zand-

raap met mooi geel vruchtvlees. De mooie 
ovaalronde knollen zijn snelgroeiend en 
hebben een lekkere zacht-pittige smaak.

0417 Radijs Raxe  (pagina 25)  
3 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Mooie rode, ronde 
radijsjes voor de vroege én late teelt onder 
glas en vollegrond. Goed resistent tegen 
voosheid, meeldauw, hoge en lage tempe-
raturen. Dun op regels zaaien en eventueel 
later uitdunnen. Voldoende water geven 
voorkomt scherpheid.

0418 Radijs Raxe  (pagina 25)                
5 meter | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Als 5 meter zaadlint. 
Zaadlint is gemakkelijk en snel. Gemaakt 
van papier dat zichzelf in de grond oplost. 
Leg de zaadlint op een vlak zaaibed, maak 
                                          ze nat en bedek met
                                  ca. 0,5 cm aarde. Daarna 
                                       licht vochtig houden. 

0431 Radijs 18  Jours  (pagina 25)  
 4 g | ca. 475 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een smakelijke lange 
helderrode radijs met een klein witpunt 
vooral geschikt voor de vollegrondsteelt. 
Weinig bemesten, anders verhoogde kans 
op voosheid. Voldoende water geven voor-
komt scherpheid.  

0451 Meirapen Milanese Witte Roodkop  (26) 
 4 g | ca. 1200 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Platte witvlezige knol-
letjes met een rode kop. Kan zowel rauw als 
gestoofd gegeten worden. Bij voorkeur oog-
sten als ze ca. 6 cm groot zijn. Dit soort is 
lekker van smaak en geschikt voor zaai in 
het voorjaar maar zeker ook het najaar.

0471 Wortel Nantes 2 zaadlint  (pag 26)        
5 meter | Prijsklasse 4•  

 Biologische zaden. Als 5 meter zaadlint. 
Zaadlint is gemakkelijk en snel. Gemaakt 
van papier dat zichzelf in de grond oplost. 
Leg de zaadlint op een vlak zaaibed, maak 
ze nat en bedek met ca. 0,5 cm aarde. 
Daarna licht vochtig houden. Een lange en 
stevige zomerwortel. Goed en redelijk lang 
bewaarbaar. Geeft glanzend oranje wortels 
van ca. 22 cm met een prettig zoete smaak.

0472 Wortel Nantes 2 als zaad (pag 27)          
1,5 g | ca. 1100 zaden | Prijsklasse 3•  Biologische zaden. Een lange en stevige 

zomerwortel. Goed en redelijk lang bewaar-
baar. Geeft glanzend oranje wortels van 
ca. 22 cm met een prettig zoete smaak. 

0477 Wortel Jeanette F1 (pagina 27)               
0,6 g | ca. 530 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Een zéér vroege 

zomerwortel met een prachtig glanzende 
oranje kleur. Ook geschikt voor de wat 
    zwaardere grond. De ca. 22 cm lange 
               gladde wortels zijn heerlijk zoet 
              van smaak en ook goed 
             bewaarbaar.

Onze biologische zaden zijn geteeld, geschoond 

en verpakt volgens de biologische methode, 

welke is vastgelegd en gecontroleerd door de stichting 

SKAL, nummer 026035 / NL-BIO-01.
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0489 Wortel Berlikumer 2 (pagina 27)             
3 g | ca. 3000 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een vrij lange, slanke 
winterwortel, die geschikt is voor vers ge-
bruik en bewaring. Geeft wortels van ca. 
25 cm lang. Dun zaaien op regels en na 
opkomst niet uitdunnen. 

0494 Wortel Flakkese 2 selectie (pagina 27 )  
1,5 g | ca. 1100 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Duidelijke verbeterde 

selectie van het Flakkese type. Geeft een vrij 
grove, stompe winterwortel, die geschikt is 
voor vers gebruik en lange bewaring. Geeft 
wortels van ca. 30 cm lang. Dun zaaien op 
regels en na opkomst niet uitdunnen.   

0511 Prei Herfstreuzen Hannibal  (pag. 28) 
1 g | ca. 350 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Tuinderselectie. Een 
late herfstprei met oogst tot het midden van 
de winter. Produceert een ca. 25 cm lange, 
donkergroene prei. Goed resistent en na 
oogst lang bewaarbaar. 

0517 Prei Blauwgr. Winter - Atlanta (p. 28) 
0,6 g | ca. 210 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Tuinderselectie. Een 
winterprei met uitstekende vorstresistentie. 
Oogstbaar tot einde winter. Produceert een 
ca. 25 cm lange, donkergroene prei. Zeer 
goed resistent en na oogst lang bewaarbaar. 

0552 Ui Sturon  (pagina 28)                                  
0,8 g | ca. 215 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Uitstekende plat-
ronde tot ronde geelbruine ui. Sturon is 
ronder dan de oude Stuttgarter ui. 
Sturon is middelvroeg, 
heeft sterke wortels, 
sterk loof en zeer 
goede bewaar-
eigenschappen.

0557 Ui Red Baron (pagina 29)   
1,5 g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Een platronde rode 
ui, die uitermate geschikt is voor lange 
bewaring. Prachtig rood van kleur en 
lekker zoet van smaak.

0591 Kardoen (pagina 29)          
0,8 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. 
Verwant aan de artisjok. De bladsteel heeft 
een frisse smaak. De binnenste nerven, het 
hart en de bloem zijn eetbaar.

0606 Augurken Hokus  (pagina 30)  
0,7 g | ca. 30 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Bittervrij en resistent 
tegen vruchtvuur en mozaïektolerant.
Geschikt voor de “fijne pluk” en hierdoor 
continu groei van nieuwe vruchten. Licht 
gestekelde vruchten.

0614 Augurken Diamant F1 (pagina 30)  
ca. 14 zaden | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Een parthenocarpe 
variëteit, die resistent tegen echte en valse 
meeldauw is. Mooie krachtige en compacte 
plant, met mooie donkergroene, gladde 
vruchten. Uitstekend soort voor de inmaak. 

  0632 Courgette Black Beauty (pagina 31)  
1,7 g | ca. 10 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Oud, maar betrouw-
baar ras. Is vrij vroeg en geeft donkergroene, 
bijna zwarte vruchten. Doet het goed onder 
mindere omstandigheden.

0640 Komkommer Sonja (pagina 31)  
0,5 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. 25-30 cm lange 
vruchten met een heerlijke smaak. Geschikt 
voor bij voorkeur een teelt aan draad onder 
glas of in de vollegrond. Als per rank 2 tot 
3 vruchten gezet zijn, de top uit de rank 
knijpen. Hierdoor voorkomt u teveel aan 
vruchten en kan de plant een langere 
oogst geven.
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0646 Komkommer Marketmore ( pagina 32)  
1 g    | ca. 35 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Betrouwbaar ras 
voor de vollegrond of kas. Geeft ca. 20 cm 
lange vruchten met een lekkere smaak. 
De lichte stekels op de wat dikkere vruchten 
zijn positief voor de smaak. 

0676 Watermeloen Crimson Sweet ( p. 32)  
2 g    | ca. 35 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Deze prachtige 
watermeloen met z’n donkergroene strepen 
staat bekend om z’n geweldige smaak en 
hoog suikergehalte. Goed resistent tegen 
ziekten en met warme zomers redelijk 
buiten te telen.

0689 Paprika Jubilandska (pagina 33) 
ca. 25 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. De vruchten kleuren 
van groen naar rood. Opbrengst per plant 
circa 10 vruchten. De langwerpige vruchten 
zijn heerlijk zoet van smaak en bevatten 
mineralen en veel vitaminen B en C. 

0708 Peper Westl. Lange Rode (pagina 33) 
ca. 25 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Scherpte 4 op basis 
van de schaal van “Scoville Heat Units” (1 
tot 5). Opbrengst per plant ca. 25 vruchten. 
Hoogte plant ca. 75 cm. 

0710 Peper Hungarion Yellow Hot Wax (p. 33) 
0,2 g | ca. 25 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Dit is een van de 
grootste pepers en matig heet van smaak. 
Rijpt van groen, naar geel en uiteindelijk 
oranje-rood. De scherpte neemt dan ook 
steeds toe. Hoogte van de plant is ca. 75 cm.

0719 Pompoen Uchiki Kuri (pagina 33) 
2,75 g | ca. 13 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Gourmetpompoen. 
Stevige diep oranje vruchten, welke zeer 
lang houdbaar zijn. Vooral geschikt voor de 
consumptie, maar zeker ook leuk voor de 
sier. De smaak heeft iets weg van kastanjes 
en is echt heerlijk in de soep.

0722 Pompoen Musquée de Provence  (pag. 33) 
ca. 10 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Muskaatpompoen. 
De ca. 35 cm grote vruchten hebben heerlijk 
zoet oranje vruchtvlees met een vleugje 
muskaat en een hoge voedingswaarde. De 
vruchten verkleuren pas laat in de herfst en 
zijn zéér lang houdbaar, soms wel tot één 
jaar lang! Indien de vruchten eigenlijk nog 
niet oogstrijp zijn, dan toch oogsten en op 
een matig warme plaats laten narijpen.

0723 Pompoen Sweet Dumpling  (pag. 33) 
1 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Deze opvallende 
pompoen is niet alleen zeer decoratief, maar 
ook bijzonder smaakvol. De smaak van het 
oranje/gele vruchtvlees is heerlijk zoet en 
licht kastanjeachtig. Uitstekend geschikt om 
te vullen.

0750 Suikermaïs Golden Bantam  (pagina 34)
3 g | ca. 12 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Bekend oud landras 
uit 1902. Een heerlijke zoete maïs, die zowel 
rauw als gekookt gegeten kan worden. Ook 
geschikt voor de wat koudere weersom-
standigheden.

0767  Tomaat Country Taste F1 (pagina 35) 
ca. 10 zaden | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Grote vleestomaat 
van ca. 250 gram met geribde, platronde 
vruchten, geschikt voor de kas- en buiten-
teelt. Heerlijke smaak, mooi vlees en 
betrouwbaar ras.

0851 Tomaat Yellow Clementine  (pag. 36)          
0,1 g | ca. 45 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Zeer grote trossen 
van ronde gele kerstomaatjes. Gewicht van 
de tomaatjes zijn ca. 10 gram en doorsnede 
ca. 2,5 cm. Ook geschikt als patio-tomaat.

2001  Anijs (pagina 42)      
1,5 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. De zoet geurende 
zaadjes worden vooral gebruikt voor 

inmaak, terwijl vers gehakte 
blaadjes doen het goed bij vis en 
lamsvlees of in groenteschotels. 

2009  Basilicum Sweet Aroma 2 F1 (p. 42)      
0,9 g | ca. 575 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Sweet Aroma F1 is 
fusarium tolerant en wordt beschouwd als 
de betrouwbaarste Genovese basilicum op 
de markt. Heeft een zeer intense smaak en 
heerlijke geur voor de allerlekkerste pesto. 

2012  Basilicum Genovese - Gustosa  (p.42) 
1 g | ca. 620 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Genovese wordt ge-
zien als dé pesto basilicum met een heerlijke 
intense smaak en geur. Genovese is een zeer 
krachtig gewas met grote glanzende blaadjes.

2013  Basilicum Dark Opal  (pagina 42 )       
0,3 g | ca. 210 zaden | Prijsklasse 3• 

Biologische zaden. Het grote blad is blauw-
achtig purper van kleur en zeer aromatisch 
van geur. Heel leuk samen in een pot met 
een grootbladige groene basilicum. Ook als 
spruitgroente zeer gewild.
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2036    Bieslook Grofbladige Staro  (pagina 43)
1 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Staro is een donker-
groene, grofbladige bieslook met een zeer 
gezonde groei. Geschikt voor teelt onder glas, 
in vollegrond of in een pot  binnenshuis.

2041    Knoflookbieslook  (pagina 43)
0,6 g | ca. 160 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Chinese bieslook 
heeft een grasachtig plat blad met een milde 
knoflooksmaak waardoor het kan dienen 
als vervanger van knoflook. Dit look kan 
meegekookt worden in gerechten, wat met 
gewone bieslook niet kan.

2044 Bonenkruid, zomer  (pagina 43) 
0,6 g | ca. 800 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. De blaadjes oogsten 
voordat het zaad gaat zetten. Bloeiend 
kruid niet te diep afsnijden, zodat de plant 
doorgroeit. De blaadjes hebben een naar 
peper neigende smaak, geuren aromatisch 
en maken zwaar voedsel beter verteerbaar. 

2049 Komkommerkruid, Borage (pagina 43) 
0,7 g | ca. 35 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Stervormige bloemen 
met intens blauwe kleur. De lange bloeitijd 
maakt Bernagie tot een van de beste planten 
voor de tuin. Bijen bezoeken de bloemen 
veelvuldig. Het blad heeft een licht komkom-
merachtige smaak. Alleen jong blad oogsten 
en verwerken in uw gerechten. Ook de 
bloemen zijn eetbaar. 

2059    Citroenmelissa Citrina (pagina 43)          
0,3 g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden.  Een bijenplant, waarbij 
het blad bij kneuzing een zacht citroenach-
tige geur afgeeft en ook de smaak op citroen 
lijkt. Heerlijk in thee en o.a. vis en salades. 
Bij voorkeur vers blad gebruiken. Doet het 
uitstekend in potten of kuipen.

2061    Hysop (pagina 44)                                                  
0,25 g | ca.220 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Hysop is een van de 
oudste kruiden en werd vroeger gebruikt 
om heilige gebouwen te reinigen. Hysop-
thee wordt gebruikt bij luchtwegontste-
kingen en buikkramp. Als keukenkruid past 
het goed in salades, soepen en sauzen.

2066 Dille, Heksenkruid  (pagina 44)                
0,6 g | ca. 500 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. De plant heeft 
geveerd en breekbaar blad. De groen-
gele schermvormige bloemen zijn zeer 
geliefd en schitteren in vele bloemstuk-
ken. Het vers gesneden blad ruikt heerlijk 
en past perfect bij visgerechten. Gedroog-
de zaden onmisbaar bij het inmaken. 

2081    Echte Kamille (pagina 44)                             
0,15 g | ca. 1200 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Van de gedroogde 
bloemhoofdjes kan thee worden getrokken. 
Kamille wordt gebruikt als rustgevend 
middel bij slapeloosheid en ontstekingen. 
Kan ook in potten worden gekweekt.

2086 Kervel Massa, gladbladig  (pagina 44) 
2,5 g | ca. 1200 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Massa heeft een goede 
kou tolerantie en schiet niet snel in bloei. 

Kervel heeft een nogal speciale smaak (anijs) 
en samen met z’n prettige aromatische 
geur behoort kervel tot de “fine herbes”. 
Wintercultuur binnenshuis in potten is ook 
mogelijk.

2091    Koriander Marino  (pagina 45)                   
2,5 g | ca. 325 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Marino is verbetering 
van de standaard Koriander. Duidelijk beter 
bestand tegen het in bloei schieten. Mooi 
dicht blad, dunne stengels en een zeer 
gezond gewas.

2104    Lavendel echte  (pagina 45)               
0,12 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. De bloemen worden 
geplukt en gebruikt in linnenzakjes, voor 
bloemschikken, zelfs in gebak. Bruikbaar 
als een solitaire plant, als laag haagje of te 
verwerken in potten. Echte lavendel met 
zilvergrijze bladeren en prachtig blauwe 
bloemen.

Onze biologische zaden zijn geteeld, geschoond 

en verpakt volgens de biologische methode, 

welke is vastgelegd en gecontroleerd door de stichting 

SKAL, nummer 026035 / NL-BIO-01.
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2116    Lavas of Maggikruid  (pagina 45)               
0,5 g | ca. 130 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Verse blaadjes geven 
een pittige selderijsmaak. Versnippert 
geeft het een fijne aromatische smaak 
aan salades. Bij rund- of lamsvlees is lavas 
een smaakmaker een bovendien zijn deze 
gerechten dan beter verteerbaar.

2126 Gele of Witte mosterd (pagina 45) 
8 g | ca. 1150 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Witte of Gele 
mosterd (bloeit met gele bloemen) wordt 
vaak gebruikt als groenbemester, maar kan 
ook gebruikt worden voor de oogst van de 
mosterd zaden of als spruitgroente (gehele 
jaar). Lekker op de boterham of in de salade. 
Trekt veel bijen aan. 

2131 Oregano / Marjolein  (pagina 45)                
0,1 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Oregano of Marjolein 
heeft een lekker pittig aroma en is essen-
tieel voor pizza en pasta. Deze plant uit de 
Griekse bergen is een kruid voor droge, 
kalkrijke en zonnige plekjes. Het kruid wordt 
gebruikt bij de bereiding van worsten, maar 
past ook uitstekend bij o.a. witte bonen, 
aardappelgerechten, zuurkool, gehakt en in 
tomatensaus. Bij voorkeur zaaien onder glas, 
zaden licht aandrukken, later uitplanten.

2141    Krulpeterselie Grüne Perle (pag. 46)   
1,2 g | ca. 700 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Grüne Perle is een 
prima selectie voor de teelt in vollegrond 
en in potten. Kan goed overwinteren door 
de zeer geringe neiging tot schieten. Prima 
smaak, mooie kleur en gezonde plant.

2147 Bladpeterselie                                 
 Italian Giant - Hilmar  (pagina 46)
2 g | ca. 760 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Zeer aromatisch en 
grootbladiger dan de gewone ‘platte peter-
selie’. Heeft diepgroene, gladde bladeren 
en heeft door een hoger watergehalte 

en een hoger gehalte aan etherische oliën 
een fijnere smaak dan de krulpeterselie. 
Groeit steeds opnieuw uit.

2166     Salie Fanni  (pagina 46)                            
0,6 g | ca. 65 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Populair bij de bijen. 
Vroeger werd het blad meegekookt in melk. 
Deze saliemelk werd als geneeskrachtig 
en rustgevend beschouwd. Salie met mate 
gebruiken, heeft een nogal sterke smaak.

2176   Bladselderij, Gewone Snij (pagina 47)
0,5 g | ca. 1250 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Ook wel Westlandse 
genoemd. Is grover van blad, steel en plant 
dan de Amsterdamse donkergroene. Heeft 
wel een zeer lekker aromatisch blad.

  2187 Wintertijm  (pagina 47)                
0,15 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Tijm Duitse Winter 
bloeit in de volgende jaren in mei en juni met 
lila of roze, soms witte bloemen. Tijm heeft 
een verwarmende werking, is zeer aromatisch 
en ondersteunt de vertering van voedsel. 
Blaadjes en takjes kunnen meegestoofd wor-
den bij vleesgerechten en meegekookt bij 
zware groenten. Gedroogd behoudt tijm ook 
z’n sterke aroma. Winter-tijm is duidelijk beter 
bestand tegen lichte vorst dan zomertijm.

2191    Tuinkers Cresso (pagina 47) 
10 g | ca. 4000 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Cresso is een 
uitstekende biologische selectie. Bij tuinkers 
kunnen de blaadjes en stengeltjes rauw 
gegeten worden. Zaaien kan het gehele jaar 
binnenshuis op potgrond of elk denkbaar 
materiaal dat schoon is en vocht vasthoudt. 
Als de plantjes ca. 6 cm hoog zijn het blad 
wegknippen en gebruiken voor salades, 
garnering, sauzen en op de boterham.

3111 Stam(struik)slaboon Speedy  ( p.38)     
40 g | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Tuinderskwaliteit. 
De allervroegst oogstbare boon met mooie 
14 cm lange middeldikke “Haricot verts”. 
Uitstekende smaak en lang plukbaar. 

3130 Stam(struik)slaboon Maxi  ( p.38)     
40 g | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Tuinderskwaliteit. 
De peulen van Maxi hangen boven de bla-
deren en zijn eenvoudig te plukken. Vroeg 
oogstbare boon, ca. 20 cm lange fijne 
peuelen en zeer productief.

3271 Doperwt Karina (pagina 40)                    
60 g | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Tuinderskwaliteit. Een 
middelvroege, 110 cm hoge, kreukzadige
doperwt. Dit zeer gezonde ras geeft een 
enorme oogst van grote peulen, met daarin
                                        9 tot 10 grote erwten. 
                                          Bijzonder zoet van 
                                           smaak en zeer zacht. 
                                            De peulen, aan het 
                                            einde van de stengels, 
                                               stengels, zijn zeer
                                                gemakkelijk        
                                                 plukbaar. 
                                                     

          9 tot 10 g                               
      Bijzonde                                    
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Onze biologische zaden zijn geteeld, geschoond 

en verpakt volgens de biologische methode, 

welke is vastgelegd en gecontroleerd door de stichting 
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3281 Peulen Norli (pagina 41)                     
60 g | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Voormalig tuinder-
soort. Een rondzadige peul van 50 cm hoog, 
die met een overvloed aan witte bloemen 
niet zou misstaan in de siertuin. Produceert 
een grote oogst van blijvend malse peulen 
zonder vlies. Regelmatig plukken. Kan zon-
der gaas geteeld worden

3294 Groenbemester Phacelia (pagina 41) 
60 g |  Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Goed voor ca. 70 m2. 
Zaaien in de vollegrond direct na de oogst 
of op niet gebruikte percelen. Niet uitdun-
nen. Door de vorming van een breedver- 
takte wortelmassa maakt Phacelia de bo-
dem los en doorlaatbaar. Bloeit zeer rijk
en is een goede voederplant voor bijen.

 3296 Rode Klaver - groenbemester (pag. 41)          
70 g | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Goed voor ca. 40 m2. 
De rode incarnaatklaver wordt zowel als 
groenbemester en als drachtbloem voor 
bijen en hommels gebruikt. Rode Klaver 
maakt de bodem los en doorlaatbaar. Bloeit 
rijk en is een goede voederplant voor bijen.
                                Geeft veel organische stof 
                                                           in de grond.

5221 Goudsbloem, enkelbloemig (pag. 53) 
0,8 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. De ouderwetse enkel-
bloemige goudsbloem met donker hart. Een 
gemakkelijke snijbloem met oranje bloemen 
en fris groen, welriekend blad. Fijngehakte 
bloemblaadjes hebben een zoete, scherpe 
smaak en kunnen goed in salades gebruikt 
worden. In de volksgeneeskunde is de 
goudsbloem zeer bekend. Vraagt een zon-
nige plaats en normale tot droge grond. 
Zaaien onder glas of op zaaibed, verspenen 
en op definitieve plek planten.

5521 Zonnebloem hoge gele  (pagina 58)          
3 g | ca. 40 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Wie ooit door de 
Franse Bourgogne heeft gereisd kent de
zomerse velden vol ‘tournesol’, goudgele 
zonnebloemen, die stralen als de zon zelf.
De van oorsprong hoogste soort is de 
giganteus. Die komt in het bijzonder tot 
recht langs muren en schuttingen of als 
solitair, maar dan met steun. Denk om de 
slakken. De gedroogde zaden zijn in de 
winter een lekkernij voor de vogels.

5666 Reukerwt gemengd  (pagina 59)      
3 g | ca. 35 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. De heerlijk geurende 
Lathyrus of reukerwt is al in de 17e eeuw op
  Sicilië ontdekt. Een zeer dankbare klimmer,
       die lang bloeit en fantastisch geurt. 
         Ook prima geschikt voor het snijden
            van boeketten. De zaden voor het     
  zaaien 6 uur laten weken.

5906 Papaver rhoeas –  
 Klaproos rood (pagina 63) 
0,3 g | ca. 3000 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden: Eenjarig. Hoogte 70 cm. 
De overbekende enkelbloemige klaproos. 
De komvormige bloemen van deze snel-
groeiende papaver uit Klein-Azie zijn enkel, 
scharlakenrood en delicaat. 

6241 Rode Klaver - sierbloem (pagina 68)           
8 g |  ca. 2800 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Deze mooie vlinder-
bloemige drachtplant is uitermate geschikt 
als drachtplant voor bijen en hommels. 
Rode Klaver maakt de bodem los en door-
laatbaar. Bloeit zeer rijk. Geeft veel orga-
nische stof in de grond. 

6242 Phacelia, bijenvoer (pagina 68)        
6 g | ca. 3000 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Ook wel bijenbrood, 
bijenvoer of bijenvriend genoemd. Een 
uitstekende bijenplant, die bij voldoende 
vocht zeer veel nectar produceert. De 
heerlijke geparfumeerde bloemen zijn fraai 
om te zien en met een hoogte van 70 cm 
een mooie aanvulling in uw bloementuin. 

6246 Tropaeolum majus, O.I. Kers –  
 Hoge enkelbloemig (pagina 68)
2,5 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden: Eenjarig. Hoogte 250 cm. 
Een snelgroeiende eenjarige met kruipende 
en klimmende stengels en schildvormige 
bladeren. Open trompetvormige bloemen 
in talloze rode en gele kleurschakeringen. 

6450 Tübingermengsel  (pagina 71)                   
5 g | ca. 7 m2 | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Het bekende 
eenjarige Tübingermengsel in BIO-zaad, is 
een beproefd bijen- en vlindermengsel en 
geschikt voor uw tuin of bijv. uw akkerrand. 
De zaden vermengen met droog zand voor 
een gelijkmatige en dunne uitzaai. Na de 
uitzaai licht doorharken. Geschikt voor 
groepen, borders en perken.

rijk en is een goede voede
                                Geeft vee

                                  
               

                      

bloei     ddddieiei lllananana g gg g blb oe
       OOOOokokokok pppririmamamam gggg
           vaaav nnn booboekkekeketet
  zaazaz aiaienenen 66 uu

BIOLOGISCHE ZADEN
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Oud & Nieuw
Het fabrieksmatig opgekweekte super-
marktsortiment, waardoor alle tuinen 
op elkaar lijken, geeft deze voldoening 
niet. Zelf je keus maken, zaaien en op-
kweken, daar heb je direct en de hele 
zomer, tot diep in de herfst plezier van.

Garden Seeds zal zorgen, dat er elk jaar 
wel een nieuw product wordt aange-
boden. Neem onze groente- en bloe-
menserie eens onder de loep en let o.a. 
eens op de soorten gemerkt met een 

 “Sluis Garden Specials”. Moderne 
rassen, die zijn geselecteerd op speci-
ale eigenschappen, die bij andere ras-
sen niet of minder duidelijk tot uiting 
komen. 

Of aan de andere kant - zoals aangege-
ven met de letter  Gouwe Ouwe 
soorten. “Schatten uit het verleden”,  
oude en zeer oude rassen, die betrouw-
baar, teeltzeker, smakelijk en soms bui-
tengewoon sierlijk zijn, en waaronder 
zich diverse “Vergeten Groenten” bevin-
den. Het grote genieten van de geur, 
kleur en fl eur bij de bloemen de smaak 
bij de kruiden en de groenten kan be-
ginnen.

Of de vier zakjes onder de naam His-
torische Erfbeplanting en Stinsefl ora, 

bedoeld als een historisch verantwoor-
de, natuurlijke, ongemanipuleerde 
verfraaiing en verrijking van uw omge-
ving. Oevers, slootkanten, akkerranden, 
braakliggende gronden, in- en uitrit-
ten, weg- en straatranden, oude mu-
ren, puinhopen etc. Kijk in de bestellijst 
naar de verschillende uitvoeringen en 
maak de best passende keuze voor uw 
eigen omgeving.

Hulpmiddelen
En nu is de voorbereiding tot het zaai-
en aan de beurt. Van tevoren de spul-
len bij elkaar zetten, net als bij  kokke-
rellen, te beginnen bij een zaaibakje, 
variërend van de oude bekende, hou-
ten aardappelbak tot aan het piep-
schuimplastic bakje, dat nu veelal wordt 
gebruikt. Een strooibus schelpenzand 
(verkrijgbaar in elke dierenwinkel en 
supermarkt) en een zakje grit (het spul 
dat tussen nieuw aangelegde tegels of 
stenen wordt geveegd) of grof rivier-
zand. En een glasplaatje of lichtdoor-
latend plastic folie.

En uiteraard grond. Potgrond is over 
het algemeen uitstekend geschikt. 
Mocht deze toch te grof uitvallen dan 
bewijst de grondzeef goede diensten.

We beginnen met een zaaikas of kweek-
potjes en uiteraard grond. Het is be-
langrijk dat je hiervoor wel schone 
potjes gebruikt, om schimmelvorming 
te voorkomen.
  

Potgrond is over het algemeen uitste-
kend geschikt, maar er bestaat ook spe-
ciale zaai- en stekgrond. Vermiculite 
is voor de fi jnere en vaak duurdere
zaden uitermate geschikt. Vermiculite 
is een mineraal zaaimedium (magne-
sium) en bevat totaal geen ziekte-
kiemen. Het laat veel vocht toe en

 Zaaien  
 en alles wat er bij hoort.

Zaaien doe je zo!

Zelf zaaien voor tuin, border, perk, balkon, pot, plantenbak, vaas of winterboeket en niet te ver-
geten de vriezer. Zinvol bezig zijn met de natuur op de oorspronkelijke manier. Zaad is de meest 
gecomprimeerde vorm van natuurlijke rijkdom. Voor de kenner is er dan ook maar één manier 
om aan planten en liefst  “nieuwe” planten te komen. Zaaien!

On a seed

 

“This was the goal of the leaf and the root.

For this did the blossom burn its hour.

This little grain is the ultimate fruit.

This is the awesome vessel of power.

 

For this is the source of the root and the bud ...

World unto world unto world remoulded.

This is the seed, compact of God,

wherein all mystery is enfolded”.

 

Georgic Starbuck Galbraith

Vullen en vlak maken

Zaaigrond & Zaaien
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Kweekkasje met zweltabletten

raakt het overtollige vocht ook snel 
kwijt door verdamping. Vermiculite 
blijft ook zeer luchtig van structuur, 
wat erg belangrijk is voor de ontkie-
ming.

Om te beginnen wordt de zaaibak 
gevuld met een laag potgrond. Niet 
te zuinig hiermee zijn, want als er 
later eens even geen tijd is voor het 
verspenen van de plantjes kunnen 
ze nog een poosje doorgroeien. 

Eventueel kan voor de eerste laag 
gewone tuinaarde worden gebruikt, 
aangevuld met een laag potgrond. 
Wel er voor zorgen dat de zaaibodem 
vlak is en daarna even aandrukken 
met een klein plankje of ander vlak 
materiaal. Het voorkomt verschillen in 
vochtigheid en later onregelmatig-
heden in opkomst. De dikte van de 
laag hangt van de zaadgrootte af. 
Een oude, maar goede stelregel is dat 
er over het algemeen niet veel dieper 
gezaaid mag worden dan de zaadjes 
dik zijn. Regelmatig vochtig houden 
van de zaaigrond is noodzakelijk. 

Let wel op de aangegeven zaaiperiode 
achter op het zakje. Deze houdt name-

lijk verband met de gewenste kiem-
temperatuur. Vroeger zaaien dan 
aangegeven heeft pas zin als ook de 
gemiddelde temperatuur van de aan-
gegeven periode kan worden gereali-
seerd. Zo niet, dan loopt men de kans 
dat de zaden niet kiemen of dat snel 
na het ontkiemen de groei stopt en de 
jonge kiemen het begeven. Zodra de 
plantjes bovengronds zijn, het glas of 
de deksel geheel of gedeeltelijk verwij-
deren. Niet te snel aannemen dat een 
bepaald soort niet kiemt, want de kiem-
duur kan variëren van 1 tot 4 weken.

Verspenen
Als de plantjes goed hanteerbaar zijn 
worden ze verspeend. Hiermee wordt 
bedoeld het per stuk apart overzet-
ten van de plantjes, van de zaaigrond 
naar een ruimere plaats, bijvoorbeeld 
in plastic potjes of speciale turfpotjes. 
Turfpotjes zijn biologisch afbreekbaar 
hierdoor kun je de plant met pot en al 
verspenen. De potjes worden gevuld 
met dezelfde soort grond als waarin u 
hebt gezaaid. De aarde goed en gelijk-
matig aandrukken en het plantje kan 
worden verspeend. Bij het overzetten 
van de plantjes op de plaats van be-
stemming voorzichtig de wortels van 
het plantjes los maken in de aarde.
Het is buitengewoon handig om hier-
voor een verspeenset te gebruiken.

De 2-delige verspeenset is een com-
plete set voor het verspenen van jonge 
plantjes en bestaat uit een verspeen-
vork en een verspeenpen. Een ver-
speenpen is aan het eind puntig, waar-
mee men gaatjes prikt op de nieuwe 
standplaats. De verspeenvork heeft een 
V-vormige inkeping om de plantjes uit 
de zaaiplaats te lichten en in één han-
deling in de geprikte gaatjes te laten 
zakken. Vervolgens meteen even aan-
drukken, zodat de plantjes met de 
worteltjes “vast” staan.

Nu moeten de plantjes groeien, en 
liefst tot een kort, stevig, compact, 
goed doorgeworteld en hanteerbaar 
gewas. Regelmatige water geven en 
vooral voldoende licht is hierbij van 
doorslaggevende betekenis.

Oppassen voor verdrogen en de eer-
ste dagen beschermen tegen felle zon 
is noodzakelijk. Gebruik voor het wa-
ter geven een plantenspuit of bijvoor-
beeld een fl essebroes (artikelnr. 7720 
- zie pagina 15).

Zaailingen lang en dun
Worden de zaailingen dun en lang?  
Dan is er een verstoring  in de balans 
tussen licht en warmte.

Door de combinatie van teveel warm-
te en tekort licht gaan de zaailingen 
zich rekken en strekken naar het licht. 
In een vroeg stadium kun je de zaailing 
nog redden door ze lichter en kouder 
te zetten. Indien de steeltjes net iets te 
ver doorgegroeid zijn, probeer dan de 
zaailingen voorzichtig te verspenen. 
Plant het zaailingen met een derde 
deel van het steeltje onder de grond. 
Zet ze nu direct op een lichte en koele 
plek. Of de zaailingen het gaan over-
leven is niet helemaal zeker. Zorg dat 
de zaailingen kort, stevig en sterk op-
groeien.

Afharden
Afharden noemt men het in etappes 
aan het buitenklimaat laten wennen 
van binnenshuis of onder glas ge-
kweekte plantjes. Deze plantjes zet 
men eerst wat koeler voordat ze buiten 
op de plaats van bestemming worden 
uitgezet. Let vooral op het heersende 
weertype, want dat is van belang en 
bepaalt wanneer de plantjes de defi ni-
tieve plaatsing aan kunnen.

Zaairegels zetten Zaairegels markeren Gezaaid
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Goede en slechte combinaties
Er zijn heel wat zorgvuldige tuinders 
met liefde voor het plantenleven, die 
niet zo maar lukraak zaaien en planten. 
Zij hebben door ervaring ontdekt dat 
bepaalde gewassen elkaar goed en 
anderen elkaar slecht beïnvloeden. 

Zaaien op zaaibed
Twee- en meerjarige gewassen (vaste 
planten) worden veelal op een zaaibed 
gezaaid in de voorjaar- en zomermaan-
den. Hou het zaaibed onkruidvrij! Zaai 
op regeltjes (rijtjes) en zoveel mogelijk 
de zaadjes naast elkaar; in ieder geval 
zo dun mogelijk. Als de planten voldoen-
de volume hebben, kunt u ze verplanten 
naar de gewenste plaats in de tuin. 

Het zaaisel vooral de eerste dagen goed 
vochtig houden. Laat in ieder geval de 
grond niet uitdrogen. 

Twee- of meerjarige bloemen gaan pas 
in het tweede jaar bloeien. In het 1e 
jaar van zaaien is vooral voor opbouw 
van het wortelgestel van de plant. Soms 
komen ze het 1e jaar toch een beetje in 
bloei.

Uitdunnen
Uitdunnen doen wij bij de soorten 
die ter plaatse buiten zijn gezaaid en te 
dicht bijeen staan. (Zie de altijd aange-
geven “onderlinge afstand”). Veel soor-
ten kunnen verzet of verplant worden, 
waardoor de met het uitdunnen wegge-
haalde plantjes weer benut kunnen wor-
den. Planten met een penwortel kunnen 
vrijwel nooit verplant worden, die slaan 
niet aan. Uitdunnen en verplanten ge-
schiedt bij voorkeur niet bij zonnig en 
drogend weer. De kleine en gevoelige 
plantjes zouden kunnen verdrogen.

Vruchtwisseling
Het is niet verstandig om een gewas 
opnieuw, of zelfs meerdere keren, op 
dezelfde plek als vorig jaar te zaaien of 
te planten. Het heeft namelijk een een-
zijdige invloed op de grond en de kans 
op bodemmoeheid, ondanks bemes-
ting, zal hierdoor toenemen. Bij vrucht-
wisseling blijft de bodem actief en le-
vert het ook een gezonder gewas op.

Afdekken

Zij houden er met hun teeltplan 
wel degelijk rekening mee.

Onderstaand een aantal voorbeelden 
van combinaties, die over het alge-
meen als goed ervaren zijn.

 
Goede combinaties:
Aardappel met afrikaantjes, erwten, bonen, knofl ook en zonnebloemen
Aardbei met afrikaantjes, stambonen, sla, spinazie, knofl ook, borage 
Andijvie met venkel
Asperge met tomaat, peterselie en afrikaantjes
Aubergine met marjolein
Bloemkool met oregano
Bonen met selderij, salie, worteltjes, bloemkool, sla en aardappel
Bieten of Kroten met ui, stambonen, dille, selderij, koolrabi en knofl ook
Dille met worteltjes, sla, ui en tuinbonen
Erwten met bonen, worteltjes, prei, rapen, salie, venkel en selderij
Kool met hysop, dille, kamille, boerenwormkruid, afrikaantjes en salie
Koolrabi met selderij
Komkommer met dille, knofl ook, selderij en venkel
Meloen met knofl ook en Oost-Indische kers
Prei met bonen, worteltjes, erwten en rapen
Radijs met peterselie
Rapen met bonen, worteltjes, prei en peterselie
Selderij met prei, kool en basilicum
Sla met kervel, dille, venkel, worteltjes, rapen en knofl ook
Spinazie met selderij
Spaanse Peper met basilicum, knofl ook en bieslook
Tomaten met peterselie, basilicum, bieslook, knofl ook en afrikaantjes
Tuinboon met dille en bonenkruid
Ui met worteltjes rode bieten, tomaten, kamille, bonenkruid en peterselie
Worteltjes met sla, sjalotjes, erwten, dille, bieslook en knofl ook

 

Combinaties die men moet mijden:
Aardappelen met tomaten, rozemarijn, munt, tijm en kamille
Aardbeien met kool
Bloemkool nà spinazie
Bonen met venkel, ui, sjalotten, knofl ook en gladiolen
Erwten met ui, knofl ook en sjalotten
Kool nà radijs en omgekeerd, ui, knofl ook en wijnruit
Sla met peterselie
Tomaat met venkel en koolrabi
Ui en Knofl ook               met bonen en kool

Bovenstaande gegevens over goede en slechte combinaties zijn o.a. ontleend aan:
• Milieuvriendelijke adviezen door Greet Buchner en Fieke Hoogvelt • Gardener’s Magic by  M. & B. Boland
• Companion Plants by Helen Philbrick and Richard B. Gregg. • Groenmoes • De biologisch dynamische tuin

  VerspenenOpkomst plantjes
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Kenmerken van zweltabletten:
• De zweltabletten zijn speciaal 
 gemaakt van de bolsters van kokos-
 noten. Een natuurlijk product! 

• De tabletten zwellen zeer snel op en
  zijn daarna direct klaar voor gebruik. 

• Geen vieze potgrond handen. 

• Neemt gemakkelijk water op en 
 in combinatie met de gezonde 
 voedingsbodem krijgen de plantjes  
 verrassend snelle beworteling en  
 een gezonde groei. 

•  Na opkomst is het gemakkelijk en  
 betrouwbaarder verplanten. 
 Verspenen is niet meer nodig en 
 dit voorkomt wortelbeschadiging 
 en vertraging in de groei.

Gebruik van MiniKas:
1. Zwel de tabletten op met 30 ml   
 water per tablet.
2. Zaai de zaadjes per 1 of 2 stuks of 
 met een theelepel op de tabletten  
 (ingeval van bosjes kiemplanten 
 zoals b.v. lobelia)
3. Zorg dat de tabletten tijdens de 
 opkweek vochtig blijven. Laat na 
 het opzwellen ca. 5 mm water in 
 het bakje staan.
4. Wanneer de plantjes beginnen te  
 groeien het “luchtblad” open draaien.
5. Als de plantjes groot genoeg zijn 
 kunt u ze uitplanten.

Met deze fl essebroesjes maakt u in 
een handomdraai van uw plastic
fl es een gieter. Uitermate geschikt 
voor het water geven van uw pas 
gezaaide zaden, zaailingen en kleine 
stekjes.

Inhoud verpakking:
3x broesdop : 
fi jn, medium en enkele straal

Niet alleen ideaal bij het water geven, 
tijdens het zaaien en stekken, maar 
ook leuk voor kinderen met een 
eigen tuintje. Iedereen kan water 
geven met de Flessebroes.

7720  Flessebroes - 3 broesdopjes              € 3,95

Vermiculite is een mineraal zaai-
medium (magnesium), dat uitermate 
geschikt is voor de fi jnere (en vaak 
duurdere) zaden. Vermiculite is een 
natuurproduct en bevat totaal geen 
ziektekiemen. Laat veel vocht toe en 
raakt het overtollige vocht ook snel 
kwijt door verdamping. Blijft ook 
zeer luchtig van structuur, wat erg 
belangrijk is voor de ontkieming.

8010  Vermiculite - 2,5 liter                               € 4,95

8011  Vermiculite - 5 liter                                   € 6,95

8012  Vermiculite - 10 liter                                € 8,95

Flessebroes setje, 
3 verschillende broesdopjes

Flessebroes

Vermiculite
                                           Korrel F2

MiniKas met zweltabletten

BONUS :
inclusief gratis zakje zaadinclusief gratis zakje zaad

Ook bij het opkweken blijft de zweltablet een eenheid. Gemakkelijk en betrouwbaar!

8002   MiniKas Groot (17 x 37,5 cm) met 24 zweltabletten € 5,95

8004   Navulling (50 zweltabletten)  € 4,50

Creëer uw eigen Groenten-, Bloemen- 
of Kruidenkasje in een handomdraai. 
Plaats na het zaaien het deksel 
omgekeerd op het bakje en 
open/sluit het luchtblad. 
Zo ontstaat een 
MiniKas met een 
klimaat waarin 
de zaadjes 
goed 
kunnen
ontkiemen.

Geschikt voor 

Bloemen,

Groenten en 

Kruiden.

Gemakkelijk bij het zaaien

2,5
liter

5
liter

10
 liter

u in 
c
ikt 
as 
kleine 
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PRO-SERIE
Bij de Groenten soorten zijn 15 soorten in 

de “Professional Series”              opgenomen. 
Soorten met zeer bijzondere eigenschappen 
zoals prijswinnaars, professionele soorten, 

variëteiten met aparte groei- en bloeiwijze.

023102315

SOJABOON FISKEYBY VSOJABOON FISKEYBY V
“Edamame” “Edamame” 

Zeer gezond
Very healthy • Très sain

Smaak
Taste • Goût

Vleesvervanger
Substitute meat/viande

PROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLANDPROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLAND

HOLLAND

047804785

WORTELWORTEL  
Snow Man F1Snow Man F1

Uniek
Unique

Smaak
Taste • Goût

Grote oogst
Great harvest • Bonne récolte

PROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLANDPROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLAND

HOLLAND

AARDBEIAARDBEI
TemptationTemptation

Uniek
Unique

Smaak • Taste
Goût

Zeer gezond
Very healthy • Très sain

057205724

PROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLANDPROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLAND

HOLLAND

066906696

MELOENMELOEN
Artemis F1Artemis F1

Smaak
Taste • Goût

Grote oogst
Great harvest • Bonne récolte

Hoge-High-Haut 
Brix-level

PROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLANDPROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLAND

HOLLAND

024402445

BLOEMKOOLBLOEMKOOL  
Multi-Head F1Multi-Head F1

Uniek
Unique

Smaak 
 Taste • Goût

Grote oogst
Great harvest • Bonne récolte

PROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLANDPROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLAND

HOLLAND

043904394

CHINESE RADIJS CHINESE RADIJS   
Red MeatRed Meat

Uniek
Unique

Smaak
Taste • Goût

Grote oogst
Great harvest • Bonne récolte

PROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLANDPROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLAND

HOLLAND

048104815

WORTELWORTEL  
Purple Elite F1Purple Elite F1

Uniek
Unique

Smaak
Taste • Goût

Zeer gezond
Very healthy • Très sain

PRUDUCT OF HOLLAND

PROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLANDPROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLAND

HOLLAND

064406445

KOMKOMMERKOMKOMMER  
Patio Snacker F1Patio Snacker F1

Smaak
Taste • Goût

Perfect - parfait 
“Pot, container, bac”

Grote oogst
Great harvest • Bonne récolte

PROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLANDPROFESSIONAL • PRODUCT OF HOLLAND

HOLLAND

0231 - pagina 21 

0301 - pagina 22

0478 - pagina 27

0572 - pagina 29

0669 - pagina 32

0244 - pagina 21 

0439 - pagina 26

0481 - pagina 27

0644 - pagina 32

0786 - pagina 35

Gemakkelijk bij het zaaien

Zaaien - direct op 
de juiste plaats.

Zaaien - direct op 
de juiste plaats.

ZaadlintZaadlint PillenzaadPillenzaad

Zaadlint is gemakkelijk en snel. 
Gemaakt van papier dat zichzelf in 
de grond oplost. Leg de zaadlint op 
een vlak zaaibed, maak ze nat en be-
dek met ca. 0,5 cm aarde. Daarna licht 
vochtig houden. U kunt de zaadlinten 
gemakkelijk knippen op iedere ge-
wenste lengte.

0176 Red & Green Salad Bowl (pagina 20)         
5 meter | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Als 5 meter zaadlint. 
Salad Bowl vormt geen kroppen, maar 
meer losse blaadjes. Door alleen de buiten-
blaadjes te plukken kan je 2 tot 3 keer oog-
sten. Bevat de rode en de groene variant van 
Salad Bowl.

0418 Radijs Raxe (pagina 25)                  
5 meter | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Als 5 meter zaadlint. 
Mooie rode, ronde radijsjes voor de vroege 
én late teelt onder glas en vollegrond. Goed 
resistent tegen voosheid, meeldauw, hoge 
en lage temperaturen. Weinig bemesten, 
anders verhoogde kans op voosheid. Vol-
doende water geven voorkomt scherpheid.

0471 Wortel Nantes 2 (pagina 26)           
5 meter | Prijsklasse 4•  

 Biologische zaden. Als 5 meter zaadlint. 
Een lange en stevige zomerwortel. Goed en 
redelijk lang bewaarbaar. Geeft glanzend 
oranje wortels van ca. 22 cm met een prettig 
zoete smaak. 

0536 Bosui  White Lisbon (pagina 28)   
5 meter | Prijsklasse 4•  

Als 5 meter zaadlint. Witte, ovaalronde 
bosuitjes en rechtop-
staand donkergroen 
blad. De uitjes zijn 
lang houdbaar. Rauw 
gebruiken in bijvoor-
beeld uw salades. 
Oogsten kan 
al in de vroege 
zomer.

Onze pillenzaden worden netjes in een 
pillenkaart met blister verpakt ter be-
scherming van breuk. Pillenzaad is han-
dig, omdat het gemakkelijk zaait door 
de pilvorm en doordat het direct op de 
juiste plaats kan worden gezaaid, is uit-
dunnen niet meer nodig. Onderstaande 
soorten die als gepilleerde zaden be-
schikbaar zijn.

0474 Wortel Nantes 2 Topfix (pagina 27)   
ca. 200 pillen | Prijsklasse 4• Gepilleerde zaden. Een mooie selectie van

de Nantes. Een lange en stevige zomer-
wortel, die ook geschikt is voor de wat 
zwaardere grond. Goed en redelijk lang 
bewaarbaar. Geeft glanzend oranje wortels 
van ca. 22 cm met een prettig zoete smaak.

0496 Wortel Flakkese 2 selectie  (pag. 27)  
ca. 200 pillen | Prijsklasse 4• Gepilleerde zaden. Duidelijke verbeterde 

selectie van het Flakkese type. Geeft een vrij 
grove, stompe winterwortel, die geschikt is 
voor vers gebruik en lange bewaring. Geeft 
wortels van ca. 30 cm lang. Dun zaaien op 
regels en na opkomst niet uitdunnen. Zorg 
voor een diep bewerkte grond, zodat de 
wortel ongestoord kan groeien. Normaal 
bemesten en absoluut geen verse stalmest 
gebruiken. Eventueel afdekken om de schade 
door de wortelvlieg te voorkomen. Uien of 
prei tussen de regels planten helpt ook.

0516 Prei Farinto (pagina 28)           
ca. 200 pillen | Prijsklasse 4 •  

Gepilleerde zaden. Tuinderskwaliteit. Een 
winterprei met uitstekende vorstresistentie.  
   Oogstbaar tot einde winter. Produceert 
     een ca. 25 cm lange, donkergroene 
      prei. Zeer goed resistent en na oogst 
         lang bewaarbaar. 
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   = Geschikt voor diepvries

BLAD, STEEL, EN GEBLEEKTE GEWASSEN

Andijvie 

Andijvie, vitaminerijk en lekker, is een snel-
groeiend gewas dat zich uitstekend leent 
voor tussen en nateelt. Om “doorschieten” 
(zaad zetten) te voorkomen, zaaien onder 
glas of eventueel in de vollegrond bij een 
temperatuur van minimaal 15°C. Tijdens de 
opkweek grond vochtig houden. Uitplanten 
in goed bemeste grond. Andijvie is een 
lekker en vitaminerijk gewas.

0010 Nummer Vijf 2  
1,2 g | ca. 825 zaden | Prijsklasse 1• Dit breedbladige ras vormt flinke kroppen 

met een geel hart. Geschikt voor alle glas en 
vollegronds teelten, zowel in ’t voorjaar als 
in de herfst.

0015 Eminence  
0,6 g | ca. 350 zaden | Prijsklasse 3•  Eminence is een op zichzelf staand ras van 

het type “Nummer Vijf”. Vormt snel, bijzon-
der grote en mooi dichtgevulde kroppen, 
die bovendien zeer goed bestand zijn tegen 
schieten en het geel verkleuren van de blad-
randen. Mooi geel hart en zeer smakelijk. 
Eminence is bijzonder winterhard en is dus 
vrijwel het gehele jaar te telen onder glas 
of in de vollegrond. 

0017 Nuance  
0,4 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Nuance is een op zichzelf 

staand ras van het type “Nummer Vijf” en 
zeer geschikt voor de vroege en late teelt 
onder glas en zomerteelt in de vollegrond. 
Vormt mooi dicht gevulde kroppen, die 
bovendien zeer goed bestand zijn tegen 
schieten en het geel verkleuren van de blad-
randen. Mooi geel hart en erg smakelijk ras. 
Tijdens de opkweek grond vochtig houden. 
Uitplanten in goed bemeste grond.

0020 Breedblad Volhart Winter  
1,2 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 1 •Is weinig gevoelig voor rot en dus heel 

geschikt voor vollegrondsteelt in de herfst 
en vroege winterteelt onder glas. Om 
doorschieten te voorkomen, zaaien juni, juli 
en augustus in de vollegrond op zaaibed 
en later uitplanten OF zaaien onder glas en 
naar gelang periode nog buiten of al onder 
glas uitplanten. Geeft een stevig, maar 
sappig blad.

0031 Trés fin Maraîchére-Myrna  
0,5 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden: geteeld, geschoond en 
verpakt volgens de biologische productie 
methode. Een grote donkergroene krul-
andijvie met een goudgeel hart. Zeer goed 
bestand tegen slechte weersomstandig-
heden en dus geschikt voor zomer-, herfst- 
en vroege winterteelt. Vormt grote gezonde 
kroppen, die goed bestand zijn tegen 
necrose en doorschieten. Grote uniforme 
kroppen.

Bladchichorei/Groenlof en Veldspinazie

0035 Groenlof Zuckerhut   
1 g | ca. 800 zaden | Prijsklasse 2 •Zelfsluitende, zware kroppen van ca. 30 cm 

hoog. Kroppen zijn met omblad bij koele 
opslag enkele weken te bewaren. Populair 
bij de amateurtuinder, omdat het aan-
zienlijk gemakkelijker te telen is dan witlof. 
Het lichtgele binnenste van de krop is mild 
van smaak. Bladcichorei is nauw verwant 
aan andijvie en witlof en kan zowel rauw 
als gekookt worden gegeten. Bij voorkeur 
zaaien tussen half juni en eind juli ter 
plaatse op een rijafstand van ca. 30 cm. Na 
opkomst in de rij uitdunnen op circa 15 cm. 

Bladmoes, Raapstelen en Postelein 

Een vitaminerijke, gezonde voorjaars- 
bladgroente die ook wel Bladmoes 
genoemd wordt en nauw verwant is aan 

de raapstelen. Dun uitzaaien op regels 
van maart tot mei in de vollegrond. Niet 
uitdunnen. Oogsten als het gewas 15-20 cm 
hoog is. Het blad en de bladstelen kunnen 
in z’n geheel gegeten worden (in salades 
of gestoofd). Heeft een pikante spinazie 
smaak. Geschikt voor alle grondsoorten.

0051 Bladmoes Namenia  
3 g | ca. 1250 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Een vitaminerijke, gezonde 

voorjaarsbladgroente. Een wat grovere 
versie van de snijmoes en nauw verwant 
aan de raapstelen. 

0060 Groene Raapstelen  
8 g | ca. 2200 zaden | Prijsklasse 2 •Raapstelen zijn eigenlijk de jonge plantjes 

van dicht op elkaar gezaaide consumptie-
rapen. Het is een van de vroegst oogstbare 
voorjaarsgroenten. De smaak is lekker 
kruidig en kan als een spinazie worden 
gegeten. Bevat veel mineralen als o.a. 
calcium, kalium, natrium en verder vitamine 
B en C. Zaaien op regels in de vollegrond 
in ’t vroege voorjaar of onder glas vanaf de 
herfst. Niet te dik zaaien en niet uitdunnen. 
Oogsten als het gewas ongeveer 20 cm 
hoog is en vlak boven de grond afsnijden. 

0066 Postelein Groene Gewone 
3 g | ca. 7000 zaden | Prijsklasse 4 •             

Biologische zaden. Postelein is een warmte-
minnend gewas, dat in een warme, vochtige 
omgeving zeer snel kan groeien. Vroege teelten 
onder glas en latere teelten in de vollegrond. 
Dun zaaien, rechtstreeks op de aarde en licht 
aandrukken. Niet uitdunnen. Bij zaaien in de 
vollegrond het zaad tot de kieming

dde raapstelen. Dun uitzaaien op regels de raapstelen Dun uitzaaien op regels
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afdekken met een vochtige jutezak of lap. 
Direct na kieming  ’s avonds verwijderen. 
Postelein heeft een frisse, zoutachtige 
pikante smaak en kan gebruikt worden bij 
alle groene salades, kaas, soep etc. Een oer-
Hollands gezond en lekker product.

0070 Winterpostelein  
2 g | ca. 3800 zaden | Prijsklasse 3•  

Een heerlijke aanvulling als gezond brood-
beleg, in salades etc. en bevat veel vitamine 
C. Bij voorkeur zaaien onder glas i.v.m. rood-
verkleuring van het blad. Op regels zaaien, 
niet te dik en niet uitdunnen. Het gewas 
groeit onder glas tamelijk snel, zodat al in 
oktober of november kan worden geoogst. 
De restplant groeit opnieuw uit zodat in het 
vroege voorjaar nogmaals een hoeveelheid 
blad kan worden gesneden. Vraagt een 
zware basisbemesting van de grond.

Bleekselderij 

Zeer fijn zadig en daarom voor het uitzaaien 
het zaad mengen met vochtig fijn zand 
en niet bedekken. Zaaien van eind maart 
tot begin juli ter plaatse. Men kan de 
opkomst versnellen door onder glas voor 
te kiemen en de plantjes te verspenen op 
(pers)potten en laten afharden. Uitplanten 
op vochthoudende grond. Oogsten 
voor de vorst invalt. Bleekselderij werkt 
vochtafdrijvend, is absoluut calorie-arm en 
zeer vitaminerijk.

0074 Green Sleeves  
0,15 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 3•Groene stelen zonder draad, die zowel 

rauw als gekookt gegeten kunnen worden. 
Ze zijn knapperiger, minder vezelig en 
wat aromatischer van smaak dan de 
zelfblekende rassen.

0080 Goudgele Zelfblekende 2  
0,3 g | ca. 875 zaden | Prijsklasse 2•Geelgroene stelen zonder draad, die zowel 

rauw als gekookt gegeten kunnen worden.

   = Geschikt voor diepvries

Witlof

Als u witlof zaait, krijgt u eerst groene 
planten. Nadat het loof is afgestorven en is 
afgesneden, groeien in de donkerte van de 
witlofkuil of afgedekte bak, op de wortels 
(‘pennen’) de lekkere eetbare witte kroppen. 
Afhankelijk van het soort kan men witlof, 
in een kuil/bak buiten ‘trekken’ of zonder 
dekgrond binnenshuis. De witlofkuil/bak 
buiten, moet ongeveer 20 cm diep zijn, 
en de aarde goed losgemaakt. Daarin de 
wortels rechtop zetten, op gelijke hoogte. 
Tussen de wortels aarde of compost 
aanbrengen en dit met water inspoelen. 
De kroppen afdekken met minstens 
10 cm losse grond. Tegen de vorst de 
kuil afdekken met stro en/of takken en 
droog blad. Voor de ‘trek’ binnenshuis 
zijn veel mogelijkheden: in emmer, pot 
of bak, gevuld met vochtige aarde, zand, 
compost of turfstrooisel. Telkens een aantal 
wortels op lengte bijsnijden en inkuilen. 
De witlofbak moet wel zéér donker staan, 
anders wordt het loof groen. Bij een 
‘trektemperatuur ’ van ongeveer 16°C is het 
lof na 4-5 weken oogstbaar.

0090 Zoom F1  
1 g | ca. 675 zaden | Prijsklasse 3•Geschikt voor teelten met én zonder dek-

grond. Produceert uniforme, stevige struikjes. 
Zaaien op goed bewerkte grond. Uitdunnen 
na opkomst. Wortels half augustus oogsten. 
Wortels enkele dagen op het land laten 
afsterven. Loof van de wortel 2 cm boven de 
kop afsnijden. Vanaf eind sept. tot december 
wortels opzetten in een kist of emmer.

0096 Atlas F1  
0,7 g | ca. 475 zaden | Prijsklasse 4•Voor de teelt zonder dekgrond vanaf septem-

ber tot maart. Zaaien op goed bewerkte 

grond. Uitdunnen na opkomst. Wortels eind 
augustus oogsten. Wortels enkele dagen 
op het land laten afsterven. Loof van de 
wortel 2 cm boven de kop afsnijden. Vanaf 
eind september tot begin februari wortels 
opzetten in een kist of emmer. 

0101 Mechelse Middelvroeg           
0,5 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Geschikt voor teelten 

met dekgrond vanaf december tot april. 
Zaaien op goed bewerkte grond. Uitdunnen 
na opkomst. Wortels eind oktober oogsten. 
Wortels enkele dagen op het land laten 
afsterven. Loof van de wortel 2 cm boven 
de kop afsnijden. Vanaf eind november 
tot maart wortels opzetten in een kist of 
emmer.

SLAGEWASSEN

IJsbergsla kan rauw of gestoofd (als 
andijvie) worden gegeten. Als u in kleine 
hoeveelheden zaait, dan kan u de gehele 
zomer oogsten. IJsbergsla is in de koelkast 
lang houdbaar. Sla kan al bij zeer koele 
temperaturen (> 10°C) worden gezaaid.

0110 Barcelona  
0,15 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 3 • Tuinderskwaliteit. Resistent tegen groene 

bladluis en gedeeltelijk tegen valse meel-
dauw. Geeft grote, middelvroege kroppen. 
Kan over een vrij lange periode worden 
geteeld en schiet niet snel. De kroppen 
zijn gekoeld lang houdbaar. Zaaien vanaf 
februari onder glas en vanaf half maart kan 
ter plaatse op de tuin worden gezaaid. Ruim 
uitdunnen en bij droog weer voldoende 
vochtig houden. Sla kan al bij zeer koele 
temperaturen (> 10°C) worden gezaaid.

0115 Great Lakes 659  
1 g | ca. 900 zaden | Prijsklasse 2 •Een fors groeiende, heldergroene ijsbergsla 

met gekartelde bladranden en een zware 
gesloten krop, die enigszins aan sluitkool 
doet denken. Schiet niet snel. De kroppen 
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zijn gekoeld redelijk lang houdbaar. 
Zaaien vanaf maart onder glas en vanaf 
eind maart kan ter plaatse op de tuin 
worden gezaaid. Ruim uitdunnen en bij 
droog weer voldoende vochtig houden. 

0121 Skilton  
0,3 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 4 • Een knapperige sla met een uitstekende 

smaak en zeer decoratief. Bevat veel vita-
mine C, calcium en ijzer. Geeft al vroeg 
grote kroppen. Kan over een lange periode 
worden geteeld en schiet niet snel. De krop-
pen zijn gekoeld lang houdbaar, ook in 
gesneden vorm. Zaaien vanaf februari onder 
glas en vanaf half maart kan ter plaatse op 
de tuin worden gezaaid. Ruim uitdunnen 
en bij droog weer vochtig houden. 

Krop- of Botersla 

Deze verfrissende groente vraagt een 
vochthoudende grond, omdat anders de 
sla snel kan doorschieten. Kan onder glas 
(wel ventileren bij warm weer) en vanaf 
half maart ter plaatse worden gezaaid. 
Zaaisels in de zomer koel houden. Ruim 
uitdunnen en bij droog weer voldoende 
vochtig houden. Sla kan al bij zeer koele 
temperaturen (> 10°C) worden gezaaid.

0125 Kassla Larissa  
0,15 g | ca. 165 zaden | Prijsklasse 3•  

Tuinderskwaliteit. Larissa doet het zeer goed 
onder koele omstandigheden onder glas in 
het vroege voorjaar of de herfst. Ook prima 
geschikt voor teelt buiten bij meer zomerse 
warmte. Schiet traag en krijgt niet gauw rand. 

0130 Sylvesta  
0,1 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 3• 

Tuinderskwaliteit. Sylvesta is resistent tegen 
groene bladluis en gedeeltelijk tegen valse 
meeldauw. Maakt snel een mooie krop. De 
teeltperiode is zeer lang, van het vroege 
voorjaar tot de late herfst. Schiet traag en 
krijgt niet gauw rand.

0132 Matilda  
0,15 g | ca. 115 zaden | Prijsklasse 4• 

Biologische zaden. Tuinderskwaliteit. 
Matilda is resistent tegen groene bladluis en 
gedeeltelijk tegen valse meeldauw. Maakt 
snel een mooie grote, maar zachte krop. De 
teeltperiode loopt van midden voorjaar tot 
vroege zomer, maar ook in de herfstperiode. 
Kan onder glas (wel ventileren bij warm 
weer) en vanaf half maart ter plaatse worden 
gezaaid. Zaaisels in de zomer koel houden. 
Ruim uitdunnen en bij droog weer voldoende 
vochtig houden. Sla kan al bij zeer koele 
temperaturen (> 10°C) worden gezaaid.

0136 Meikoningin  
0,8 g | ca. 800 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Vormt een licht-
groene sla met zware kroppen. De randen 
van de bladeren hebben vaak een rode tint. 
Roodkleuring van blad gaat vaak samen 
met boterzacht blad. Vooral geschikt voor 
vroege voorjaarsteelt en begin zomer. 

0140 Appia  
0,4 g | ca. 375 zaden | Prijsklasse 3•Tuindersselectie van de orginele leverancier! 

Vormt een lichtgroene botersla met zeer 
gesloten, grote vaste kroppen. Schiet niet 
snel en is een zeer gezond en betrouwbaar 
ras. Voor de voorjaars- en herfstteelt. 

0144 Twellose Gele  
0,4 g | ca. 325 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Twellose Gele is een 
historisch bekend streekras en vormt mooie 
kleine geelgroene kroppen. Een uitstekende 
botersla, die zachte malse kroppen geeft. 
Zeer geschikt voor de vroege teelt. Groeit 
snel en is goed koubestendig. 

0150 Dikke Blonde Traagschietende  
1 g | ca. 1000 zaden | Prijsklasse 2•  

Een frisgroene botersla met grote kroppen 
en een goudgeel hart. Schiet niet snel, zoals 
de Nederlandse naam al aangeeft. Vooral 
geschikt voor de zomer- en herfstteelt. 

0164 Roxy   
0,12 g | ca. 105 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Tuinderssoort. 
Voor de teelt van voorjaar tot en met herfst. 
Een prachtige, glanzend rode botersla met 
lichtgroen hart. Uitstekende resistenties 
en goed bestand tegen schieten en rand-
vorming (tip burn). Zwartzadig.

 0165 Wonder Der 4 Jaargetijden 
1 g | ca. 900 zaden | Prijsklasse 2•  

Vooral voor de voorjaars- en zomerteelt, 
maar zeker ook voor de herfstteelt. Zwart-
zadig allround ras, met botermalse stevige 
vaste kroppen en met een goudgeel hart. 
De fraaie roodkleuring van het blad gaat 
vaak samen met boterzacht blad. 

0166 Little Gem Intred  
0,1 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 3•  

Little Gem Intred is een rode selectie van 
de overbekende klein gekropte Romeinse 
sla Little Gem of Sucrine. Ook goed te 
omschrijven als “een combinatie van 
kropsla en bindsla”. Een zeer compacte 
plant met een mooi gevuld hart, waarvan 
alleen de zeer korte en zoete hartblaadjes 
worden aangeboden (het binnenkropje). 
De Engelsen noemen dit soort ook Sugar 
Cos. Sugar vanwege zijn zoetheid en Cos 
vanwege het feit dat de Romeinen het 
ontdekten op het Griekse eiland Kos. 
Little Gem Intred heeft een gedeeltelijk 
resistentie tegen meeldauw en is ook 
goed resistent tegen andere ziekten. 
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 BIOLOGISCH GETEELDE ZADEN

Dit zaad is geteeld, geschoond en verpakt 

volgens de biologische productie methode, 

welke is vastgelegd en gecontroleerd door 

de stichting SKAL, nummer 026035 / NL-BIO-01. 

Het SKAL keurmerk garandeert 

dat het daadwerkelijk om een 

biologisch product gaat.



0180

Witte Dunsel

 

0185

Gastronome (mix)

 

0187

Misticanza di Lattghe

 

0188

Snijsla Asian Salad mix

 

0189

Snijsla Baby Leaf mix

 

0166

Little Gem Intred

 

0167

Little Gem Vailan

 

0171

Lollo Rossa •EKO•
 

0175

Red Salad Bowl

 

0176

Red & Green Salad Bowl •EKO•
 

0167 Little Gem Vailan  
0,2 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse 4• Vailan is een echte Little Gem, maar door 

vele jaren selectiewerk nu met een zeer 
goede vorst resistentie. Vandaar de naam 
Winter Gem. Hierdoor is het nu mogelijk om 
Vailan ook in de winter in een koude kas te 
zaaien en te oogsten. Buiten deze periode 
kan u zaaien in de vollegrond voor oogst 
in voor- en najaar. Vailan heeft een mooi 
compact hart met een heerlijk zoete smaak. 
Goed resistent tegen diverse ziektes. 

0171 Lollo Rossa   
0,6 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een rode fijn gekrulde 
slasoort. Vooral voor de vroege buitenteelt 
zeer geschikt. Een aanwinst voor de siertuin. 
Roodkleuring van het blad gaat vaak samen 
met boterzacht blad.

Pluksla en Snijsla

Pluksla vormt geen kroppen, maar meer los-
se blaadjes. Door alleen de buitenblaadjes 
te plukken kan je 2 tot 3 keer oogsten. 
Snijsla is een aparte maar echte sla. In een 
onverwarmde hobbykas kan soms al vanaf 
half februari, begin maart op regels worden 
gezaaid. De rijafstand is ca. 15 cm en vrij 
dik zaaien. Voorzichtig met water geven: 
het tere dicht op elkaar staande blad is wel 
extra gevoelig voor smet. Later op dezelfde 
manier buiten in de vollegrond zaaien. Oog-
sten als het blad 10 - 15 cm lang is. Kan dus 
ook uitstekend in potten worden gezaaid. 
Vooral geschikt voor de voorjaars- en herfst-
teelt. Pluk- en snijsla verlangen een vocht-
houdende grond. Sla kan al bij zeer koele 
temperaturen (> 10°C) worden gezaaid. 

0175 Red Salad Bowl           
2,5 g | ca. 3000 zaden | Prijsklasse 2• 

Een rode pluksla met “eikebladvormig” blad. 
Red Salad Bowl heeft boterzacht blad met 
toch iets knapperigs. De smaak is pittig, 
licht nootachtig. Geschikt voor garnering, 

in salades, maar kan ook gestoofd worden 
gegeten. Kan onder glas (wel ventileren 
bij warm weer), maar bij voorkeur vanaf 
half maart ter plaatse zaaien. Zaaisels in 
de zomer koel houden. Ruim uitdunnen 
en bij droog weer vochtig houden.

0176 Red & Green Salad Bowl          
5 meter | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Als 5 meter zaadlint. 
Zaadlint is gemakkelijk en snel. Gemaakt 
van papier dat zichzelf in de grond oplost. 
Leg de zaadlint op een vlak zaaibed, maak 
ze nat en bedek met ca. 0,5 cm aarde. 
Daarna licht vochtig houden. Bevat de rode 
en de groene variant van Salad Bowl.

0180 Witte Dunsel  
5 g | ca. 6500 zaden | Prijsklasse 2•Een snelgroeiende snijsla met een afwijkende 

teeltwijze. Indien niet te laag afgesneden 
groeit het blad door voor een 2e ronde. 

0185 Gemengde Sla Gastronome  
2 g | ca. 2000 zaden | Prijsklasse 2•Een mooi uitgebalanceerd mengsel van 

groene en rode (baby)slatypes, aangevuld 
met kervel, veldsla, roodlof en andijvie.

0187 Italiaanse pluksla
 Misticanza di Lattghe
2 g | ca. 1500 zaden | Prijsklasse 3•Een geliefd pluk- of snijsla mengsel van zo-

wel wilde als gecultiveerde gewassen o.a. 
melde, Sareptamosterd, Bladcichorei, Wilde 
Rucola, Waterkers, Erba Stella, Perilla, Witte 
Mosterd etc. Een avontuur op smaakgebied.

0188 Snijsla Asian Salad mix
4 g | ca. 2300 zaden | Prijsklasse 3•Mooi samengesteld mengsel van diverse 

oosterse groenten, zoals Mizuna, Tatsoi, 
Bladmosterd en Perilla. Gemakkelijk te 
zaaien en te oogsten. Bij de 1e oogst de 
blaadjes niet te diep afsnijden om zodoende 
het mengsel weer te laten doorgroeien voor 
een 2e oogst. De smaak van uw oogst is 
heerlijk pikant met een zachte nasmaak.. 

0189 Snijsla Baby Leaf mix
4 g | ca. 3000 zaden | Prijsklasse 3•Mooi uitgebalanceerd mengsel bestaat 

uit Lollo Rossa, Salad Bowl, Little Lepre-
chaun, Favourite en Amerikaanse bruine. 
De soorten zijn op elkaar afgestemd qua 
kleur, frisse en nootachtige smaak en 
uiteraard gelijktijdige oogst. Bij de 1e 
oogst de blaadjes niet te diep afsnijden 
om zodoende het mengsel weer te laten 
doorgroeien voor een 2e oogst.

Rucola/Raketsla, Wilde Rucola 
(nootachtige sla) 

Tijdens de wintermaanden in grote pot 
binnenshuis op te kweken. Zaaien in de 
vollegrond op regels. Kiemt snel. Zaai met 
tussenpozen van 2 weken om regelmatig 
vers te kunnen oogsten. Oogstbaar als de 
blaadjes 10-15 cm lang zijn.

0190 Pronto  
2,5 g | ca. 1400 zaden | Prijsklasse 2•Pronto is een duidelijke verbetering van de 

gewone Rucola. Het blad is dieper en fijner 
ingesneden, het groene blad heeft een noot-
achtige, prettig pikante, licht peperige smaak. 
Een uitermate mooi en snelgroeiend ras. 

0195 Sylvetta  
2 g | ca. 8000 zaden | Prijsklasse 3•  

Wilde rucola Sylvetta is duidelijk fijner van 
blad, schiet veel minder snel in bloei en 
heeft een prettiger pikante notensmaak 
dan de gewone Rucola of zelfs Pronto. Een 
uitermate mooi en snelgroeiend ras. Een 
delicatesse in salades en kaasgerechten.

0196 Rocky Wild                  
1,5 g | ca. 6000 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Wilde rucola Rocky 
Wild is duidelijk fijner van blad, schiet veel 
minder snel in bloei en heeft een prettiger 
pikante notensmaak dan de gewone Rucola 
of zelfs Pronto. Een uitermate mooi en 
snelgroeiend ras. 
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Gastrot nome (mix)



0216

Tatsoi Green Coin

 

•EKO•
 

0225

Green Fortune F1

 

0231

Sojaboon Fiskeby V Edamame

 

•PRO•
 

0235

Okra

 

0240

Alpha 6 - Fortados

0190

Rucola Pronto

 

0195

Wilde Rucola Sylvetta

 

0196

Wilde Rucola Rocky Wild  •EKO•
 

0206

Giant Red •EKO•
 

0211

Mizuna •EKO•
 

OOSTERSE GROENTEN

Bladmosterd, Mizuna, Tatsoi, Paksoi en Okra 
kunnen rauw, gekookt, gestoofd of uiteraard 
als roerbakgroente worden gebruikt. 

0206 Bladmosterd Giant Red           
1 g | ca. 350 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Kan rauw in salades, 
gekookt als spinazie en als roerbakgroente 
gegeten worden. Zaaien onder glas of in 
de vollegrond. Kan goed tegen enige kou. 
Na opkomst uitdunnen op de aangegeven 
afstanden. Zorg voor een goede basis-
bemesting en geef regelmatig water. 
Geschikt voor alle grondsoorten. Oogsten 
als de plant 15 - 25 cm hoog is. Des te groter 
de plant, des te sterker de smaak. Red Giant 
misstaat ook niet in de siertuin.

0211 Japanse mosterd, Mizuna             
1 g | ca. 475 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Sinds mensen-
heugenis geteeld in Japan. In een heel jong 
stadium kan Mizuna bereidt en gegeten 
worden als raapstelen. In een later stadium 
rauw in salades, gekookt als spinazie en 
uiteraard als roerbakgroente. Zaaien onder 
glas. Opkweektemperatuur 10-15°C en later 
in de vollegrond uitplanten. Vanaf april kan 
er direct in de vollegrond op regels worden 
gezaaid. De krokante bladeren hebben een 
mild pikante smaak.

0216 Tatsoi Green Coin - Tah Tsai            
1 g | ca. 600 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een groente met 
een compact bladrozet en lepelvormige 
bladeren. Kan rauw in salades en als roer-
bakgroente worden gegeten. De jonge 
bladeren zijn zeer smaakvol. Zaaien onder 
glas of in de vollegrond op zaaibed. Na 
opkomst uitplanten op de aangegeven 
afstanden. Zorg voor een goede basis 
bemesting en geef regelmatig water. 
Schiet niet zeer snel door. Is goed bestand 
tegen koude weersomstandigheden.

0225 Paksoi Green Fortune F1  
0,3 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 3•  

Een niet gesloten kool met kale witte blad-
stelen, spierwitte bladnerven en donkergroen 
topblad. Een heerlijke oosterse groente, 
maar een Hollandse biefstuk met paksoi 
bloemknoppen is ook niet te versmaden. 
Kan al binnen 30 dagen na zaai worden 
geoogst als snijkool (dan niet uitdunnen) en 
na ca. 65 dagen als volgroeide paksoi. Zorg 
voor een goede basisbemesting en geef 
regelmatig water. Schiet niet snel door.

0231 Sojaboon Fiskeyby “Edamame”  
15 g | ca. 85 zaden | Prijsklasse 5•   PRO. Kan goed in ons koelere klimaat ge-

teeld kan worden. Hoogte ca. 50 cm, houdt 
van veel zon en een warme temperatuur. 
De zaden een aantal uur laten voorweken, 
voorzaaien op warmte en in koude kas 
of een beschutte plek buiten uitplanten. 
Uitplanten na half mei vanwege nachtvorst. 
De peulen kort blancheren in kokend water 
en pellen. Rauw zijn ze overigens ook lekker. 
Van sojabonen eet je alleen de erwten in de 
peulen. Prima vleesvervanger.

0235 Okra  
1,5 g | ca. 30 zaden | Prijsklasse 2•De vrij hoge planten hebben fraaie gele 

bloemen met een donkerrood hart. De 
vruchten zijn vrij snel hard en vezelig, dus 
vroeg en regelmatig oogsten, ook omdat 
anders er geen nieuwe vruchten meer 

worden gevormd. De smaak lijkt wat op 
een kruising tussen asperges en aubergines. 
Wortels bij uitplanten niet beschadigen. 
De plant groeit snel en is in ongeveer 60 
(zomerse) dagen oogstklaar. De onrijpe 
vruchten moeten 4 tot 5 dagen na de bloei 
worden geplukt.

KOOL SOORTEN

Bloemkool 

Zaaien bij voorkeur onder glas. Grond 
vochtig houden. Tijdig uitplanten in een 
goed bewerkte en bemeste grond, ter voor-
koming dat de plant voortijdig een kooltje 
vormt. Hoewel zelfdekkend, dekken tegen 
de verkleuring. Bijmesten tijdens de groei, 
met meststof met een hoog stikstof gehalte, 
is een vereiste. Jonge plantjes beschermen 
tegen koolgalmug en koolvlieg d.m.v. anti-
insektengaas. Jaarlijks op een andere plaats 
telen om knolvoetziekte te voorkomen.

0240 Alpha 6 - Fortados   
0,4 g | ca. 140 zaden | Prijsklasse 2•Stevige kool met vrij grove roosjes. Voor de 

oogst in late voorjaar en zomer. Geschikt 

voor de weeuwenteelt.

0244 Multi Head F1  
ca. 15 zaden | Prijsklasse 5 •   

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

0250 Fremont F1  
ca. 50 zaden | Prijsklasse 4•  

Mooie stevige kool, uitermate geschikt voor 
diepvries. Fremont F1 is bijzonder goed 
bestand tegen de warmte. Voor de oogst in 
de zomer en herfst.
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 SLUIS GARDEN SPECIALS:

Moderne rassen, die zijn geselecteerd 
op speciale eigenschappen, die bij 

andere rassen niet of minder 
duidelijk tot uiting komen.

LUIS GARDEN SPEC
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0270

Westlandse Herfst (late)

 

0275

Halfhoge groen gekrulde

 

0276

Westlandse Winter •EKO•
 

0286

Nero di Tiscano •EKO•
 

0290

Spectrum F1

 

0244

Multi Head F1 •PRO•
 

0250

Fremont F1

 

0254

Walcheren winter 5

 

0261

Atlantis F1

 

0266

Calabrese Natalino •EKO•
 

0254 Walcheren Winter 5  
0,75 g | ca. 190 zaden | Prijsklasse 4•Zelfdekkende winterbloemkool. Overwintert 

bij matige vorst. Oogst in de late winter en 
vroege voorjaar. 

Broccoli Fijne 

Groene bloemkoolachtige groente, waarvan 
lang geoogst kan worden. Broccoli vraagt 
een goede, met bij voorkeur oude stalmest, 
bemeste grond. Zaaien bij voorkeur onder 
glas direct in potjes of eerst op plantbed. 
Grond vochtig houden. Vervolgens tijdig 
uitplanten in goed bewerkte/bemeste 
grond. Jonge plantjes beschermen tegen 
koolgalmug en koolvlieg d.m.v. anti-insekten-
gaas. Voor de bloemhoofden zich openen 
de bloemstengels op 2/3 van de lengte 
afsnijden. De plant vormt steeds nieuwe 
bloemstengels, zodat u vaak kunt oogsten. 
Jaarlijks op een andere plaats telen.

0261 Atlantis F1  
0,3 g | ca. 85 zaden | Prijsklasse 4•  

Een vrij snelgroeiend soort met een lang 
oogsttraject en goed bestand tegen 
warmte. Is oogstbaar circa 55 dagen na 
uitplanten. 

0266 Calabrese Natalino              
1,5 g | ca. 325 zaden | Prijsklasse 3•   

Biologische zaden. Een heel bekend, oud 
en beproefd Italiaans ras uit 1880. Een middel-
laat soort met een redelijk lang oogsttraject. 
Is oogstbaar circa 60 dagen na uitplanten.

Boerenkool 

Boerenkool is beduidend minder veel-
eisend dan bloemkool en groeit op elke 
grondsoort. Zaaien op plantbed of recht-
streeks in (pers)potjes. Grond vochtig 
houden. Uitplanten vanaf augustus in een 
goed bewerkte en bemeste grond. Jonge 
plantjes beschermen tegen koolgalmug en 
koolvlieg d.m.v. anti-insektengaas. Bevat 
veel mineralen en vitamine B en C.

0270 Westlandse Herfst (late)  
1,5 g | ca. 500 zaden | Prijsklasse 2•Kan lichte vorst nog wel verdragen, maar is 

niet winterhard.

0275 Halfhoge groen gekrulde  
1,2 g | ca. 500 zaden | Prijsklasse 2•Halfhoog gewas met groen fijngekroesd 

blad. Kan matige vorst zeer goed verdragen.

0276 Westlandse Winter  
0,7 g | ca. 175 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Halfhoog gewas met 
donkergroen fijngekruld blad. Zaaien op plant-
bed of rechtstreeks in (pers)potjes. Kan matige 
tot strenge vorst zeer goed verdragen.

0286 Palmboerenkool Nero di Toscana     
0,6 g | ca. 150 zaden | Prijsklasse 3•    

Biologische zaden. Een uniek Italiaans 
ras, al in 1885 genoemd als ‘’Cavolo Nero’’ 
of ‘’Tuscan Black Palm”. Een prachtige (sier)
boerenkool met lang, tongvormig, donker 
blauwgroen blad. Zodra de planten volgroeid 
zijn hebben ze een palmachtig model. 
Prima in de siertuin, maar ook in potten of 
containers doen ze het goed. Lekker in o.a. 
soep en roerbakgerechten.

Chinese Kool 

Ideaal gewas voor de nateelt. Bij voorkeur 
zaaien onder glas bij 20°C. Bij te lage tempe-
raturen schiet de plant door. Voorgezaaide 
planten uitplanten in een goed bewerkte/
bemeste grond. Jonge plantjes beschermen 
tegen koolvlieg d.m.v. anti-insectengaas. 
Oogsten voor de vorst invalt. Gekoeld is de 
geoogste krop lang houdbaar.

0290 Spectrum F1  
0,8 g | ca. 160 zaden | Prijsklasse 3•  

Geschikt voor teelt onder glas en in de volle-
grond. Vormt een kool met een hoogronde, 
vaste krop. 

Rode Kool 

De latere bewaarkool vraagt bij voorkeur 
om een zware goed bemeste grond. 
Latere soorten groeien trager dan vroege 
soorten. Naarmate een ras trager groeit, 
wordt de kool vaster van omvang en beter 
bewaarbaar. Bevat verschillende mineralen 
en vitamine B en C. Zaaien onder glas of 
buiten op perspotten van 5 cm. Planten 
laten afharden en uitplanten in een goed 
bewerkte en bemeste grond.

0295 Langedijker Bewaar 2  
0,8 g | ca. 275 zaden | Prijsklasse 1•Wordt geoogst in de herfst. Vormt mooie 

donkerrode kolen van ca. 2 tot 3 kg die op 
een koele plaats, goed bewaarbaar zijn. Kan 
ook op lichtere gronden worden geteeld.

Kalettes 

0301 Kalettes Garden Mix Flowersprout  
ca. 18 zaden | Prijsklasse 5•    PRO. “Superfood”. Kalettes is het resultaat 

van 15 jaar veredeling . Een kruising met de 
smaak van spruitkool gecombineerd met de 
milde, zoete, notige smaak van boerenkool. 
Bevat de dubbele hoeveelheid vitamine B6 
en C dan de gewone spruitkool. Teeltwijze 
als spruitkool. De hoge stevige stengel be-
vat vele rozetten van deze heerlijke groente. 
Na zaai onder glas of zaaibed, verplanten 
naar defi nitieve bestemming. Bij matige 
winters zeer lang oogstbaar.

Savooiekool 

Zaaien onder glas of in de vollegrond op 
zaaibed en later uitplanten. Grond vochtig 
houden. Uitplanten in een goed bewerkte/
bemeste grond. Jonge plantjes beschermen 

tegen koolvlieg d.m.v. anti-insectengaas.

0304 Savooiekool (slobberkool)             
              Bloemendaalse Gele
0,25 g | ca. 65 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Een heerlijk malse gele 
kool. Vanwege de zeer zachte smaak wordt 
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   = Geschikt voor diepvries

 Nieuw 



0350

Brunswijker

 

0355

Chioggia

 

0356

Burpee’s Golden

 

0361

Egyptische Platronde •EKO•
 

0364

Hullahup mix

 

0295

Langedijker Bewaar 2

 

0301

Kalettes Garden Mix

 

•PRO•
 

0304

Bloemendaalse Gele •EKO•
 

0310

Winterkoning 2

 

0316

Igor F1 •EKO•
 

0320

Trafalgar F1

 

0325

Roodnerf

 

0335

Filderkraut

 

0340

Eersteling

 

0347

Roem van Enkhuizen 3  •EKO•
 

dit oude ras wel “slobberkool” genoemd. 
Goudgeel van kleur, lichtgekroesd en iets 
spits van vorm. Een delicatesse, maar kook 
ze niet al te lang: zonde van de smaak. 

0310 Winterkoning 2  
1 g | ca. 320 zaden | Prijsklasse 2•De meest winterharde savooiekool uit het 

standaard assortiment. Geeft flinke grijs-
groene grof gebobbelde platronde kolen 
met een gewicht van circa 1-1,5  kg. Bevat 
veel gezonde mineralen en vitaminen. 
Verdraagt lichte vorst.

Spruitkool 

Deze heerlijke groente moet niet te zwaar 
bemest worden, anders wordt er teveel blad 
gevormd. Wilt u alles in 1x oogsten (i.v.m. 
invriezen) verwijder dan ongeveer 4 weken 
voor de oogst de stengeltop. De spruitjes 
zullen dan gelijkmatig uitgroeien. Zaaien 
onder glas of in de vollegrond op zaaibed en 
later eind juni-juli uitplanten. Grond vochtig 
houden. Te rijke stikstofbemesting geeft 
losse spruiten. Spruiten van onderaf de 
stam beginnen te oogsten. Jonge plantjes 
afschermen met anti-insectengaas.

0316 Igor F1                                         
ca. 30 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Igor F1 is een hybride 
tuinderssoort van hoge kwaliteit, middellaat 
en geschikt voor oogst november t/m half 
januari. Hoge opbrengst van donkergroene, 
gladde spruitjes, die van onder tot boven 
in gelijkmatige kwaliteit geoogst kunnen 
worden. Krachtig groeiende plant met een 
gezond gewas en zeer goed vorstbestendig.

0320 Trafalgar F1  
ca. 30 zaden | Prijsklasse 4•  

Een van de meest kindvriendelijke spruitjes! 
De smaak van de middelgrote spruiten is 
zacht, lekker zoet en toch net genoeg spruit 
om niet flauw te worden. Oogsttijd is van 
sept. tot eind dec.. Goede ziekteresistentie. 

0325 Roodnerf  
1 g | ca. 275 zaden | Prijsklasse 2•Productie van donkergroene spruiten met 

een rode nerf. Buitengewoon smakelijke 
spruit. Oogsttijd is van november tot eind 
februari bij normaal winterweer. Redelijk 
winterhard. Redelijke ziekteresistentie.

Spitskool en Witte Kool 

Alle koolsoorten vragen om een diep los-
gewerkte goed bemeste grond, met vol-
doende vocht, vooral op lichtere gronden. 
Regelmatig schoffelen bevordert de groei 
van de kool. Compost, turfstrooisel of 
tuinturf verbeteren de structuur en hierdoor 
het vochthoudend vermogen van de grond.

 Spitskool en Witte Kool zitten bovendien 
vol met mineralen en vitamine B en C. 
Zaaien onder glas of buiten op perspotten 
van 5 cm. Uitplanten in april/mei tot juni 
in een goed bewerkte en licht bemeste 
grond uitplanten. Tijdig oogsten, voordat 
de kool barst. Jaarlijks op een andere plaats 
telen. De jonge plantjes beschermen tegen 
koolvlieg d.m.v. anti insectengaas.  

0335 Spitskool Filderkraut   
0,4 g | ca. 110 zaden | Prijsklasse 2•  

Van oorsprong uit Duitsland. Geeft zware, 
zeer spitse kolen met een gewicht tot wel 
5 kg. Mooie vaste kroppen met een fijne 
structuur, vol smaak en heerlijk mals.

0340 Spitskool Eersteling  
0,6 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 1•Geeft kleine, spitse kolen met een gewicht tot 

ca. 750 gram. Mooie vaste kroppen met een 
fijne structuur, vol smaak en heerlijk mals.

0347 Roem van Enkhuizen 3  
0,4 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Vooral geschikt voor 
de productie van zuurkool. Het is een vrij 
snelgroeiend gewas dat flink zware kolen 
vormt, is licht barstgevoelig, maar zit weer 
boordevol mineralen en vitamine B en C.

0350 Wittekool Brunswijker (vroeg)           
1,2 g | ca. 330 zaden | Prijsklasse 2•  

Een oud en vertrouwd ras (uit 1880) voor 
zuurkool en vers gebruik. De grote, plat-
ronde kolen krijgen een gewicht tot ca. 3 kg. 
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Alle in deze gids aangeboden zaden 

zijn gegarandeerd vrij van 

bestrijdingsmiddelen en zijn niét 

genetisch gemodifi ceerd (GMO).

 Nieuw 



0386

Venkel Finale •EKO•
 

0396

Blaro •EKO•
 

0401

Lanro •EKO•
 

0406

Goldana •EKO•
 

0410

@

Gladiator F1

 

0367

Cylindra •EKO•
 

0370

Kogel 2 - Nero

 

0372

Kogel 2 - Storuman •EKO•
 

0375

Kogel 2

 

0380

Bull’s Blood

 

KNOL EN WORTELGEWASSEN

Rode bieten of Kroten

Rode Bieten of Kroten groeien overal en 
gemakkelijk. Een vroege biet is géén bewaar-
biet. Voor de winteroogst (herfstteelt) 
eind mei zaaien. Voor de winteropslag de 
bladeren afdraaien, niet snijden. Zaaien op 
een zonnige plek in goed bemeste grond 
en niet te dik. Als de plantjes 3 cm hoog 
zijn uitdunnen op ca. 10 cm. Tijdig oogsten, 
anders worden de bieten te dik en te grof.

0355 Chioggia   
6 g | ca. 500 zaden | Prijsklasse 3•  

Een mooi Italiaans ras, ook wel Basano 
genoemd. Vooral geschikt voor de vroege 
teelt. Een rond, glad en lichtrood bietje, 
waarvan het fraaie vruchtvlees (wit met 
roze ringen) lekker zoet en zacht van smaak 
is. Rauw of beetgaar een prima product. 
Redelijk bewaarbaar. 

0356 Burpee’s Golden  
3 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 4•Kogelronde bieten met een gladde huid en 

geel goud vruchtvlees. Burpee’s Golden is 
geschikt voor de zomer- en herfstteelt. 

0361 Egyptische Platronde  
4,5 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Een vroege zaai- en 
vroege oogstbare biet met een wat afge-
platte vorm en een dieprode kleur. Het 
vruchtvlees is zacht en smakelijk. Bij uitstek 
de biet voor vervroeging, omdat dit soort 
niet zo gevoelig voor “schieten” is. Redelijk 
bewaarbaar.

0364 Hullahup mix            
3,5 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse 4•  

Prachtig mooi samengesteld mengsel be-
staande uit de soorten: Burpees Golden, 
Blancoma, Chioggia en Rode Kogel. Geschikt 
voor de zomer- en herfstteelt. Ook hier tijdig 
oogsten, anders worden ze te dik en te grof. 
Goed bewaarbaar. 

0367 Cylindra  
3 g | ca. 190 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Cylindra is langwerpig 
van vorm en hoog opgroeiend. Door deze 
aparte vorm zeer geschikt voor garnering. 
Het vruchtvlees is mooi donkerrood en 
bijzonder zoet van smaak. Vooral geschikt 
voor latere teelt, dus niet te vroeg zaaien. 
Goed bewaarbaar. 

0370 Kogel 2 - Nero  
6 g | ca. 480 zaden | Prijsklasse 3•  

Kogelronde, grote bieten met een gladde 
huid en bloedrood vruchtvlees. Nero, een 
verbetering van Kogel 2, is zeer lang oogst-
baar: van de vroege zomer tot aan de late 
herfst. Weinig gevoelig voor “schieten”. 
Zeer goed bewaarbaar. 

0372 Kogel 2 - Storuman  
4 g | ca. 240 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Kogelronde, grote 
bieten met een gladde huid en bloedrood 
vruchtvlees. Storuman, een verbetering 
van Kogel 2, is zeer lang oogstbaar: van de 
vroege zomer tot aan de late herfst. Weinig 
gevoelig voor “schieten”. Niet te dik zaaien 
op een goed bemeste grond. Tijdig oogsten, 
anders worden de bieten te dik en te grof. 
Zeer goed bewaarbaar. Voor winteropslag 
de bladeren afdraaien, niet snijden!  

0375 Kogel 2  
8 g | ca. 650 zaden | Prijsklasse 2•Kogelronde, grote bieten met een gladde 

huid en bloedrood vruchtvlees. Kogel 2 is 
geschikt voor de zomer- en herfstteelt. 
Goed bewaarbaar. 

0380 Bull’s Blood  
4 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 3•  

Selectie uit het zeer oude Franse ras “Rouge 
Crapaudine”, die al uit 1840 stamt. Bull’s 
Blood zorgt voor de donkerste purperrode 
bladkleur die er bestaat en ook de biet zelf is 
super donker met een heerlijk volle, ouder
wets zoete smaak. Redelijk bewaarbaar.

Knolvenkel 

Niet alleen de knol, maar ook het blad is 
bruikbaar in uw gerechten. De knol kan, fijn 
geschaafd, in rauwkost worden verwerkt, 
maar ook gekookt of gestoofd worden 
gegeten. Het fijne blad is een uitstekend 
toekruid en heel lekker bij visgerechten. 
Tijdens het koken van de knol (eerst de 
bladstelen verwijderen) ruikt het heerlijk 
naar anijs. Heerlijk in combinatie met o.a. 
kaas. Zaaien onder glas of direct in de 
vollegrond. Bij zaai onder glas de planten 
voor het uitplanten eerst laten afharden. 
Geen verse mest gebruiken. De knollen 
zijn na de oogst op een koele plek ca. 5-10 
dagen bewaarbaar.

0386 Finale  
0,75 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Knolvenkel Finale 
staat bekend om zijn zware, hoogronde knol-
len en de bijzonder goede schiet-resistentie. 
Hierdoor kan u Finale al redelijk vroeg voor-
zaaien voor uitplant in de vollegrond. Directe 
zaai in de vollegrond alleen in juni en juli 
mogelijk voor oogst in september/oktober. 
Duidelijke verbetering van de huidige Fino.
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 GOUWE OUWE / HERITAGE:
 “Schatten uit het verleden”, oude en zeer 
oude rassen, die betrouwbaar, teeltzeker, 

smakelijk en soms buitengewoon 
sierlijk zijn, waaronder diverse 

“Vergeten Groenten”.

GOUWE OUWE
HERITAGE
GOUWE OUWE
HERITAGE

   = Geschikt voor diepvries



0431

Radijs 18 Jours •EKO•
 

0435

Ronde soorten gemengd

 

0439

Chinese radijs Red Meat

 

•PRO•
 

0441

Summercross F1

 

0445

Ronde Zwarte

 

0415

Saxa 2

 

0417

Radijs Raxe •EKO•
 

0418

Radijs Raxe zaadlint •EKO•
 

0420

Celesta F1

 

0425

National 3

 

Koolrabi 

Deze lekkere groente vormt een boven-
grondse knol, zowel gekookt (smaak als 
bloemkool) als rauw (smaak als selderij) 
een ware delicatesse. Zaaien onder glas op 
(pers)potjes van 5 cm en later uitplanten 
of op regels in de vollegrond en dan later 
uitdunnen. Ruimschoots compost en ook 
voldoende vocht geven om vezelig worden 
van de knol te voorkomen. Tijdig oogsten. 
Op koele plaats vrij lang houdbaar. De jonge 
plantjes beschermen tegen koolvlieg d.m.v. 
anti-insektengaas.

0396 Blaro            
0,5 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Iets later oogstbaar 

dan de witte koolrabi, maar nog smaak-
voller.  

0401 Lanro           
0,5 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Vroeger oogstbaar 

dan de blauwe koolrabi. De smaak is iets 
minder intens.

Koolrapen 

Zaaien in de volle grond direct op plaats 
van bestemming en later uitdunnen. Niet 
te vroeg zaaien en voldoende vocht geven, 
anders verhouten de knollen. Vraagt bij 
voorkeur een lichte kleigrond, die niet te 
zwaar bemest is. Groeit gedeeltelijk boven-
gronds. Op koele plaats zijn de knollen 
vrij lang houdbaar. De jonge plantjes 
beschermen tegen koolvlieg door middel 
van anti-insektengaas.

0406 Goldana                  
2 g | ca. 900 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een herfst- of zand-
raap met mooi geel vruchtvlees. De ovaal-
ronde knollen zijn snelgroeiend en hebben 
een lekkere zacht-pittige smaak. Het blad 
van de herfstraap kan men ook als raap-
steeltjes eten. 

Pastinaken 

Pastinaken is al een eeuwenoud gewas. 
Een waardevolle groente vanwege het vet-,
eiwit- en vitaminegehalte. Kan zowel 
rauw als gekookt worden gegeten en in 
soepen worden gebruikt (Leidse Husselpot 
oftewel Hutspot). Zorg voor een goed 
losgemaakte grond. Oogstbaar als het blad 
is afgestorven. Overwinterd in de grond en 
kan eventueel opgekuild worden.

0410 Gladiator F1  
0,7 g | ca. 110 zaden | Prijsklasse 3•  

Vormt 40 cm lange witte wortels met een 
kruidige, aromatische smaak. Gladiator F1 
is beduidend beter bestand tegen ziektes 
dan de gewone halflange variant.

Radijs 

Radijs is er in rond, halflange en lange 
vormen en voornamelijk in de kleuren rood, 
wit en halfrood/wit. Radijs groeit snel en is 
daarom een uitermate geschikt gewas voor 
kleine tussenteelten en voor de vrijgekomen 
plaatsen in de moestuin. Ook prima te telen 
in potten. Radijs houdt niet van verse mest 
en niet 2x op dezelfde plaats. Dun op regels 
zaaien en eventueel later uitdunnen. Weinig 
bemesten, anders verhoogde kans op voos-
heid. Voldoende water geven voorkomt 
scherpheid. Bevat verschillende mineralen 
als kalium en fosfor. Een smakelijke groente, 
die gemakkelijk te telen is. Leuk, lekker en 
leerzaam voor de kinderen!

0415 Saxa 2 
6 g | ca. 700 zaden | Prijsklasse 2•Scharlakenrode, ronde radijsjes voor de 

teelt alleen in de vollegrond. Redelijk 
resistent tegen voosheid.

0417 Raxe  
3 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Mooie rode, ronde 
radijsjes voor de vroege én late teelt onder 
glas en vollegrond. Goed resistent tegen 

voosheid, meeldauw, hoge en lage tempe-
raturen. Dun op regels zaaien en eventueel 
later uitdunnen. Weinig bemesten, anders 
verhoogde kans op voosheid. Voldoende 
water geven voorkomt scherpheid.

0418 Raxe                  
5 meter | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Als 5 meter zaadlint. 
Zaadlint is gemakkelijk en snel. Gemaakt 
van papier dat zichzelf in de grond oplost. 
Leg de zaadlint op een vlak zaaibed, maak 
ze nat en bedek met ca. 0,5 cm aarde. 
Daarna licht vochtig houden. 

0420 Celesta F1  
4 g | ca. 475 zaden | Prijsklasse 3•  

Tuinderskwaliteit ! Scharlakenrode, ronde 
radijsjes voor de vroege én late teelt onder 
glas en vollegrond. Hierdoor bijna het ge-
hele jaar door te telen, zeker met verwarmde 
kas. Zeer goed resistent tegen voosheid, 
meeldauw, hoge en lage temperaturen.

0425 National 3  
6 g | ca. 700 zaden | Prijsklasse 2•Halfrode/witte ronde radijsjes voor de teelt 

alleen in de vollegrond. Redelijk resistent 
tegen voosheid. 

0431 18  Jours  
4 g | ca. 475 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een smakelijke lange 
helderrode radijs met een klein witpunt 
vooral geschikt voor de vollegrondsteelt. 
Weinig bemesten, anders verhoogde kans 
op voosheid. Voldoende water geven voor-
komt scherpheid. Bevat verschillende 
mineralen als kalium en fosfor. Een smake-
lijke groente, die gemakkelijk te telen is.

0435 Ronde soorten gemengd  
7 g | ca. 800 zaden | Prijsklasse 3•Mengsel van helderrode, halfrode-halfwitte 

en volledig witte, ronde radijsjes voor de 
teelt onder glas en in de vollegrond. 
Redelijk goed resistent tegen voosheid.
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Radijs Raxe zaadl



0470

Resistafl y F1 (Tozreris)

 

0471

Nantes 2 BIO zaadlint •EKO•
 

0472

Nantes 2 •EKO•
 

0474/0475

Nantes 2 Topfi x

 

0476

Sugarsnax 54 F1

 

0450

Ronde Witte Roodkop

 

0451

Milanese Witte Roodkop •EKO•
 

0455

Duplex

 

0460

Goliath

 

0465

Amsterdamse Bak 2 Amfi ne

 

0439 Chinese radijs Red Meat   
2,5 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 4•       

PRO. Deze aparte Chinese radijs wordt 
door z’n formaat en interne kleur ook wel 
“watermeloen-radijs” genoemd. De radijzen 
zijn mooi wit/lichtgroen aan de buitenzijde, 
maar met een heerlijk sappig ogende roze 
binnenkant. De prachtige kleurcombinatie 
komt goed naar voren in salades. Red Meat 
heeft een heerlijke mild peperige smaak, die 
ook qua textuur lijkt op een daikon/rettich.

Ramenas/Rettich 

Geneeskrachtige groente, die nauw verwant 
is aan de radijs. De smaak is scherper en de 
teeltduur is wat langer. De wortels kunnen 
rauw als snack of bijv. als broodbeleg gegeten 
worden. Bevat veel verschillende mineralen, 
als calcium, fosfor, kalium en vitamine B en 
C. Voor winteropslag het loof afdraaien, niet 
afsnijden. Dun uitzaaien op regels. Bij te 
dichte stand geen knolvorming. De grond 
goed loswerken en niet teveel bemesten.

0441 Summercross F1  
1,2 g | ca. 40 zaden | Prijsklasse 4•Langwerpige witte zomerrammenas die 

ook wel Rettich of Daikon wordt genoemd. 
Geschikt voor de zomerteelt. Ook een uitste-
kende spruitgroente.

0445 Ronde Zwarte  
6 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 2•Winterramenas. Een ronde, zwarte rammenas 

(Rettich) die inwendig wit vruchtvlees heeft 
en geschikt is voor de late teelt.

Rapen/Meirapen 

Rapen of “Meirapen” kunnen zowel rauw 
als gestoofd gegeten worden. De knollen 
niet te groot laten worden anders worden 
ze voos. Bij voorkeur oogsten als ze ca. 6 cm 
groot zijn. Dun uitzaaien op regels en in de 
rij uitdunnen. De grond niet of zeer weinig 
bemesten.

0450 Ronde Witte Roodkop  
6 g | ca. 1600 zaden | Prijsklasse 2•Witvlezige knolletjes met een rode kop. 

Dit soort is lekker van smaak en zeer vroeg 
oogstbaar (vandaar de verwijzing naar de 
naam “Meirapen”).

0451 Milanese Witte Roodkop  
4 g | ca. 1200 zaden | Prijsklasse 4• Biologische zaden. Platte witvlezige 

knolletjes met een rode kop. Kan zowel 
rauw als gestoofd gegeten worden. De 
knollen niet te groot laten worden anders 
worden ze voos. Dit soort is lekker van 
smaak en geschikt voor zaai in het voorjaar 
maar zeker ook het najaar.

Schorseneren 

Typische wintergroente en van oudsher 
vaak geteeld als alternatief voor asperge. 
Een fijne groente met lange stompe wortels 
met diep zwarte huid. De lange zaadjes niet 
te diep in de grond steken. Vraagt een lichte, 
diep losgemaakte grond (weinig bemesting) 
en is verder probleemloos te telen. De wor-
tels kunnen in de grond overwinteren. 
Voorzichtig oogsten, zodat de wortels niet 
beschadigen. Voor het koken goed schillen. 
Na het schillen de wortels in een mengsel 
van water en melk doen om verkleuring 
tegen te gaan. Heerlijk in rauwkostsalades 
en gestoofd.

0455 Duplex             
2,5 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse 3• 

Duplex is bekend om z’n resistentie tegen 
“schieten”. 

Knolselderij 

Wordt om de knol geteeld, maar het blad 
is als soepgroente ook zeer aromatisch. 
De geoogste knollen kunnen zowel rauw, 
gekookt als gefrituurd worden gegeten. Bij 
voorkeur zaaien onder glas vanaf maart. Na 
opkomst verspenen, even laten afharden en 
uitplanten op een vochthoudende grond. 

Oogsten voor de vorst invalt. De geoogste 
knollen kunnen koel lang bewaard worden.

0460 Goliath  
0,1 g | ca. 235 zaden | Prijsklasse 2•Een duidelijke verbetering van de oude 

Prager Reuzen. Goliath is beter resistent, 
beter bestand tegen “schieten” en gemak-
kelijk schoon te maken.

WORTELEN OF PEEN 

Er zijn vroege primeurwortelen, zomer-
wortelen en winterwortelen. De vroege 
primeur- of zomerwortelen groeien sneller, 
worden vroeger geoogst en zijn dan ook wat 
fijner van vorm en smaak dan de grovere 
winterwortelen. Dun zaaien op regels en na 
opkomst niet uitdunnen. Zorg voor een 
diep bewerkte grond, zodat de wortel onge-
stoord kan groeien. Normaal bemesten en 
absoluut geen verse stalmest gebruiken. 
Eventueel afdekken om de schade door 
de wortelvlieg te voorkomen. Uien of prei 
tussen de regels planten helpt ook.  

0465 Amsterdamse Bak 2 - Amfine   
2,5 g | ca. 2750 zaden | Prijsklasse 3•Tuinderskwaliteit. Amsterdamse bak Amfine 

is het vroegste type wortel, zogenaamd 
primeurwortel. Produceert een fijne, helder 
oranje wortel met een lekkere zoete smaak. 
Lengte ca. 15 cm. 

0470 Resistafly F1 (Tozreris)  
ca. 350 zaden | Prijsklasse 4•   

F1 hybride van het type Nantes, dat onge-
voelig is voor de wortelvlieg. De wortelvlieg 
zoekt liever andere wortelrassen uit, maar
als er toch eitjes zijn gelegd op dit soort, 
dan verkommeren de larven vrij snel na uit-
komst en blijft de aantasting gering. Geeft 
glanzend oranje wortels van ca. 18 cm.

0471 Nantes 2 zaadlint           
5 meter | Prijsklasse 4•  

 Biologische zaden. Als 5 meter zaadlint. 
Zaadlint is gemakkelijk en snel. Gemaakt 
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 Nieuw 



0490

Berlikumer 2

 

0494

Flakkese 2 selectie (zaad) •EKO•
 

0496

Flakkese 2 selectie (pillen)

 

0511

Hannibal •EKO•
 

0515

Farinto

 

0477

Jeanette F1 •EKO•
 

0478

Snow Man F1 •PRO•
 

0481

Purple Elite F1 •PRO•
 

0485

Harlekin F1 mix

F

 

0489

Berlikumer 2 •EKO•
 

van papier dat zichzelf in de grond oplost. 
Leg de zaadlint op een vlak zaaibed, maak 
ze nat en bedek met ca. 0,5 cm aarde. 
Daarna licht vochtig houden. Een lange en 
stevige zomerwortel. Goed en redelijk lang 
bewaarbaar. Geeft glanzend oranje wortels 
van ca. 22 cm met een prettig zoete smaak.

0472 Nantes 2 als zaad           
1,5 g | ca. 1100 zaden | Prijsklasse 3• Een lange en stevige zomerwortel. Goed 

en redelijk lang bewaarbaar. Geeft glanzend 
oranje wortels van ca. 22 cm met een prettig 
zoete smaak. 

0474 Nantes 2 Topfix (pillen)  
ca. 200 pillen | Prijsklasse 4• Gepilleerde zaden, dus direct op de juiste 

plaats te zaaien. Uitdunnen of verspenen is 
niet meer nodig. Een mooie selectie van de 
Nantes. Een lange en stevige zomerwortel, 
die ook geschikt is voor de wat zwaardere 
grond. Goed en redelijk lang bewaarbaar. 
Geeft glanzend oranje wortels van ca. 22 cm 
met een prettig zoete smaak.

0475 Nantes 2 Topfix (zaad)  
2,5 g | ca. 2750 zaden | Prijsklasse 3•Een mooie selectie van de Nantes. Een lange 

en stevige zomerwortel, die ook geschikt 
is voor de wat zwaardere grond. Goed en 
redelijk lang bewaarbaar. Geeft glanzend 
oranje wortels van ca. 22 cm met een prettig 
zoete smaak.

0476 Sugarsnax 54 F1  
ca. 300 zaden | Prijsklasse 3 •  

Een zeer lange slanke zomerwortel van het 
type Imperator, die ook geschikt is voor de 
wat zwaardere grond. Geeft glanzend oranje 
wortels van wel ca. 25 cm met een zeer 
zoete smaak en zeer hoog caroteengehalte.

0477 Jeanette F1  
0,6 g | ca. 530 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Een zéér vroege 

zomerwortel met een prachtig glanzende 
oranje kleur. Ook geschikt voor de wat 
zwaardere grond. De ca. 22 cm lange gladde 
wortels zijn heerlijk zoet van smaak en ook 
goed bewaarbaar.

0478 Snow Man F1  
ca. 400 zaden | Prijsklasse 5 •   PRO. Tuinderssoort. Een zeer slanke zomer-

wortel en daardoor ook geschikt voor de 
wat zwaardere grond. Geeft prachtig puur 
witte wortels van ca. 22-25 cm. Lekker zoet 
van smaak en heel fraai in salades. Vormt 
geen groene schouders en is lang houdbaar 
in de koelkast of vriezer. Mooi in combinatie 
met de oranje en paarse wortelen.

0481 Purple Elite F1  
ca. 400 zaden | Prijsklasse 5             •     PRO. Stevige zomerwortel (18 cm) met 

een diep-paarse kleur aan de buitenkant 
en mooi oranje vlees aan de binnenzijde, 
waardoor de anthocyanen goed bewaard 
blijven. Anthocyanen helpen mee om 
agressieve moleculen in het lichaam 
onschadelijk. te maken en daarmee een 
preventieve werking te hebben tegen 
kanker en hart- en vaatziekten. De kleur 
verdwijnt wel grotendeels tijdens het koken.

0485 Harlekin F1 mix  
0,5 g | ca. 450 zaden | Prijsklasse 3•Mengsel van diverse F1 zomerwortels in de 

kleuren oranje, geel, violet en wit. Mooie 
stevige wortels met een gemiddelde lengte 
van ca. 21 cm. Een waar kleurenpalet bij 

het oogsten en zeer fraai én smakelijk op 
uw bord! De kleur van de paarse wortel 
verdwijnt wel grotendeels tijdens het koken.

0489 Berlikumer 2                                   
3 g | ca. 3000 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Een vrij lange, slanke 
winterwortel, die geschikt is voor vers 
gebruik en bewaring. Geeft wortels van 
ca. 25 cm lang.

0490 Berlikumer 2  
4 g | ca. 4000 zaden | Prijsklasse 2•Een vrij lange, slanke winterwortel, die 

geschikt is voor vers gebruik en bewaring. 
Wortels van ca. 25 cm lang. 

0494 Flakkese 2 selectie (zaad)          
1,5 g | ca. 1100 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Duidelijke verbeterde 

selectie van het Flakkese type. Geeft een vrij 
grove, stompe winterwortel, die geschikt is 
voor vers gebruik en lange bewaring. Geeft 
wortels van ca. 30 cm lang. Dun zaaien op 
regels en na opkomst niet uitdunnen. Zorg 
voor een diep bewerkte grond, zodat de 
wortel ongestoord kan groeien. Normaal 
bemesten en absoluut geen verse stalmest 
gebruiken. Eventueel afdekken om de schade 
door de wortelvlieg te voorkomen. Uien of 
prei tussen de regels planten helpt ook.

0496 Flakkese 2 selectie (pillen)          
ca. 200 pillen | Prijsklasse 4• Gepilleerde zaden, dus direct op de juiste 

plaats te zaaien. Uitdunnen of verspenen is 
niet meer nodig.

27

 “Professional Serie”
Soorten met zeer bijzondere 

eigenschappen zoals prijswinnaars, 
professionele soorten, variëteiten met 

aparte groei- en bloeiwijze.

 

 BIOLOGISCH GETEELDE ZADEN

Dit zaad is geteeld, geschoond en verpakt 

volgens de biologische productie methode, 

welke is vastgelegd en gecontroleerd door 

de stichting SKAL, nummer 026035 / NL-BIO-01. 

Het SKAL keurmerk garandeert dat het daadwerkelijk 

om een biologisch product gaat.

 Nieuw 



0535

Lente-ui White Lisbon

 

0536

White Lisbon zaadlint

 

0540

St. Jans Ui / Barletta

 

0550

Rijnsburger 5 Oporto

 

0552

Sturon •EKO•
 

0516

Prei Farinto (pillen)

 

0517

Blauwgr. Winter - Atlanta •EKO•
 

0525

Winterreuzen 2

 

0530

Stengelui Ishikura 

 

0532

Stengelui Apache

 

UIENGEWASSEN 

Prei
 

Er zijn zomer-, herfst- en winterrassen. 
De zomer- en herfstprei kan al in februari 
binnenshuis /onder glas worden gezaaid, 
met de winterprei ruim een maand later 
starten. Winterprei heeft een langere teelt-
duur en groeit in het volgende jaar uit tot 
een volwaardige prei. Bij voorkeur zaaien 
onder glas of buiten op zaaibed tot half 
mei. Dun zaaien en als de planten op pot-
looddikte zijn uitplanten in een plantgat 
van 18 cm diep. De plant met de wortels op 
de bodem van het plantgat laten zakken en 
een beetje water geven. Het plantgat vult 
zichzelf als de plant gaat groeien.

0511 Herfstreuzen 2 - Hannibal           
1 g | ca. 350 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Tuinderskwaliteit. 
Een herfstprei met oogst tot het midden van 
de winter. Produceert een ca. 25 cm lange, 
donkergroene prei. Goed resistent en na 
oogst lang bewaarbaar.   

0515 Blauwgroene Winter - Farinto  
0,7 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 3•  

Tuinderskwaliteit. Een winterprei met 
uitstekende vorstresistentie. Oogstbaar 
tot einde winter. Produceert een ca. 25 
cm lange, donkergroene prei. Zeer goed 
resistent en na oogst lang bewaarbaar. 

0516 Prei Farinto (pillen)           
ca. 200 pillen | Prijsklasse 4 •  

Gepilleerde zaden, dus direct op de juiste 
plaats te zaaien. Uitdunnen of verspenen is 
niet meer nodig.

0517 Blauwgroene Winter - Atlanta  
0,6 g | ca. 210 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Tuinderselectie. Een 
winterprei met uitstekende vorstresistentie. 
Oogstbaar tot einde winter. Produceert een 
ca. 25 cm lange, donkergroene prei. Zeer 
goed resistent en na oogst lang bewaarbaar.

0525 Winterreuzen 2  
1,5 g | ca. 525 zaden | Prijsklasse 2•Een winterprei met een goede vorstresi-

stentie. Oogstbaar tot einde winter. 
Produceert een ca. 20 cm lange, donker-
groene prei. Redelijk resistent en na oogst 
nog enige tijd bewaarbaar. 

Stengeluien 

Uit het Verre Oosten afkomstige groente die 
zowel op ui als op prei lijkt. Een verrassend 
fijne smaak passend bij exotische gerechten. 
Bij voorkeur zaaien onder glas of buiten op 
zaaibed tot half mei. Dun zaaien, zaad goed 
afdekken en als de planten op potlooddikte 
zijn uitplanten in een plantgat van 18 cm 
diep. De plant met de wortels op de bodem 
van het plantgat laten zakken en een beetje 
water geven. Het plantgat vult zichzelf als
de plant gaat groeien.

0530 Ishikura Long White  
1 g | ca. 550 zaden | Prijsklasse 2•Vormt een vrij lange witte schacht met 

stevig en pijpvormig uienblad.

Bosuien, Zilverui en Zaaiuien

Bosuien, ook wel lenteuitjes genoemd, zijn 
kleine ronde uitjes met verdikte onderkant. 
Net als zilveruitjes en zaaiuien houden ze 
van een vochtige grond. Dun zaaien direct 
in de vollegrond op regels en het zaad goed 
afdekken. Ui is een echte donkerkiemer. 
De grond continu vochtig houden. Na op-
komst niet al teveel uitdunnen. De grond 
licht bemesten, bij voorkeur met compost. 
De zaaiuien oogsten als het lof is afge-
storven. Uien en loof ongeveer 1 week op 
het veld laten nadrogen.

0532 Rode stengelui Apache  
0,7 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 3•Apache is eigenlijk een stengelui, maar 

vormt bij doorgroei mooie glimmend 
paarse, ovaalronde bosuitjes met heerlijke 
smaak. De uitjes zijn lang houdbaar. 

Rauw gebruiken in bijv. uw salades. Dun 
zaaien direct in de vollegrond op regels 
en het zaad goed afdekken. Ui is een 
echte donkerkiemer. De grond continu 
vochtig houden. Na opkomst niet al te veel 
uitdunnen. De grond licht bemesten, bij 
voorkeur met compost. Oogsten kan al in 
de vroege zomer. Evt. laten doorgroeien 
voor een pastelkleurige grote ui. 

0535 Bosui of lente-ui White Lisbon  
2,5 g | ca. 550 zaden | Prijsklasse 2•  

Witte, ovaalronde bosuitjes en rechtop-
staand donkergroen blad. De uitjes zijn 
lang houdbaar. Rauw gebruiken in bijv. uw 
salades. Oogsten kan al in de vroege zomer.

0536 Bosui of lente-ui White Lisbon 
5 meter | Prijsklasse 4•  

Als 5 meter zaadlint. Zaadlint is gemakkelijk 
en snel. Gemaakt van papier dat zichzelf 
in de grond oplost. Leg de zaadlint op een 
vlak zaaibed, maak ze nat en bedek met ca. 
0,5 cm aarde. Daarna licht vochtig houden.

0540 Zilverui Barletta/St. Jans Ui   
2,5 g | ca. 550 zaden | Prijsklasse 2•  

Kleine, witte zilveruitjes, ook wel inmaak-
uitjes genoemd. Oogsten al in de vroege 
zomer als het blad strijkt.

0550 Rijnsburger 5 - Oporto  
1,5 g | ca. 430 zaden | Prijsklasse 3•Tuindersselectie uit het gewaardeerde 

Rijnsburger ras. Uitstekende ronde geel-
bruine ui, die geschikt is voor een lange 
bewaarperiode. 

0552 Sturon  
0,8 g | ca. 215 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Uitstekende plat-
ronde tot ronde geelbruine ui. Sturon is 
ronder dan de oude Stuttgarter ui. Sturon 
is middelvroeg, heeft sterke wortels, sterk 
loof en zeer goede bewaareigenschappen. 
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   = Geschikt voor diepvries

White Lisbon zaad

 Nieuw 



0555

Brunswijker

 

0557

Red Baron •EKO•
 

0560

The Kelsai

 

0566

Rossa lunga di Firenza

 

0571

Grandian F1, grootvruchtig

 

0555 Brunswijker  
1,5 g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 2•Een platronde rode ui, die prima geschikt 

is voor lange bewaring. Rode uien zijn wat 
zoeter van smaak dan de gele.

0557 Red Baron  
1,5 g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Een platronde rode 

ui, die uitermate geschikt is voor lange 

bewaring. Prachtig rood van kleur en lekker 

licht zoet van smaak. Dun zaaien direct in 

de vollegrond op regels (regelafstand 25 cm 

en plantafstand 15 cm) en het zaad goed 

afdekken.

0560 The Kelsai  
0,7 g | ca. 175 zaden | Prijsklasse 4•  

Een zeer fraaie zaaiui van werkelijk wereld-
klasse. Kan uitgroeien tot ruim 7 kg! Hoog-
rond van vorm en matig lang bewaarbaar.

0566 Italiaanse zaaiui   
 Rossa lunga di Firenza 
1,5 g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 3•  

Een langwerpige ui in prachtige karmijn-
rode tint. Vrij vroeg oogstbaar met knotsen 
van uien. De smaak is lekker pittig. Prima 
voor de fijne keuken. Niet geschikt voor 
lange bewaring. 

VRUCHTGEWASSEN

Aardbei 

Dun zaaien onder glas in zaaibakje, afdekken 
met een heel dun laagje grond. Kieming 
duurt wel redelijk lang. Na opkomst verspe-
nen. De planten afharden en uitplanten op 
de aangegeven afstanden. Breng rond de 
planten stro aan om vruchtrot tegen te gaan.

0571 Grandian F1             
ca. 22 zaden | Prijsklasse 5• Hoge opbrengst van heerlijke grote, zoete 

aardbeien. Geeft bij tijdige zaai al in het 
eerste jaar vruchten. Is een echte door-
drager, dus elk jaar opnieuw vruchten. 
Kan ook op flinke potten worden geteeld. 

0572 Temptation                     
ca. 25 zaden | Prijsklasse 4•      PRO. Een compacte doordragende aardbei 

met heel weinig uitlopers en daardoor 
zeer geschikt voor de opkweek in hanging 
baskets en grote potten, maar uiteraard 
ook uw moestuin. Geeft een overvloed van 
middelgrote, heerlijk zoete aardbeien.
 Geeft bij tijdige zaai al in het 1e jaar 
vruchten. Is een “doordrager”, dus elk jaar 
oogst uw lekkere aardbeien. 

0575 Bosaardbei Baron Solemacher 
0,15 g | ca. 540 zaden | Prijsklasse 3•De vruchten (schijnvruchten) verspreiden 

een zoetige geur. Ze zijn goed eetbaar, maar 
flink kleiner dan die van de cultuuraardbei. 
De kleine vruchten hebben een frisse smaak 
die ze geschikt maakt voor vruchtensalades 
en dranken, siroop en jam. Geschikt voor 
potten, randbeplanting en rotstuinen.

Ananaskers

0580 Sun Fruit  
0,4 g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 3• Een oranjegele bes, lekker fris zoet/zuur 

van smaak en vol vitamine C. Als de lampion 
grauw van kleur wordt, vindt u binnen in de 
geeloranje bes. Geeft al heel vroeg vruchten 
en daardoor, zelfs in de slechtste zomer, 

toch veel smakelijke bessen per plant. Laat 
de vruchten indien rijp op de grond vallen. 
De lampion beschermt de vrucht enige 
tijd. Voorzaaien onder glas en na opkomst 
verspenen, afharden en uitplanten, bij 
voorkeur op een wat beschutte, warme plek.

Artisjokken en kardoen

Artisjok en kardoen zijn meerjarige planten. 
Kardoen is duidelijk beter winterhard. Indien 

niet tijdig geoogst, dan is de bloem ook 
fraai. Zaaien onder glas op zaaibedje of bij 
voorkeur direct in potten om de penwortel 
zo weinig mogelijk te beschadigen. De 
meest gestekelde planten verwijderen 
en alleen de mooiste en sterkste planten 
opkweken. Heeft een stevige bemesting 
nodig. Artisjok is niet geheel winterhard 
dus in de winters met bijv. stro afdekken.

0584 Violet de Provence  
1 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 3•Meerjarige plant met violette bloemen, die 

nog voordat ze uitkomen worden geoogst 
als groente. Een ware delicatesse!

0585 Vert de Provence  
1 g | ca. 23 zaden | Prijsklasse 2•Meerjarige plant met groene bloemen, die 

nog voordat ze uitkomen worden geoogst 
als groente. Een ware delicatesse!

0591 Kardoen  
0,8 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Antiek soort. Verwant 
aan de artisjok, ook wel overblijvende arti-
sjok genoemd. De bladsteel, die een paar 
weken voor de oogst omwikkeld wordt met 
donkere folie om ze te bleken, heeft een 
frisse smaak. Bij vroege oogst (aug.) zijn ze 
ook ongebleekt nog sappig en lekker mals. 
Bij een late oogst (okt.) is de smaak wat 
bitter en het gewas stugger. De binnenste 
nerven, het hart en de bloem zijn eetbaar. 
Zaaien vanaf april onder glas, begin mei in 
de vollegrond. Zowel blad als de bloem zijn 
mooi.

Aubergine 

Vraagt veel warmte en moet daarom wel
onder glas worden geteeld. Zaaien in febru-
ari voor een vroege teelt. Jonge planten na 
ca. 4 weken verspenen en zodra het eerste 
echte blad verschijnt de plantjes verplanten
in flinke potten van 14 cm. Later eventueel 
overzetten in vollegrond in koude kas.

0572

Temptation Grootvruchtig •PRO•
 

0575

Baron Solemacher (Rügen)

 

0580

Ananaskers Sun Fruit

 

0584

Artisjok Violet de Provence

 

0585

Artisjok Vert de Provence
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Alle in deze gids aangeboden zaden 

zijn gegarandeerd vrij van 

bestrijdingsmiddelen en zijn niét 

genetisch gemodifi ceerd (GMO).

 Nieuw 



0621

Eight Ball en One Ball F1 •PRO•
 

0626

Soleil F1

 

0630

Partenon F1

 

0631

Grey Griller F1

 

0632

Black Beauty •EKO•
  

0606

Hokus •EKO•
 

0614

Diamant F1 •EKO•
 

0616

Muismeloen (Melothria scabra)

 

0619

Pot-courgette Patio Star F1

 

0620

Ambassador F1

 

0591

Kardoen •EKO•
 

0595

Aubergine Black Beauty

 

0600

Aubergine Listada de Gandia

 

0601

Aubergine Patio Baby F1 •PRO•
 

0605

Kleine groene scherpe

 

Na de vruchtzetting de verlepte bloem-
blaadjes direct weghalen, anders sterven 
de jonge vruchten af.

0595 Black Beauty  
0,5 g | 135 zaden | Prijsklasse 2•Alleen bij een echt warme zomer is teelt 

buiten mogelijk.

0600 Listada de Gandia  
0,1 g | ca. 23 zaden | Prijsklasse 3•Een van de mooiste tweekleurige, Italiaanse 

eiervruchten. Geselecteerd op vroegheid. 
De vruchten worden 15 cm lang en zijn 
prachtig lavendel gestreept. 

0601 Patio Baby F1  
ca. 10 zaden | Prijsklasse 5•   PRO. Deze “All America Selections” (AAS) 

winnaar is een mooie en lekkere toevoeging 
op uw balkon of patio. Doet het uitstekend 
in grote potten, door z’n geringe hoogte 
van ca. 50 cm. Deze baby-vruchten van 
ca. 7,5 cm lang zijn zeer zacht van smaak. 
De plant heeft wel een lekker warm beschut 
hoekje nodig om veel te kunnen oogsten. 

Augurken 

Men kan augurken laten doorgroeien indien 
er “fijne pluk” wordt toegepast. Bij “grove 
pluk” heeft u minder werk, grotere vruchten, 
maar minder groei in vruchten. Zaaien 
onder glas in zaaibak en later voorzichtig 
verspenen of direct op potten van ca. 8 cm 
zaaien met 2-3 zaden per pot. Na kieming 

één plant per pot aanhouden, hierdoor 
krijgt u sterkere planten. Uitplanten na half 
mei op een beschutte, zonnige plaats uit 
de wind, zodra de planten 2 echte blaadjes 
hebben. Eventueel opkweken aan draad.

0605 Kleine groene scherpe  
1,5 g | ca. 60 zaden | Prijsklasse 2•  

Geschikt voor de “fijne pluk” en hierdoor 
continu groei van nieuwe vruchten. Geeft 
gestekelde vruchten.

0606 Hokus  
0,7 g | ca. 30 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Bittervrij en resistent 
tegen vruchtvuur en mozaïektolerant 
Geschikt voor de “fijne pluk” en hierdoor 
continu groei van nieuwe vruchten. Licht 
gestekelde vruchten. 

0614 Diamant F1  
ca. 14 zaden | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Diamant F1 is een 
parthenocarpe variëteit, die resistent 
tegen echte en valse meeldauw is. Mooie 
krachtige en compacte plant, met mooie 
donkergroene, gladde vruchten. Uitstekend 
soort voor de inmaak. 

0616 Muismeloen, Melothria scabra 
ca. 15 zaden | Prijsklasse 4•  

Schattige kleine “watermeloentjes” met een 
heerlijke komkommer/limoen smaak. Prima 
bruikbaar in de salade. Deze muismeloen is 
bijzonder goed buiten op te kweken en is 
een kruipende klimplant. Oogsten 

als de vruchten ca. 2-3 cm groot zijn. De 
vruchten zijn dan het lekkerst en bevatten 
minder grove zaden. Heel leuk soort met 
overvloedige oogst. 

Courgette 

Courgette is een warmteminnend gewas, 
dus bij voorkeur onder glas voor-zaaien op 
potjes van ca. 14 cm. Ter plaatse zaaien op 
zonnige, beschutte plaats en niet eerder dan 
eind mei! Vraagt een vruchtbare humusrijke 
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Parthenocarpie: De plant groeit uit 

zonder dat enige vorm van bestuiving of 

bevruchting noodzakelijk is. De vrouwe-

lijke bloemen zorgen voor mooie gladde 

stekelloze vruchten bij o.a. courgette, 

augurk en komkommer.

2021 is door de leden van de 

‘Fleuroselect Home Garden Association’ 

uitgeroepen tot “Jaar van de Courgette”.

  JAAR  VAN  DE
          courgette

or F1

e 

n Association’ 

de Courgette”.



grond. De bloemen zijn in jong stadium 
eetbaar. Bij voortdurend oogsten blijft de 
plant langer doordragen. Vormt geen ran-

ken en is dus te telen op grote potten. 
De vruchten jong oogsten!

0619 Pot-courgette Patio Star F1  
ca. 10 zaden | Prijsklasse 4• Patio Star F1 is een heerlijke courgette voor 

de teelt in grote potten. Mooi voor teelt op 
uw balkon of uw kleine tuin. De plant wordt 
ca. 45 cm hoog, ca. 60 cm breed en vormt 
zeer smakelijke kleine courgettevruchten. 
Prima resistenties, gezonde plant en mooie 
donkergroene vruchten.

0620 Ambassador F1  
ca. 10 zaden | Prijsklasse 3•Tuinderskwaliteit. Vroeg soort en goed 

resistent tegen meeldauw. Het zilverachtig 
gevlekte blad is geen ziekte, maar een 
erfelijke eigenschap.

0621 Eight Ball & One Ball F1  
ca. 8 zaden | Prijsklasse 5•    PRO. Tuinderskwaliteit. Produceert fraaie 

bolronde courgettes met een heerlijke 
smaak. De vruchten oogsten zodra ze het 
formaat van een grote biljartbal hebben. 
Vergeet niet de jonge bloemen, deze zijn 
ook prima eetbaar. Houdt van warmte, 
dus bij voorkeur onder glas voorzaaien op 
potjes. Beide soorten zijn apart verpakt.

0626 Soleil F1  
ca. 10 zaden | Prijsklasse 3•  

Cilindrische gladde, goudgele vrucht met 
crèmewit vruchtvlees. Middelvroeg soort 
en goed resistent tegen meeldauw. 

0630 Partenon F1  
ca. 8 zaden | Prijsklasse 5•  

Tuinderskwaliteit. Zelfbestuivende (parthe-
nocarpe) variëteit, dus oogstzeker. Vroeg 
soort en zeer goed resistent tegen meeldauw. 

0631 Grey Griller F1  
ca. 8 zaden | Prijsklasse 4•  

Grey Griller F1 heeft een open plantgroei 
zonder veel vertakkingen. Hierdoor zijn 
de vruchten gemakkelijk te plukken. Prima 
geschikt voor teelt op een grote pot. Grey 
Griller F1 is echt perfect voor de op de BBQ 
door z’n mooie ovale vorm. Eenvoudig wat 
plakken in de lengte snijden, waarna deze 
gemakkelijk zijn om te keren op de BBQ. 
Aparte grijze kleur, goed resistant en niet 
onbelangrijk.... heerlijk van smaak. De 
vruchten altijd jong oogsten.

  0632 Black Beauty  
1,7 g | ca. 10 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Oud, maar betrouw-
       baar ras. Is vrij vroeg en geeft donker-
           groene, bijna zwarte vruchten. 
                   Doet het goed onder mindere

omstandigheden. Bij het ter plaatse zaaien: 
op zonnige, beschutte plaats en niet eerder 
dan eind mei!

Komkommers 

Komkommers vragen veel warmte, vocht en 
licht. Om de warmte te bevorderen een bed 
van ca. 40 cm diep en 60 cm breed graven 
en deels opvullen met broeimest, vochtig 
stro of verse stalmest. Vervolgens weer 
afdekken met grond, zodat u een warm 
“broeibed” krijgt. U kunt komkommers 
buiten telen aan draad of als vlakveld-
teelt. Zoek buiten wel een warme beschutte 
plaats, zeker bij teelt aan draad. Bij teelt in 
de kas de ranken van de komkommers bege-
leiden en bijtijds de plant toppen i.v.m. de 
hoogte. Bij voorkeur onder glas voorzaaien 
op potjes van ca. 10 cm. Ter plaatse zaaien 
op zonnige goedbemeste en beschutte 
plaats en niet eerder dan eind mei! Als per 
rank 2 tot 3 vruchten gezet zijn, de top uit 
de rank knijpen. Hierdoor voorkomt u teveel 
aan vruchten en kan de plant een langere 
oogst geven.

0635 Broumana F1  
ca. 10 zaden | Prijsklasse 4•  

Tuinderskwaliteit. Donkergroene, bitter-
vrije vruchten van ca. 15 cm lang. Mini-
komkommers hebben een heerlijke smaak! 
Geschikt voor de vlakveldsteelt en/of een 
teelt aan draad onder glas of in de vollegrond. 
Gedeeltelijk resistent tegen meeldauw.

  0640 Sonja  
0,5 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. 25-30 cm lange vruch-
ten met een heerlijke smaak. Geschikt voor 
bij voorkeur een teelt aan draad onder glas 
of in de vollegrond. Pas na half mei buiten 
uitplanten op zonnige, goedbemeste en 
beschutte plaats. Als per rank 2 tot 3 vruch-
ten gezet zijn, de top uit de rank knijpen. 
Hierdoor voorkomt u teveel aan vruchten en 
kan de plant een langere oogst geven.

  

0656

Louisa F1

 

0660

Lemon Crystal Apple

 

0661

Mini-Mini Komkommer Hopeline F1
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0635

Broumana F1

 

0640

Sonja •EKO•
 

0644

Patio Snacker F1 •PRO•
 

0646

Marketmore •EKO•
 

0650

Tanja

Courgette is misschien wel de meest veelzijdige 

groente die er is. Courgettes zijn prima in 

allerlei gerechten te verwerken of om een 

heerlijke courgettesoep te maken. 

Verder kun je courgettes vullen met allerlei 

producten zoals gehakt, kaas of rijst.

De bloemen zijn ook eetbaar!

plakken in d
gemakkelijk z
Aparte grijze 
onbelangrijk.
vruchten altij

  0632 Black B
1,7 g | ca. 10 z

Biologisch
       baar ras.
             groene
                 Do

producten zoals gehakt, kaas of rijst.

De bloemen zijn ook eetbaar!
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0686

Milena F1

 

0680

California Wonder

 

0689

Jubilandska •EKO•
 

0690

California Wonder Yellow

 

0691

Puntpaprika Medrano F1

 

0666

Outdoor Wonder F1

 

0669

Artemis F1 •PRO•
 

0670

Oranje Ananas

 

0675

Sugar Baby

 

0676

Crimson Sweet •EKO•
 

0644 Patio Snacker F1  
ca. 12 zaden | Prijsklasse 5• PRO. Een compacte, partenocarpe plant, d.w.z. 

geen bevruchting nodig via insecten, dus meer 
vruchten per plant. Door de compacte groei 
ideaal om te telen in grote potten of bv. de 
vierkante meter moestuintjes. Begeleid de 
plant met een eenvoudig hekwerkje. Geeft 
een overvloed aan heerlijk knapperige, niet-
bittere vruchten van ca. 15 cm lang. Tijdig 

plukken voor nieuwe aangroei.

0646 Marketmore  
1 g | ca. 35 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Betrouwbaar ras voor 
de vollegrond of kas. Geeft ca. 20 cm lange 
vruchten met een lekkere smaak. De lichte 
stekels op de wat dikkere vruchten zijn 
positief voor de smaak. Jong plukken om 
zaadvorming tegen te gaan. Pas na half mei 
buiten uitplanten op zonnige, goedbemeste 
en beschutte plaats. 

0650 Tanja  
0,6 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 3•Donkergroene bittervrije, gladde vruchten 

van ca. 35 cm lang en goed resistent. 
Productief en zeer populair ras met een 
prima smaak! Geschikt voor vlakveldsteelt 
en/of een teelt aan draad in de vollegrond.

0656 Louisa F1  
ca. 7 zaden | Prijsklasse 5• 

Tuinderskwaliteit. Sterk groeiende kaskom-
kommer met bittervrije, gladde donker-
groene vruchten van ca. 40 cm. Uitstekend 
resistent. Geschikt voor een teelt aan draad. 
Bestand tegen echte meeldauw.

 0660 Lemon Crystal Apple 
0,4 g | ca. 15 zaden | Prijsklasse 3•  

Een prachtig oud landras uit 1894, waarvan 
de vruchten heel licht verteerbaar zijn. De 
komkommers zien er uit als citroenen en 
worden vooral gebruikt voor de inmaak in 
’t zuur, vers gesneden en uiteraard in uw 
salades. Uiterst productief ras en zeer 

roest en droogte resistent. Geschikt voor 
vlakveldsteelt en/of een teelt aan draad in 
de vollegrond. 

0661 Hopeline F1 - Mini-Mini komkommer  
ca. 8 zaden | Prijsklasse 5• 

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

MELOENEN EN WATERMELOENEN 

Meloenen moet u warm en beschut telen 
en dat kan in ons klimaat eigenlijk alleen
in de kas. Ook hier is een warm “broeibed” 
interessant (zie komkommers). Meloenen 
hebben ook ruimte nodig, dus niet te veel 
planten op een kleine ruimte. Zaaien per 2 
zaden in een pot van 12 cm. Uitplanten in de 
kas. Toppen na 4 echte bladeren. Hoofdranken 
later op 60-70 cm snoeien. Voor een goede 
vruchtzetting met bijen of handmatig de 
bloemen met penseel bestuiven.

0666 Outdoor Wonder F1  
ca. 8 zaden | Prijsklasse 5•  

Een typische suikermeloen voor de vroege 
oogst in de kas of goed beschut buiten. 
Produceert kleine, 300 gr. vruchten met 
lichtgroen vruchtvlees. Voor zowel vlakteelt 
in de kas als aan draad.  

0669 Artemis F1  
ca. 8 zaden | Prijsklasse 6 •     PRO. Artemis is een professionele Charentais 

meloen en is zeergoed resistent tegen ziek-
ten. Geeft gezonde krachtige planten met 
veel blad. Dit blad zorgt voor meer schaduw 
bij de vruchten, waardoor de vruchten beter 
rijpen. De vruchten hebben een hoog “brix-
gehalte”, d.w.z. zoetere vruchten en langer 
houdbaar. Vruchtgewicht ca. 1,1 kg.

0670 Oranje Ananas  
ca. 9 zaden | Prijsklasse 3•Ananasmeloen. Een sterke groeier, die 1- 2  

kg zware vruchten produceert met sappig 
en stevig oranje vruchtvlees. Een mooie 
suikermeloen voor de zowel vlakteelt in de 
kas als aan draad. 

0675 Sugar Baby  
2 g | ca. 35 zaden | Prijsklasse 2•Een heerlijke watermeloen, die ook in de 

Benelux in de kas uitstekend kan worden 
geteeld. In de vollegrond alleen mogelijk bij 
zeer warme zomers. Het rode vruchtvlees 
van de ca. 4 kg zware vruchten is heerlijk fris 
van smaak. 

0676 Crimson Sweet  
2 g | ca. 35 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Prachtige water-
meloen met z’n donkergroene strepen, staat 
bekend om z’n geweldige smaak en hoog 
suikergehalte. Goed resistent tegen ziekten en 
met warme zomers redelijk buiten te telen. In 
midden/noord-Europa is teelt in de koude kas 
veel zekerder voor een goed resultaat. 
Kan vruchten geven van meer dan 10 kg. 

Paprika en Peper

 

Paprika en peper hebben veel warmte 
nodig. Zaaien onder glas op zaaibed of 
direct in 10 cm potjes. Na opkomst ver-
spenen en later in koude kas of buiten op 
een warme beschutte plaats uitplanten. Ook 
geschikt voor de teelt in potten en bakken. 
Hoogte paprika in kas ca. 1,50 m en buiten 
ca. 75 cm. De pepers worden wat lager.

0680 California Wonder  
0,4 g | ca. 65 zaden | Prijsklasse 2•De vruchten kleuren van groen naar rood. 

Opbrengst per plant circa 10 vruchten. De 
rodere vruchten zijn duidelijk zoeter van 
smaak en bevatten verschillende mineralen 
en veel vitaminen B en C.
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Pot-paprika Tangerine Dream
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Cayenne long slim
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Peper Habanero

 

0708

Westlandse Lange Rode •EKO•
 

0686 Milena F1  
ca. 12 zaden | Prijsklasse 5•  

De vruchten kleuren van groen naar oranje. 
Stevige, diep oranje vruchten, die zeer goed 
houdbaar zijn. Opbrengst per plant circa 10 
vruchten. De oranje vruchten zijn bijzonder 
zoet van smaak en bevatten verschillende 
mineralen en veel vitaminen B en C.  

0689 Jubilandska                                                        
ca. 25 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. De vruchten kleuren 
van groen naar rood. Opbrengst per plant 
circa 10 vruchten. De langwerpige vruchten 
zijn heerlijk zoet van smaak en bevatten 
verschillende mineralen en vitaminen B en C. 

0690 California Wonder Yellow           
0,25 g | ca. 40 zaden | Prijsklasse 3•De vruchten kleuren van groen naar geel. 

Grote goudgele dikwandige vruchten. Op-
brengst per plant circa10 vruchten. De gele 
vruchten zijn duidelijk zoeter van smaak en 
bevatten verschillende mineralen en veel 
vitaminen B en C.

0691 Medrano F1  
ca. 10 zaden | Prijsklasse 5•  

17-20 cm lange en 5 cm brede zoete punt-
paprika. Ideaal om te vullen of te grillen.
Medrano is heerlijk zoet van smaak (brix 
van 8/9). Compacte plant en sterke groeier. 
Kleurt van helgroen naar helder rood. Bevat 
veel goede mineralen en vitaminen. Ook 
geschikt voor de teelt in potten en bakken. 
Hoogte in kas ca. 1,50 m en buiten ca 75 cm.

0695 Kobold F1  
ca. 8 zaden | Prijsklasse 6•  

Mooie compacte pot-paprika. Mooi voor 
teelt op een zonnige plek uit de wind op 
uw balkon of uw kleine tuin. Krachtige 
groei en mooie vertakking. Geeft een zeer 
hoge opbrengst van glanzende vruchten, 
die naar rood afrijpen. De smaak is meer 
dan uitstekend: heerlijk zoet en aromatisch! 
Vruchtgewicht ca. 50-70 gram.

0696 Tangerine Dream  
ca. 20 zaden | Prijsklasse 4•  

Mooie compacte pot-paprika. Mooi voor 
teelt op een zonnige plek uit de wind op 
uw balkon of uw kleine tuin. Krachtige 
groei en mooie vertakking. Geeft een zeer 
hoge opbrengst van glanzende vruchten, 
die naar oranje afrijpen. De smaak is meer 
dan uitstekend: zoet met een licht pikante 
smaak. Hoogte van de plant ca. 40 cm. De 
oranje vruchten zijn duidelijk zoeter van 
smaak en bevatten verschillende mineralen 
en veel vitaminen B en C. 

0700 Spaanse peper, Cayenne long slim  
0,25 g | ca. 40 zaden | Prijsklasse 2•Produceert langwerpige, puntige groene 

vruchten, die bij rijping naar rood 
verkleuren en scherp smaken. Scherpte 4 
op basis van de schaal van “Scoville Heat 
Units” (1 tot 5). Opbrengst per plant ca. 25 
vruchten. Hoogte plant ca. 75 cm.

0705 Peper, Habanero  
Ca. 10 zaden | Prijsklasse 4• De favoriete peper voor het Caribische 

gebied en ca. 15 - 20x heter dan bijv. een 
Jalapeno peper. Scherpte 5+ op basis van 
de schaal van “Scoville Heat Units” (1 tot 
5). Behoort tot de allerheetste pepers in 
de wereld, dus voorzichtig in gebruik! 
Opbrengst per plant ca. 20 vruchten. 
Hoogte plant ca. 75 cm. 

0708 Spaanse peper, Westlandse Lange Rode 
ca. 25 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Scherpte 4 op basis 
van de schaal van “Scoville Heat Units” 
(1 tot 5). Opbrengst per plant ca. 25 vruchten. 
Hoogte plant ca. 75 cm

0710 Hungarian yellow hot wax  
0,2 g | ca. 25 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Dit is een van de 
grootste pepers en matig heet van smaak. 
Rijpt van groen, naar geel en uiteindelijk 
oranje-rood. De scherpte neemt dan ook 
steeds toe. Deze Hongaarse peper is circa 

15 cm lang en 4 cm breed. Prima in ons 
koelere klimaat te telen, maar uiteraard is de 
oogst groter en zekerder in een koude kas. 
Hoogte van de plant is ca. 75 cm.

Pompoenen 

Pompoenen vormen een zwaar gewas 
met lange ranken. De plant heeft veel mest, 
vocht en warmte nodig. Groeit daarom 
uitstekend naast of op een compost- of 
mesthoop. Zaaien onder glas in bakje of 
direct in een grote bloempot. Uitplanten na 
half mei als er 4 echte bladeren zijn. Pom-
poenen zijn zeer gevoelig voor nachtvorst. 
De ranken afsteken als ze te lang worden. 

0715 Spooktacular  
2,5 g | ca. 8 zaden | Prijsklasse 3•Ideaal formaat voor het maken van lam-

pionnen. Prima geschikt voor consumptie. 
De vruchten zijn lang bewaarbaar.

0719 Uchiki Kuri  
2,75 g | ca. 13 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Gourmetpompoen. 
Stevige diep oranje vruchten, welke zeer 
lang houdbaar zijn. Vooral geschikt voor de 
consumptie, maar zeker ook leuk voor de 
sier. De smaak heeft iets weg van kastanjes 
en is echt heerlijk in de soep.

0722 Musquée de Provence  
ca. 10 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Muskaatpompoen. 
De ca. 35 cm grote vruchten hebben heerlijk 
zoet oranje vruchtvlees met een vleugje 
muskaat en een hoge voedingswaarde. De 
vruchten verkleuren pas laat in de herfst en 
zijn zéér lang houdbaar, soms wel tot één 
jaar lang! Indien de vruchten eigenlijk nog 
niet oogstrijp zijn, dan toch oogsten en op 
een matig warme plaats laten narijpen.

0723 Sweet Dumpling  
1 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Zeer smaakvolle 
en decoratieve pompoen. De smaak van 
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0726

Butternut Hercules F1

 

0730

Rouge vif d’Etampes

 

0740

Atlantic Giant

 

0746

Earlibird F1

 

0750

Golden Bantam •EKO
 

het oranje/gele vruchtvlees is heerlijk zoet 
en licht kastanjeachtig. De plant draagt 
gemiddeld 10 kleine vruchten van ca. 10 cm 
groot. Sweet Dumpling is op z’n best tot 4 
maanden na de oogst. In het begin zelfs als 
een “mangetout” eetbaar, dus met buiten-
kant en al. Uitstekend geschikt om te vullen.

0726 Hercules F1  
ca. 15 zaden | Prijsklasse 5•  

Hercules F1 is een hybride butternutpom-
poen, die in ons West-Europese klimaat 
prima te telen is. Niet te vroeg zaaien, pas 
als de kou uit de lucht is. Kan bij droogte, 
te nat of te koud soms vreemde vorm 
vruchten geven. Ze houden dus van warmte. 
Heeft weinig groeidagen nodig om tot ca. 
1,5 kilogram zware vruchten te komen. 
Zeer lang bewaarbaar. Heerlijk in allerlei 
gerechten of de soep, vanwege z’n volle, 
zoete en nootachtige smaak. 

0730 Rouge vif d’Etampes  
3 g | ca. 11 zaden | Prijsklasse 3•  

Geïntroduceerd in 1800. Fraaie grote oranje-
rode, geribde vruchten met oranje vrucht-
vlees. Goed bewaarbaar. Prima geschikt 
voor consumptie, maar dan duidelijk sneller 
oogsten. 

0740 Atlantic Giant  
ca. 9 zaden | Prijsklasse 4•‘s Werelds grootste pompoen. Een “reuze” 

aanrader voor wedstrijden, want de vruch-
ten kunnen in de Benelux een gewicht 

bereiken van 150-250 kg. Het huidige 
wereld-record van 951 kg is ongelofelijk, 
maar waar. 

Suikermaïs 

Suikermaïs groeit snel en heeft daarom 
een goede bemesting nodig. Maïs is een 
echte windbestuiver, dus niet één lange 
regel, maar dan beter twee kortere regels 
naast elkaar. Zaaien bij voorkeur ter plaatse 
op regels. Suikermaïs houdt van hogere 
temperaturen, dus niet voor midden mei 
buiten zaaien. De bodemtemperatuur moet 
ook minimaal 10°C zijn. Maïs is rijp als de 
kwast donker wordt en verdroogd. 

0746 Earlibird F1  
3,5 g | ca. 17 zaden | Prijsklasse 4•Een heerlijke extra zoete maïs, die zowel 

rauw als gekookt gegeten kan worden. 
Ook geschikt voor de wat koudere weers-
omstandigheden. De hoogte is slechts 
100-125 cm, dus minder windgevoelig.

0750 Golden Bantam  
3 g | ca. 12 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Bekend oud landras 
uit 1902. Een heerlijke zoete maïs, die zowel 
rauw als gekookt gegeten kan worden. Ook 
geschikt voor de wat koudere weersom-
standigheden. 

Tomaten 

Tomaten worden meestal onder glas ge-
teeld, maar kunnen ook buiten op een zon-
nige beschutte plaats een goede oogst 
geven. Dit kan in de vollegrond of in grote 
potten. Tomaten vragen wel om een compost 
rijke grond. Na verloop van tijd wat bijmesten 
met bijvoorbeeld tomatenvoeding. Zaaien 
in een zaaibakje, zodra hanteerbaar verspe-
nen in (pers)potten. Later uitplanten in kas 
of buiten op een warme beschutte plaats. 
Na ongeveer 4 vruchttrossen de top uit de 
plant knijpen. De uitlopers in de oksels van 
de bladeren altijd wegnemen (dieven).

0755 Vitador F1  
ca. 25 zaden | Prijsklasse 4•  

Tuinderskwaliteit. Een trostomaat met een 
heerlijke smaak en vruchten van circa 85 g. 
Bestand tegen diverse tomatenziekten.

0760 Bonset F1  
ca. 25 zaden | Prijsklasse 4•Voormalig tuindersselectie voor kas én 

vollegrond. Betrouwbare sterke groeier 

en zeer vroeg. Produceert mooie ronde 

tomaten van ca. 95 gram. Bestand tegen 

diverse tomatenziekten. 

0762 Oxheart  
0,15 g | ca. 50 zaden | Prijsklasse 2•  

Oxheart staat bekend om z’n uitstekende 
smaak en uiteraard de mooie aparte vorm 

0767

Country Taste F1 •EKO•
 

0770

Marmande

 

0775

Beefmaster F1

 

0780

San Marzano 3

  

0755

Tomaat Vitador F1

 Tomaat Vitador F1

 

0760

Bonset F1

 

0762

Oxheart

 

0765

Moneymaker

 

34

Meer blad aan een tomatenplant 

maakt de vruchten zoeter.
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Brandywine
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Roma, cherry

 

0790

Goldene Königin

 

0791

Heartbreakers Vita F1

 

0795

Pottomaat Minibel

 

0800

Sungold F1

 

0805

Gardenberry F1

  

van een (ossen)hart. Dit Italiaanse soort is 
vanwege het lage vochtgehalte zeer gewild 
voor het gebruik in pasta’s en sauzen. 
Oxheart rijpt van binnen uit en hierdoor 
heeft de vrucht een mooie lichtgroene huid 
in contrast met het donkerrode vruchtvlees. 
Teelt in de kas, aan draad, geeft de beste 
resultaten. Oogst na ca. 75 dagen.

0765 Moneymaker  
0,2 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 2•Een betrouwbaar, wel wat ouder ras voor 

de teelt onder glas en vollegrond. Redelijk 
bestand tegen tomatenziekten. Produceert 
mooie ronde tomaten van ca. 90 gram. 

0767 Country Taste F1  
ca. 10 zaden | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Grote vleestomaat 
van ca. 250 gram met geribde, platronde 
vruchten, geschikt voor de kas- en buiten-
teelt. Heerlijke smaak, mooi vlees en 
betrouwbaar ras.

0770 Marmande  
0,2 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 2•Vleestomaat met geribde platronde vruchten, 

voornamelijk geschikt voor de buitenteelt. 
Gewicht van de vrucht ca. 150 g. 

0775 Beefmaster F1  
ca. 25 zaden | Prijsklasse 3•Extra grote vleestomaat met geribde plat-

ronde vruchten, geschikt voor de kas- en 
buitenteelt. Gewicht van de vrucht ca. 340 g 
of nog veel zwaarder. 

0780 San Marzano 3  
0,2 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 2•                Dé tomaat om saus van te maken. 

                 Een echte Italiaanse tomaat, prima 
                    geschikt om te pellen en om zon-
                         gedroogde tomaten te maken.
                                  Heerlijk van smaak. 

0786 Supersweet 100 F1  
ca. 20 zaden | Prijsklasse 4• PRO. Kerstomaat. Lange trossen met zeer 

zoete rode kersgrote tomaten. Lekker als 
snack of in de salade. Een F1 voor zowel 
kasteelt als buitenteelt. Ook te kweken in 
grote potten. 

0790 Goldene Königin  
0,2 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 3•Een ronde gele tomaat, die zowel in de kas 

als buiten kan worden geteeld. De vruchten 
van 100 g en hebben hun eigen specifieke, 
maar iets minder zoete smaak. 

0791 Heartbreakers Vita F1  
ca.10 zaden | Prijsklasse 4•Pottomaat “Heartbreakers” heeft heerlijk 

zoete hartvormige snacktomaatjes en is 
uniek in zijn soort. Zaaien in een zaaibakje, 
zodra hanteerbaar verspenen in (pers)
potten. Later uitplanten in potten, hetzij 
in de kas of op buiten op een warme 
beschutte plaats. De plant niet toppen of 
dieven! Na verloop van tijd wat bijmesten 
met tomatenvoeding.  

0795 Pot- of Kerstomaat Minibel  
0,2 g | ca. 125 zaden | Prijsklasse 3•Pottomaat, snel vertakkend en die een 

overvloed produceert aan smakelijke kleine 
ronde vruchten. Ca. 30 cm hoog.

0800 Sungold F1  
ca. 11 zaden | Prijsklasse 5•  

Kerstomaat. Lange trossen met heerlijke  oran-
je kersgrote tomaten. Lekker als snack of in 
de salade. Een hybride voor zowel kas- als 
buitenteelt. Ook op te kweken in grote potten.

0805 Gardenberry F1  
ca. 8  zaden | Prijsklasse 5•  

Kerstomaat. Zeer lange trossen met rode 
hartvormige kerstomaten. Een wel zeer bij-
zondere tomaat met bovendien een hoog 
suikergehalte. De smaak is dus heerlijk zoet 
en perfect als snack of in de salade. Op-
kweek in kas, vollegrond of in een grote pot.

0810 Micro Cherry  
ca. 12 zaden | Prijsklasse 4•     PRO. Een bijzonder productief soort voor 

de teelt in de hanging basket, grote hoge 
potten of als grote struiktomaat. Geeft een 
overvloed aan heerlijk zoete pluktomaatjes. 
Dieven is niet echt meer nodig. Ideaal voor 
op uw terras of patio en bij voorkeur op een 
warme en windstille plek.  

0815  Brandywine  
0,15 g | ca. 45 zaden | Prijsklasse 3•Brandywine stamt al uit 1885 en staat 

wereldwijd bekend als een van de aller-
lekkerste tomaat. Geeft ca. 300-400 gram 
grote vleestomaten met een aparte rozerode 
kleur. Oogsten als de tomaten oranjegroen 
van kleur zijn en dan na laten rijpen. Heerlijk! 
Buitenteelt is mogelijk indien op zonnige, 
windstille plek. Tijdig blad plukken en 
dieven om ziekten te voorkomen.

0820 Roma, cherry  
0,15 g | ca. 60 zaden | Prijsklasse 4• Cherry Roma is een zeer rijkdragend ras en 

al na 70 dagen oogstbaar. De pruimvormige 
kerstomaatjes zijn bijzonder aromatisch, 
dieprood van kleur en hebben een heerlijke 
pittige, zoete smaak. Door de dunne huid 
gemakkelijk te ontvellen, lang houdbaar 
en geschikt voor verse en gedroogde con-
sumptive (puree, pasta, salsa en tapenade). 
Kan aan draad worden geteeld. Tijdig blad 
plukken en dieven om ziekten te voorkomen. 

0825 Black Russian  
0,2 g | ca. 60 zaden | Prijsklasse 4• Black Russian is een vrij compacte plant, 

oogstbaar na ca. 75 dagen. De donker 
mahonierode vruchten van ca. 100 gram 
hebben een bijzondere smaak, namelijk 
zoet/zuur met een wat pittig aroma. Hoge 
gezonde antioxidatieve eigenschappen. 
Black Russian minder dieven als andere 
gewassen voor hogere opbrengst. Teelt in 
de kas, aan draad, geeft de beste resultaten.
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0830 Lemon Tree  
0,15 g | ca. 45 zaden | Prijsklasse 3•Lemon Tree is de perfecte naam voor dit 

soort. Lemon Tree vormt ca. 6 cm grote, 
helder gele vruchten in de vorm van een 
citroen. Stevige vruchten die ook goed zijn 
te gebruiken voor de ketchup, als sap, voor 
saus en vers gebruik. De prettige, lichte 
smaak maakt Lemon Tree tot een prima 
keukentomaat. Teelt in de kas, aan draad, 
geeft de beste resultaten.

0835 Green Zebra improved  
0,15 g | ca. 45 zaden | Prijsklasse 3•Green Zebra, ook wel “Striped Emerald Green” 

genoemd, produceert prachtige barnsteen-
groene vruchten met donkere citroen-
kleurige strepen. Geeft vruchten tussen 
de 60 en 120 gram, afhankelijk omstandig-
heden. Het vruchtvlees is heerlijk fris, 
krokant en zit tussen zoet en zuur in. Teelt in 
de kas, aan draad, geeft de beste resultaten, 
hoewel buitenteelt op een warme beschutte 
plaats is in ons klimaat ook goed mogelijk. 
Tomaten horen op de fruitschaal – en zeker 
dit sieraad – en niet in de koelkast.

0845 Wendy F1  
0,1 g | ca. 35 zaden | Prijsklasse 4•Wendy F1 is een zelftoppende/struikvormige 

hybride tomaat. Een heerlijke tomaat voor 
het vers verwerken in salades en vooral ge-
schikt voor het maken van pasta’s. De ca. 10 
cm lange donkerrode vruchten hebben een 
gewicht van ca. 75 gram. Wendy F1 doet 
het goed onder verschillende weersom-
standigheden, maar teelt in kas heeft de 
voorkeur. Geeft een grote oogst en is goed 

resistent tegen ziekten.

0850 Chocolate Cherry  
ca. 40 zaden | Prijsklasse 4•Chocolate Cherry is een zeer betrouwbare 

en smaakvolle tomaat. Mooie donkere 
chocoladekleurige vruchten met werkelijk 
heerlijk sappig donkerrood vruchtvlees. 

Geeft een langdurige en overvloedige oogst 
van mooi kleine vruchten die niet snel 
openbarsten. Oogst tot ver in het najaar. 
Teelt buiten op warme windstille plek is 
mogelijk. Teelt in de kas, aan draad, geeft 
de beste resultaten.

0851 Yellow Clementine  
ca. 0,1 g | ca. 45 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Geeft zeer grote tros-
sen van ronde gele kerstomaatjes. Gewicht 
van de tomaatjes zijn ca. 10 gram en door-
snede ca. 2,5 cm. Geschikt voor gebruik in 
uw salades, pasta en saus. Yellow Clementine 
is ook geschikt als patio-tomaat, maar 
dan wel de plant op tijd toppen als er zich 
voldoende bloemtrossen hebben gevormd.

0855 Cerise  
0,1 g | ca. 55 zaden | Prijsklasse 3•Tomaat Cerise geeft een overvloedige oogst 

van donkerrode kerstomaatjes van ca. 50 
gram. De smaak is bijzonder en heerlijk 
zoet. Geschikt voor gebruik in uw salades, 
pasta en saus. Cerise is ook geschikt als 
patio-tomaat, maar dan wel de plant op 
tijd de plant toppen als er zich voldoende 
bloemtrossen hebben gevormd.

0860 Indigo Rose  
ca. 17 zaden | Prijsklasse 5•Indigo Rose is in vroeg stadia zo zwart als 

een aubergine en door de latere verkleuring 
zeer fraai in uw salade. De vruchten van 
ca. 35 gram zijn oogstbaar als de vruchten 
van blauw-paars verkleuren naar een fraai 
glanzend paars-roze. De smaak is dan echt 
op zijn best en heerlijk in balans qua zoet 
en zuur. Indigo Rose bevat van nature heel 
veel antioxidanten en is dan ook een zeer 
gezonde tomaat.

0865 Artisan Green & Pink Tiger  
ca. 16 zaden | Prijsklasse 5•Bevat 2 aparte zakjes met elk 8 zaden van 

Artisan Green en Pink Tiger. De 5 cm lang-
gerekte Roma-tomaatjes van ca. 20 gram 

zijn fraai gestreept, goed bestand tegen 
scheuren en hebben een heerlijke zoetzure 
smaak. De prima smaak en het mooie 
vruchtvlees zijn bijzonder geschikt voor uw 
salades. Gezonde plant met goede resi-
stenties. Geeft een grote opbrengst door 
de lange plukperiode.

0870 Romello F1  
ca. 10 zaden | Prijsklasse 5•AAS-winner. Romello F1 is de 1e pruimto-

maat op pot met een meeldauw resistentie. 
De plant heeft een hoogte van ca. 30 cm en 
50 cm breed. Perfect in potten en hanging 
baskets. Produceert enorme aantallen kleine 
pruim-vruchten met een gewicht van 17 
gram en een 9%-10% Brix (suikergehalte). 
Oogst tot aan de vorst is goed mogelijk door 
z’n uitstekende eigenschappen tegen kou.
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Wat is een F1-Hybride?Wat is een F1-Hybride?

Een hybrideras komt tot stand na een zeer 

lange reeks van ingewikkelde handelingen. 

Allereerst worden rassen gezocht, die over 

de eigenschappen beschikken, die in de 

hybride gewenst zijn. De geschikte rassen 

worden gedurende een aantal generaties 

zelfbevrucht of binnen een familieselectie 

gekruist tot deze ‘lijnen’ voldoende 

uniform zijn. Dan kan men ze als ‘ouderlijn’ 

gebruiken. De ouderlijnen worden met 

elkaar gekruist. Het kruisingsproduct 

heeft eigenschappen van beide ouders. 

De groei, uniformiteit en productiviteit 

zijn echter versterkt. Dit verschijnsel wordt 

‘heterosis’ genoemd. Het zal duidelijk zijn 

dat de eerste handeling, het kiezen van 

de ouderlijnen zéér belangrijk is. Maar het 

resultaat mag er zijn!

 Nieuw 
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Grote Noordhollandse

 

3015

Snijbiet Groene Gewone
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Snijbiet Lucullus

 

3025

Snijbiet Rainbow mix

 

3030/ 3035

Breedblad Scherpzaad

  

 
3000

  Veldsla Volhart 2

 

3005

Veldsla Favor

    

Veldsla 

Veldsla is geen echte sla, maar wel een 
smaakvolle aanvulling in bijv. uw salade. 
Een zeer vitaminerijke wintergroente. Kan al 
in het vroege voorjaar, maar ook in het late 
najaar worden gezaaid in warme of koude 
kas, dan direct wel in de vollegrond. Zaaien 
op regels in de vollegrond, ook geschikt 
voor teelt in verwarmde kas en binnenshuis. 
Na opkomst niet uitdunnen. Zorg voor een 
met compost bewerkte grond en goed 
vochtig houden. Veldsla is goed bestand 
tegen kou/vorst.

3000 Veldsla Volhart 2  
30 g | Prijsklasse 4•Een kortbladig type met donkergroen, 

opstaand blad. Groeit trager dan de 
langbladige “Grote Noordhollandse” en is 
ietsje gevoeliger voor smeul in de winter. 

3005 Veldsla Favor  
12 g | Prijsklasse 4•  

Tuinderskwaliteit. Een kortbladige professio-
nele veldsla met donkergroene opstaande 
rozetten. Korte stelen, zeer mals en bijzonder 
smaakvol. Geschikt voor teelt het gehele 
jaar rond in verwarmde en koude kas en 
in de vollegrond, dus ook voor de wat 
warmere periodes. 

3010 Veldsla Grote Noordhollandse  
30 g | Prijsklasse 4•Een langbladig type met grijsgroen blad 

en een vrij platte groeiwijze. Groeit sneller 
dan de kortbladige “Volhart” en is minder 
gevoelig voor smeul in de winter. Zeer 
productief gewas. 

Snijbiet

Wordt ook wel “Warmoes” genoemd is een 
heerlijke ouderwetse bladgroente. Wordt 
steeds vaker gebruikt als vervanger van 
spinazie. Bijzonder lekker en gezond. Men 
kan het blad of de ribben (stengels) eten. 
Wilt u dit gewas uitsluitend als bladgroente

telen, dan dik zaaien. Voor de 
teelt van ribben dus minder 
dik zaaien en langer door laten 
groeien. Gestoofd als een asperge 
smaakt het heerlijk. Bevat verschillende 
mineralen, maar vooral natrium en calcium. 
Zaaien op rijenafstand 20-25 cm, vervolgens 
licht dunnen tot circa 5 cm op stuk. 
Snijbiet is wel iets gevoelig voor “schieten”.

3015 Snijbiet Groene Gewone                             
25 g | Prijsklasse 3•Dit ras is vooral geschikt voor de bladteelt 

en produceert mals, lichtgroen blad. Het 
jonge blad en de bladstelen kunnen zowel 
rauw als gekookt worden gegeten. 

3020 Snijbiet Lucullus                                               
25 g | Prijsklasse 3•Dit ras is vooral geschikt voor de blad- en 

ribbenteelt. Indien men niet het jonge blad 
en bladstelen oogst, kan men van de vol-
groeide planten de stelen (ribben) eten. 
Deze kunnen op dezelfde manier als 
asperges worden bereid. 

3025 Snijbiet Rainbow mix                                 
15 g | Prijsklasse 5•  

Zeer oud ras uit Australië. De stelen hebben 
uiteenlopende kleuren, zoals geel, oranje, 
roze, rood en wit. Het blad is weer groen. 
Heel mooi in de siertuin en lekker op tafel. 
Vooral geschikt voor de blad- en ribbenteelt. 
Is wel gevoeliger voor “schieten”.

Spinazie

Spinazie is een ijzerhoudende groente, 
die zowel rauw als gekookt kan worden 
gegeten. Vraagt een voedzame, humusrijke 
en vochthoudende grond met veel stikstof 
en kali. Er is scherpzadige en rondzadige 
spinazie. Voor vroege teelt wordt vaak 
scherpzadig zaad gebruikt, voor zomerteelt 
meestal de rondzadige soorten. Zaaien op 
regels onder glas of in de volle grond. Zaai 
regelmatig kleine hoeveelheden, zodat u 
voortdurend kunt oogsten. Niet buiten de 

aangegeven zaaiperiode zaaien, anders 
schiet het gewas snel door. 

  Spinazie Breedblad Scherpzaad            
3030       50 g | Prijsklasse 3• 

3030    100 g | Prijsklasse 4• 

Scherpzadig. Voor de voorjaars- en late 
herfstteelt. Een gewas met vrij groot 
donkergroen blad.

3046 Spinazie Columbia F1                                    
65 g | Prijsklasse 5• 

Tuinderskwaliteit. Een rondzadige, traagschie-
tende selectie voor de voorjaars- en vooral 
zomerteelt. Produceert rond, donkergroen 
blad, dat zowel rauw als gekookt gegeten 
kan worden. Resistent tegen wolf 1 t/m 10. 

3050 Spinazie Nores                                                  
90 g | Prijsklasse 4•Een rondzadig ras voor de late voorjaars- en 

zomerteelt. Produceert rond donkergroen 
blad, dat zowel rauw als gekookt gegeten 
kan worden. Gematigd resistent en redelijk 
traagschietend.

37

Alle in deze gids aangeboden zaden 

zijn gegarandeerd vrij van 

bestrijdingsmiddelen en zijn niét 

genetisch gemodifi ceerd (GMO).

  3030
  3035

  

n dik zaaien. Voor de 
ribben dus minder 

n en langer door laten 
Gestoofd als een asperge 
et heerlijk. Bevat verschillende 
n, maar vooral natrium en calcium
p rijenafstand 20-25 cm, vervolge
nen tot circa 5 cm op stuk

n”.

 

m. 
ens 

GROENTENGROENTEN
VERPAKT IN DOOSJESVERPAKT IN DOOSJES

   = Geschikt voor diepvries



3085

Niki

 

3090

Cordoba

 

3095

Argus

 Calima

 

3105

Kylian

 

3111

Speedy •EKO•
 

3046

Columbia F1

 

3050

Nores

 

3060

Winterreuzen

 

3065

Nieuw-Zeelandse

 

3075

Cannellino

 

3060 Winterspinazie Winterreuzen                 
90 g | Prijsklasse 4•Een rondzadig ras, dat bij een zaai in late 

zomer en herfst kan overwinteren. Produ-
ceert een gewas met vrij groot, donker-
groen blad. Teelt in kas is niet mogelijk. 

3065 Nieuw-Zeelandse Spinazie                        
25 g | Prijsklasse 3•Een rankende, warmteminnende plant, 

waarvan men onder glas veel plezier kan 
beleven. In de vollegrond zal het pas na half 
mei kunnen. Doet het ook prima in grote 
potten. Het is een zachte, pikante groente, 
te bereiden als spinazie. Zaaien voor vroege 
pluk onder glas op (pers)potten, voor latere 
pluk in de vollegrond. Zaden voor het zaaien 
12 uur voorweken. 

Droogbonen 

Stam-, Droog- of Kookboon zijn hardschil-
lige bonen, waarvan de volgerijpte zaden na 
droging kunnen worden bewaard en later 
gekookt gegeten. De teelt is gelijk aan die 
van stamslabonen. Het is een stamboon, 
dus ondersteuning is niet nodig. Bonen 
houden van warmte. Teveel wind en vooral 
nachtvorst zijn zeer schadelijk. Zaaien ná 
half mei in de vollegrond. Rijafstand ca. 40 cm 
met om de 10 cm een boon. De geoogste 
peulen op het veld laten drogen en vervol-
gens doppen. De peulen zelf zijn niet eetbaar.

3075 Italiaanse Witte Droogboon   
 Cannellino
100 g | Prijsklasse 4•  

Een klassieke Italiaanse witte boon, die 
vrij groot wordt en erg goed van smaak is. 
Heerlijk in de zo bekende minestrone soep. 
Kan indien gedopt, zowel vers als gedroogd, 
worden gebruikt. 

Stamslabonen  / Struikslabonen

Stamslabonen hebben een kortere groei-
duur dan stokslabonen. Stamslabonen 
kunnen ook onder glas worden geteeld. 

Voor een vroege oogst onder glas zaaien of 
alvast in potjes voorzaaien. Bonen houden 
van warmte en teveel wind en nachtvorst 
zijn zeer schadelijk. Zaaien of uitplanten ná 
half mei in de vollegrond. Rijafstand ca. 
40 cm met om de 10 cm een boon. Toedek-
ken met compost bevordert een vlotte 
opkomst. Stambonen hebben ook geen 
ondersteuning nodig in tegenstelling tot 
stokbonen. Hoewel alle hier vermelde soor-
ten draadloos zijn, kan onder invloed van 
temperatuur, luchtvochtigheid en licht soms 
wel eens een draad worden gevormd op de 
peul. Tijdig plukken voorkomt dit euvel. 

3085 Niki                                                                           
75 g | Prijsklasse 4•  

Zeer fijnzadige, zeer dunne filetboon van 
ca. 12 cm lang. Witzadig. Goede opbrengst 
per plant. Goede resistentie. 

3090 Cordoba                                                                 
75 g | Prijsklasse 4•  

Tuinderskwaliteit. Vroege, dunne filetboon 
van ca. 15 cm lang. Koffiekleurige zaden zijn 
beter bestand tegen minder goede weersom-
standigheden. Hoge opbrengst met prima 
smaak. Sterke groeier en zeer goed resistent. 

3095 Argus                                                                       
75 g | Prijsklasse 5•  

Tuinderskwaliteit. Zeer vroege fijnzadige, 
dunne filetboon van ca. 18 cm lang. Koffie-
kleurige zaden zijn beter bestand tegen minder 
goede weer. Voortreffelijk van smaak, maar 

wel tijdig plukken. Uitstekende resistentie. 

3105 Kylian                                                                      
75 g | Prijsklasse 4•Tuinderskwaliteit. Fijne, vlezige, donker-

groene peulen van ca. 13 cm lang. Type fijne 
“Haricot vert”. De peulen zitten hoog in het 
gewas, dus gemakkelijk en schoon plukbaar. 
Zeer resistent met hoge opbrengst. 

3111 Speedy             
40 g | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Tuinderskwaliteit. 
De allervroegst oogstbare boon met mooie 
14 cm lange middeldikke “Haricot verts”. 
Uitstekende smaak, zeer goed resistent en 
uitermate lang plukbaar. 

3119 Orinoco wax                                                        
70 g | Prijsklasse 4•  PRO. Middelvroege boterboontjes. De zacht-

gele malse peulen zonder draad blijven lang 
mals en vlezig tot het zaad zich vormt. Zeer 
hoge oogst van prachtige, gezonde 16 cm 
lange peulen. 

3121 Purple Queen                                                     
75 g | Prijsklasse 4•  

Purple Queen heeft vlezige paarse peulen, 
die na het koken volledig naar groen 
terug kleuren. Produceert zeer smakelijke 
boontjes. Voor een vroege oogst onder glas 
zaaien of alvast in potjes voorzaaien. 

3126 Baccara                                                                  
65 g | Prijsklasse 4•  

Chinese- of hotelboontjes zijn gelijkvormige 
rechte boontjes, fijn en vlezig, vrij kort ca. 12 cm 
en hebben een iets sterkere bonensmaak. 
Zeer goede resistentie en lang plukbaar. 

3130 Maxi                                                                  
40 g | Prijsklasse 5•           Biologische zaden. Vroeg oogstbare 

boon, ca. 20 cm lange fijne peulen en zeer 
productief. De peulen van Maxi hangen 
boven de bladeren en zijn eenvoudig te 
plukken en derhalve prima bestand
tegen slechte weersomstandigheden.

38
 SLUIS GARDEN SPECIALS:

Moderne rassen, die zijn geselecteerd 
op speciale eigenschappen, die bij 

andere rassen niet of minder duidelijk 
tot uiting komen.

G
E

S
E

LECTEERD VANWEGE UITZONDERLIJKE KENM
ER

K
E

N

SELECTED ON EXCELLENCE

SPECIAL
SLUIS GARDEN

★★★★★

SPECIAL
SLUIS GARDEN

★★★★★



3150

Prelude zonder draad

 Calima

 

3165

Stamsnijboon Artemis

 

3170

Stokslaboon Cobra

 

3176

Stokslaboon Blue Lake White

 

3181

Neckarkönigin •PRO•
 

3141  Record       
85 g | Prijsklasse 4•Een bekend ras met middellange, vrij grove 

peulen zonder draad. Qua smaak is er 
nauwelijks een vergelijkbare boon te vin-
den. Wordt lang doorgeplukt, ook met een 
boontje in de peul. 

3150  Prelude zonder draad                                   
90 g | Prijsklasse 4•Prelude is een zeer bekend ras met middel-

lange, ovale grove peulen, hangend in tros-
sen. Smaak is meer dan uitstekend. Vroeg 
en lange doorpluk, ook met een boontje in 
de peul.

Stamsnijbonen / Struiksnijbonen

Deze heerlijke, malse groente moet jong 
worden geplukt. Heeft geen ondersteuning 
nodig.

3165 Artemis                                                                  
100 g | Prijsklasse 4•  

Verbeterde Admires. Artemis heeft een vroege 
en hoge productie van 20 cm lange peulen, 
die mooi recht, breed en zeer mals zijn. 
Resistente plant met een heerlijke smaak. 

Stokbonen 

Als u van een kleine oppervlakte meer 
bonen wilt oogsten, maar ook gemakkelijk 
wil plukken, dan gebruikt u stokbonen. Plant 
de 2,5 meter stokken stevig in het zaaibed 
met de windrichting mee, zodat het gewas 
niet kan omvallen. Stokken dakvormig 
plaatsen en bij elke stok ca. 5 zaden planten 
en de planten later omhoog begeleiden.

3170 Cobra  
55 g | Prijsklasse 5•  

Duidelijk verbeterde Westlandse. Geeft 
20 cm lange, donkergroene en vlezige 
sperziebonen, hangend in trossen van 
4-5 stuks. Zeer vroege krachtige planten, 
opvallend smaakvol, zeer resistent en 
zwartzadig. 

3176 Blue Lake White                                               
100 g | Prijsklasse 5•Produceert 14 cm lange en vlezige sperzie-

bonen, hangend in trossen van 4-5 stuks. Heeft 
nog de echte ouderwets fijne bonensmaak. 

3181 Neckarkönigin (original selection)       
60 g | Prijsklasse 5•   PRO. Produceert 25 cm lange, vlezige, ronde 

spekbonen, die als sla- of snijboon worden 
gebruikt. De peulen worden niet vliezig, zijn 
zacht en zoet van smaak. Bestand tegen 
ongunstige weersomstandigheden.

3182 Goldmarie       
60 g | Prijsklasse 5• PRO. Goldmarie is vroeg oogstbaar en zeer 

goed bestand tegen ongunstig weer. De ca. 
20 cm lange, brede en vlezige spekbonen 
zijn zoet en aromatisch van smaak, maar 
bovendien ook echt draadloos. Wel tijdig 
plukken!

Stoksnijbonen

3190 Algarve                                                                   
70 g | Prijsklasse 5• 

Zeer goed resistent ras met weinig vlies in 
de 25 cm lange, platte en brede peulen zon-
der draad. Kleur peul is lichtgroen. Algarve is 
wat vroeger dan de bekende Helda. 

3195 Helda                                                                       
85 g | Prijsklasse 4•Betrouwbaar en goed resistent ras met 

weinig vlies in de 25 cm lange, platte en 
brede peulen zonder draad. Kleur peul 
is lichtgroen. Helda is wat later dan de 
nieuwere variëteit Algarve.

Pronkbonen 

Een pronkboon heeft dezelfde groeiwijze als 
een stokboon, maar is beter bestand tegen 
kou en wind. Wordt daarom ook wel eens 
gebruikt als windkering. Geeft bovendien 
een grotere opbrengst, zijn niet vatbaar 
voor virusziekten en minder gevoelig voor 
schimmels. Zeer jong plukken anders vormt 

zich een vlies en een draad. Gebruik als 
bij snijboon. Goed bestand tegen kou. 
Pronkbonen heeft bovendien een zeer 
fraaie “pronkende” bloeiwijze. 

3205 Prijswinner                                                          
100 g | Prijsklasse 5•Een zeer decoratief roodbloeiend ras met 

ca. 27 cm lange, vrij smalle, vlezige, groene 
bonen met paarsrode, zwart 
gesteepte zaden. 

Tuinbonen 

Tuinbonen kunnen op alle grondsoorten, 
als de grond door goede grondbewerking 
diep doorwortelbaar is. De grote harde 
bonenzaden kan men het beste eerst een 
halve dag in lauw water laten weken. Voor-
zaaien onder glas in potjes voor een vroege 
oogst. Voordat de zaailingen in de vollegrond 
worden geplant, de lange penwortel wat 
inkorten. Vanaf de maand maart direct in 
de vollegrond zaaien voor latere oogst, op 
regels van 40 cm met om de 10 cm een 
boon. Planten zijn goed bestand tegen kou. 
Het is een stamboon, dus ondersteuning 
is niet nodig. Bij vorming van de onderste 
peulen, de top uit de plant breken om 
luisaantasting te beperken. Vergeet u niet 
om tijdig wat bonenkruid erbij te zaaien. 
Lekker! Jonge tuinbonen smaken altijd 
het lekkerst. Er zijn witbloeiende en 
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De kans op aantasting 
van de zwarte bonenluis 
in de tuinbonen kan 
verkleind worden door 
zeer vroeg (begin februari) 
te zaaien, uiteraard indien het 
weer dit toelaat. Zaai tevens 
dille tussen de tuinbonen, dat 
beschermt ook wat tegen luis.
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3182

Goldmarie •PRO•
 

3190

Stoksnijboon Algarve

 

3195

Helda

 

3205

Pronkboon Prijswinner

 

3210/3215

Driemaal Wit

 

3220/3225

Witkiem

 

3230

Driemaal Wit - Listra

 

3235

Witkiem - Vroma

 

3240

Blauwschokker

 

3245

Désirée

 

witbloeiende en “in de kook” blankblijvende 
tuinbonen, die heel mild smaken. De 
bontbloeiende geven boontjes, die bij het 
koken bruin worden met de typische ietwat 
wrang-aromatische tuinbonensmaak. Welke 
heeft uw voorkeur?

  Driemaal Wit                                                      
                  90 g | Prijsklasse 3•               180 g | Prijsklasse 4•Witzadig, witbloeiend en blankblijvend na 

het koken. Fijnzadiger en wat later in oogst 
dan Witkiem.

  Witkiem                                                                
                  85 g | Prijsklasse 3•     

 

 

               170 g | Prijsklasse 4•Bontbloeiend, rijkdragend en ook bruinko-
kend, waardoor men de duidelijke tuinboon-
smaak krijgt. Grofzadiger en vroeger dan 
Driemaal Wit.

3230 Driemaal Wit - Listra                                      
70 g | Prijsklasse 4•   

Verbeterde Driemaal Wit met een zeer gelijk-
matig zetting. Gezonde plant, witzadig, 
witbloeiend en blankblijvend na het koken.

3235 Witkiem - Vroma                                              
70 g | Prijsklasse 4 •  

Verbeterde Witkiem met een zeer gelijk-
matige zetting. Gezond, zeer vroeg en 
grote oogst. Bontbloeiend, bruinkokend, 
waardoor men die duidelijke tuinboon-
smaak krijgt.

Capucijners 

Kunnen zowel jong als rijp worden geoogst. 
De middelgrote zaden bezitten een uitste-
kende kookkwaliteit. Voorzaaien onder glas 
vanaf half januari voor een vroege oogst. 
Voorgezaaide planten afharden en eind 
maart uitplanten. In de vollegrond op regels 
zaaien voor een latere oogst op regels van 
40 cm met om de 10 cm een erwt. Teelt-
wijze is als bij doperwten. De bloemen zijn 
purper, de peulen paars en de rijpe zaden 
bruingeel.

3240 Blauwschokker                                                
90 g | Prijsklasse 4•  

Een fors en hoog gewas met lange peulen. 
Aan gaas telen, dus tijdig aanbinden. 

3245 Désirée                                                                   
75 g | Prijsklasse 4•Een halfhoog gewas met lange, mooi 

violetkleurige peulen. Kan zonder gaas 
geteeld worden. De middelgrote zaden 
bezitten een uitstekende kookkwaliteit. 

Doperwten 

Om misverstanden te voorkomen: “peultjes” 
zijn geen jonge doperwten! Bij alle dop-
erwten is de vruchtwand van de peul 
perkamentachtig hard en onverteerbaar, 
ook na lang koken. Eetbaar zijn alleen 
de “gedopte” zaden. Er zijn stam- en rijs-
erwten. De rijssoorten vormen ranken 
en moeten met gaas of met rijshout in 
hun groei worden gesteund en geleid 
worden. Stamsoorten daarentegen worden 
niet hoog, groeien als een soort struik. 

Ook onderscheidt men “rondzadige” 
en “kreukzadige” soorten. Rondzadige 
doperwten kiemen beter bij vroegere 
uitzaai. Rondzadige erwten zijn geschikt 
voor snert / erwtensoep. De kreukzadige 
zijn dus wat vorstgevoeliger, maar wel weer 
duidelijk wat zoeter van smaak. Voorzaaien 
onder glas vanaf half januari voor een 
vroege oogst. Voorgezaaide planten 
afharden en eind maart uitplanten. In de 
volle grond op regels zaaien voor een latere 
oogst op regels van 40 cm met om de 10 cm 
een erwt. Uitzaai in mei is nog mogelijk en 
afhankelijk van niet al te warm weer.

3250 Eminent                                                                
100 g | Prijsklasse 3• Een vroege, rond- en groenzadige, 50 

cm hoge stamerwt met de typische 
doperwtsmaak, die wat minder zoet is. 
Goed bestand tegen kou. Kan zonder gaas 
geteeld worden. Uitstekende inmaaksoort 
en goed in de vriezer. 

3255 Mechelse Krombek                                         
85 g | Prijsklasse 3•Een vrij late, rond- en groenzadige, 

140 cm hoge rijserwt met de typische 
doperwtsmaak, die wat minder zoet is. 
Goed bestand tegen kou. Aan gaas telen en 
tijdig aanbinden. Uitstekende inmaaksoort 
en goed in de vriezer. Geschikt als spliterwt, 
voor snert / erwtensoep.

3265 Kelvedon Wonder                                            
100 g | Prijsklasse 3•Een middelvroege, half hoge (60 cm), 

kreukzadige doperwt. Kan evt. zonder gaas 
worden geteeld. Deze doperwt geeft een 
grote oogst van kromme peulen. Geeft de 
bekende zoete doperwtensmaak en is zeer 
geschikt voor de vriezer.

3271 Karina             
60 g | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Tuinderskwaliteit. Een 
middelvroege, 110 cm hoge, kreukzadige 

40

Rondzadige erwten zijn 
geschikt voor snert/erwtensoep. 
Vooral Mechelse krombek staat 

goed bekend als spliterwt
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  3225



3250

Eminent

 

3255

Mechelse Krombek

 

3265

Kelvedon Wonder

 

3271

Karina •EKO•
 

3275

Sugar Snap Delikett

 

3281

Norli •EKO•
 

3285

Heraut

 

3290

Vroege Hendriks

 

3294

Phacelia / Bijenvoer •EKO• 

 

3296

Rode Klaver •EKO•
 

 

doperwt. Dit zeer gezonde ras geeft een 
enorme oogst van grote peulen, met daarin 
9 tot 10 grote erwten. Bijzonder zoet van 
smaak en zeer zacht. De peulen, aan het 
einde van de stengels, zijn zeer gemakkelijk 
plukbaar. 

Peulen 

Peulen zijn in hun geheel eetbaar, in tegen-
stelling tot doperwten (zie uitleg doperw-
ten). Hoe jonger de peultjes worden geplukt, 
des te malser zullen ze smaken. De teelt-
wijze van peultjes komt overeen met die 
van de doperwten.

3275 Delikett                                                                 
75 g | Prijsklasse 4•Tuinderskwaliteit. Een kreukzadige “Sugar 

Snap” van 90 cm hoog, waarvan niet alleen 
de dikwandige peulen, maar ook de zoete 
erwten lekker zijn om te eten. Aan gaas 
telen en tijdig aanbinden. 

3281 Norli                                                                         
60 g | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Voormalig tuinders-
soort. Een rondzadige peul van 50 cm hoog, 
die met een overvloed aan witte bloemen 
niet zou misstaan in de siertuin. Produceert 
een grote oogst van blijvend malse peulen 
zonder vlies. Regelmatig plukken. Kan 
zonder gaas geteeld worden. 

3285 Heraut  
85 g | Prijsklasse 3•Verbeterde “Vroege Hendriks“. Een zeer 

vroege, rondzadige peul van 120 cm hoog,
die lichte vorst verdraagt en mooie licht-

groene, malse peulen produceert. 
Regelmatig plukken. Aan gaas telen en 
tijdig aanbinden. 

3290 Vroege Hendriks  
100 g | Prijsklasse 3•Oud betrouwbaar soort, 120 cm hoog. Een 

middelvroege, rondzadige peul, die lichte 
vorst verdraagt en lichtgroene malse peulen 
produceert. Regelmatig plukken bij dit 
nogal forse gewas. Aan gaas telen en tijdig 
aanbinden. 

Groenbemesting 

Niet gebruikte percelen kunnen met o.a. 
Phacelia of Rode Klaver worden ingezaaid. 
Beide zijn éénjarig. Zaaien in de vollegrond 
direct na de oogst of op niet gebruikte 
percelen. Niet uitdunnen. Door de vorming 
van een breedvertakte wortelmassa maakt 
dit de bodem los en doorlaatbaar. Bloeit 
zeer rijk en is een goede voederplant voor 
bijen. Kan na drie maanden door de grond 
gewerkt worden, bij voorkeur in het najaar. 
Geeft veel organische stof in de grond.

3294 Phacelia          
60 g | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Goed voor ca. 60 m2. 
Bloeit zeer rijk en is een goede voederplant 
voor bijen. Kan na drie maanden door de 
grond gewerkt worden, bij voorkeur in het 
najaar.

3296 Rode Klaver          
70 g | Prijsklasse 5•  

Biologische zaden. Goed voor ca. 40 m2. 
De rode incarnaatklaver wordt zowel als 
groenbemester en als drachtbloem voor 
bijen en hommels gebruikt. Rode Klaver 
maakt de bodem los en doorlaatbaar. 
Bloeit rijk en is een goede voeder-plant 
voor bijen. Geeft veel organische stof in 
de grond. Grote voordeel van klaver is, 
dat het stikstof bindt uit de lucht. Dit 
komt dan weer vrij in de bodem en komt 
ten goede aan bijvoorbeeld uw gras.

Kattengras 

Uw kat is een schoon dier en hij toont dit 
door continu zijn vacht schoon te likken. 
Hierdoor slikt uw kat veel haar in en ont-
staan er haarballen. Deze haarballen moet 
de kat op den duur weer kwijt. Door in een 
bakje wat kattengras uit te zaaien (op pot-
grond of evt. op watten) heeft u al binnen 
10 dagen een mooi resultaat. Uw kat 
wordt aangetrokken door het Kattengras 
en gaat hiervan eten. Dit stimuleert de 
maag van de kat en draagt zorg voor 
uitstoot van de haarballen.

3300 Kattengras   
75 g | Prijsklasse 2•Gerst voor katten
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 •TIP• 

 BIOLOGISCH GETEELDE ZADEN

Dit zaad is geteeld, geschoond en verpakt 

volgens de biologische productie 

methode, welke is vastgelegd en 

gecontroleerd door de stichting SKAL. 

 Het SKAL keurmerk garandeert 

dat het daadwerkelijk om een 

biologisch product gaat.

Peulen in een iets later stadium 

(de zaden net zichtbaar) zijn wat 

zoeter als de zeer jonge peulen. 

Artikel nr. 3275:

Van Sugar Snap “Delikett” zijn én de 

peulen én de erwten heerlijk.

n goede aan bijvoorbeeld uw gras.

tengras 
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 PLANTUIEN, PLANTSJALOTTEN EN KNOFLOOK

Plantuitjes (gele en rode) en plantsjalotjes 
kunnen vanaf half maart tot eind mei ge-
plant worden. Wordt geleverd in een netje.

 Plantui Sturon  

                 250 gram | € 1,75•                 500 gram | € 2,95•                 1 kg            | € 4,50•Sturon is een verbetering van plantui Stutt-
garter en leent zich voor de vroege teelt om-
dat u voorgekweekte plantuitjes koopt. De vol-
wassen ui is platrond en goed bewaarbaar.

 Plantui Rode Baron  
                250 gram | € 1,75•                500 gram | € 2,95•Rode Baron/Red Baron is een mooie rode 

plantui. Dit ras leent zich voor de vroege 
teelt, omdat u voorgekweekte plantuitjes 
koopt. De volwassen ui is platrond en goed 
bewaarbaar.

9055 Plantsjalot Yellow Moon  
9055 | 500 gram | € 2,95•Yellow Moon is vandaag de dag de beste 

plantsjalot beschikbaar! Kwalitatief 
uitstekend en de smaak is heerlijk pikant. 

9080 Knoflook  
9080 | 5 bolletjes | € 3,25•Deze knoflook is speciaal ontwikkeld 

voor de eigen productieteelt. Knoflook 
uit de supermarkt kopen en in de grond 
stoppen wordt een zekere mislukking. Pel 
de knoflookbollen en plant de teentjes op 
een diepte van ongeveer 5 cm. Plantafstand        
3 x 10 cm. Knoflook vraagt een losgemaakte 
humusrijke grond. Tijdens de teelt hoeft u 
nauwelijks of niet bij te mesten. Knoflook 
kunt u in het najaar planten en laten 
overwinteren. Voor goede kwaliteit bollen is 
ons advies om pas uit te planten in februari/
maart voor oogst in juli/augustus. Wordt 
geleverd in een netje.

KRUIDEN
2001    Anijs   
1,5 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 3•Biologische zaden. Eenjarig. De zoet geu-

rende zaadjes worden vooral gebruikt voor 
inmaak van augurken en zilveruitjes of voor 
het maken van likeur, de “Anisette”. Vers 
gehakte blaadjes doen het goed bij vis, 
varkens- en lamsvlees, groenteschotels en in 
slaatjes. Zaaien in de volle grond op regels, 
uitdunnen en na de bloei als de vruchtjes 
grijsgroen van kleur zijn oogsten, drogen en 
de zaden eruit slaan.

Basilicum 

Basilicum is een eenjarig gewas en vooral 
bekend als een heerlijk keukenkruid, maar 
heeft ook een medicinale functie. Zaaien 
onder glas, zaden niet bedekken, licht 
aandrukken en vochtig houden. Als de 
plantjes voldoende groot zijn uitplanten in 
potten en bakken of op een warm plekje in 
de volle grond. Lekker in o.a. salade, pasta, 
pesto en uiteraard bij tomaten.

2005    Fijnbladig, Minette            
0,4 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 2•  

De beste variëteit voor potcultuur. Bol-
vormige planten met klein, pikant geurend 
blad, onder handbereik op de vensterbank.
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2009  Sweet Aroma 2 F1 Hybrid                           
0,9 g | ca. 575 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden. Sweet Aroma F1 is 
fusarium tolerant en wordt beschouwd als 
de betrouwbaarste Genovese basilicum op 
de markt. Heeft een zeer intense smaak en 
heerlijke geur voor de allerlekkerste pesto.

2010    Grootbladig      
1 g | ca. 625 zaden | Prijsklasse 2•Reeds meer dan duizend jaar is dit kruid erg  

populair bij de Grieken en Italianen. 

2012  Genovese - Gustosa      
1 g | ca. 620 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Genovese wordt ge-
zien als de pesto basilicum met een heerlijke 
intense smaak en geur. Genovese is een zeer 
krachtig gewas met grote glanzende blaadjes.

2013    Dark Opal      
0,3 g | ca. 210 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Het grote blad is blauw-
achtig purper van kleur en zeer aromatisch 
van geur. Ook als spruitgroente zeer gewild.

2015    Thaise Basilicum, Siam Queen      
0,3 g | ca. 210 zaden | Prijsklasse 3•Het blad heeft een heerlijke kruidige, aroma-

tische smaak en zit tussen kaneel en anijs in. 
Pas op het laatste moment aan een gerecht 
toevoegen. De topbladeren kleuren van



groen naar rood. Ook als sierplant in potten 
heel fraai.

2020    Purple Ruffles     
0,3 g | ca. 210 zaden | Prijsklasse 3•Het grote blad is blauwachtig purper van 

kleur en zeer aromatisch van geur. Heel leuk 
samen in een pot met een grootbladige 
groene basilicum. Ook als spruitgroente zeer 
gewild. Einde seizoen paars bloeiend. Lekker 
in o.a. rijstgerechten en vanwege de aparte 
kleur heel fraai in basilicum azijn. 

2025    Citroenbasilicum, Mrs. Burns           
0,4 g | ca. 280 zaden | Prijsklasse 2•  

Een unieke basilicum met een delicate 
smaak, geschikt voor een groot scala aan 
gerechten. Zowel binnenshuis als buiten 
een verfrissende geur en citroenaroma. 
Ook als spruitgroente zeer gewild. Lekker 
in o.a. rijstgerechten, fruit salades, bij vis.

Bieslook 

Ver voor de jaartelling gebruikte men al 
bieslook. Zaaien onder glas of in de volle 
grond op regels. Zodra goed hanteerbaar 
op plek van bestemming uitplanten. Planten 
op een kalkrijke, goed bemeste, vochtige 
grond. Kan zowel op een zonnige als op een 
schaduwrijke plek. Ook geschikt voor potten.

2035    Fijnbladige bieslook                                    
0,8 g | ca. 700 zaden | Prijsklasse 2•Het fijne blad is opgerold en hol. Het blad, 

maar ook de bloemen, zijn door de pittige 
uiensmaak zeer geliefd in diverse gerechten. 
Liefst vers gebruiken.

2036    Grofbladige bieslook Staro      
1 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Staro is een donker-
groene, grofbladige bieslook met een zeer 
gezonde groei. Geschikt voor teelt onder glas, 
in vollegrond of in een pot  binnenshuis.

2041   Knoflookbieslook      
0,6 g | ca. 160 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Chinese of knoflook-
bieslook (Chin Suan)heeft een grasachtig 
plat blad met mooie witte bloemen en heeft 
een milde knoflooksmaak waardoor het kan 
dienen als vervanger van knoflook. Dit look 
kan meegekookt worden in gerechten, wat 
met gewone bieslook niet kan. 

2044    Bonenkruid, zomer                                       
0,6 g | ca. 800 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. De blaadjes oogsten 
voordat het zaad gaat zetten. Bloeiend 
kruid niet te diep afsnijden, zodat de plant 
doorgroeit en er later nogmaals kan worden 
geoogst. De blaadjes hebben een naar 
peper neigende smaak, geuren aromatisch 
en maken zwaar voedsel beter verteerbaar. 
Lekker bij vlees, vis, en aardappel- en bonen-
gerechten. Zaaien in de volle grond op regels 
en na opkomst uitdunnen. Bloei is met fraaie 
helder blauwe bloemetjes.

Borage 

De lange bloeitijd maakt Bernagie tot een 
van de beste planten voor de tuin. 
Bijen bezoeken de bloemen veelvuldig. 

Het blad heeft een licht komkommerach-
tige smaak. Alleen jong blad oogst en 
verwerken in uw gerechten (bijv. salades). 
Ook de bloemen kunnen uitstekend dienen 
als garnering en zijn eetbaar. Zaaien op een 
zonnige, windarme plek in de volle grond 
op regels en later eventueel uitdunnen. 
Stimuleert de groei van aardbeivruchten.

2049    Borage blauw 
0,7 g | ca. 35 zaden | Prijsklasse 3• Biologische zaden. Komkommerkruid. 

Stervormige bloemen met intens blauwe 
kleur.

2050    Borage, mix blauw en wit 
1 g | ca. 50 zaden | Prijsklasse 2• Komkommerkruid. Stervormige bloemen 

in een mix van intens blauwe en helderwitte 
kleuren.

2055    Citroengras Citronella   
0,2 g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 4•Een tropische grassoort met een voortref-

felijke citroengeur en smaak. Opkweken in 
warme kas of als potcultuur binnenshuis 
(hoge kiemtemperatuur). Wordt in een pot 
wat lager. Vers en gedroogd vormen de 
bladeren een keukenkruid, dat gebruikt 
wordt bij allerlei gerechten. Het speelt 
ook een belangrijke rol in de Indonesische 
keuken. Thee van de (gedroogde) bladeren 
wordt beschouwd als gezond en verfrissend.

2059    Citroenmelisse Citrina
0,3 g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Citroenmelisse werd 
medicinaal al tweeduizend jaar geleden door 
de Grieken gebruikt en is vernoemd naar de 
honingbij (Melissa in het Grieks). Een bijen-
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   = Geschikt voor diepvries

 •TIP• 

Kruiden kunt u ook 

prima telen in potten op terras, 

balkon of vensterbank! 

Heerlijk iedere dag 

verse kruiden uit eigen tuin.
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plant, waarbij het blad bij kneuzing een zacht 
citroenachtige geur afgeeft en ook de smaak 
op citroen lijkt. Heerlijk in thee en o.a. vis en 
salades. Bij voorkeur vers blad gebruiken. 
Zaaien onder glas of in de vollegrond op 
zaaibed, verspenen en later uitplanten. 
Doet het uitstekend in potten of kuipen. 

2061    Hysop  
0,25 g | ca. 220 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Hysop (Heilige plant) 
is een van de oudste kruiden en werd vroeger 
gebruikt om heilige gebouwen te reinigen. 
Hysopthee wordt gebruikt bij luchtwegont-
stekingen en buikkramp. U plukt de blaadjes 
en jonge, witte uitlopers. Als keukenkruid 
past het goed in salades, soepen en sauzen. 

Dille 

Volgens de bekende botanicus Dodonaeus 
kan “het saedt den hick doen ophouden, 
alleen door sijnen reuck”. De groengele 
schermvormige bloemen zijn zeer geliefd 
en schitteren in vele bloemstukken. Het 
vers gesneden blad ruikt heerlijk en past 
perfect bij visgerechten. Gedroogde 
zaden onmisbaar bij het inmaken. Zaaien 
in de vollegrond op regels. Na opkomst 
uitdunnen.

2065    Bouquet  
0,7 g | ca. 630 zaden | Prijsklasse 2•Hoogte 80 cm. De vroege selectie heeft een 

smaakvol, maar ook mooi geveerd en breek-
baar blad. Ideaal voor oogst van de zaden. 

2066    Heksenkruid                                                       
0,6 g | ca. 500 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Hoogte ca. 80 cm. 
De algemeen gebruikte dille, maar nu als 
EKO-zaad. 

2070    Compatto                                                             
0,7 g | ca. 630 zaden | Prijsklasse 3•  

Een compacte variëteit met smaakvol donker-
groen, geveerd en breekbaar blad. Speciaal 
geselecteerd voor de teelt in potten. Zaaien 

onder glas of buiten op een zaaibed en zo 
spoedig mogelijk overzetten in potten.

2075    Dragon                                                                   
0,15 g | ca. 825 zaden | Prijsklasse 2•Alom bekend en geliefd vanwege zijn 

specifieke aromatische smaak: zoet en 
tegelijkertijd ietsje bitter. Voorzichtig 
gebruiken, want bij teveel wordt de smaak 
scherp. In 1536 schreef J. de la Ruelle: 
“Dragon is één van de meest dankbare 
kruiden in de sla”. Ook geschikt voor o.a. 
visgerechten en soepen. Zaaien onder glas 
of in de vollegrond op zaaibed, verspenen 
en uitplanten op plaats van bestemming. 
Volgende jaren in de herfst terugsnoeien en 
afdekken in de winter.

2081    Echte Kamille                                                     
0,15 g | ca. 1200 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden.  Heeft een vrij sterke 
geur en bevat veel etherische olie. De bloe-
men oogsten bij zonnig weer en goed laten 
drogen. Van de gedroogde bloemhoofdjes 
kan thee worden getrokken. Kamille wordt 
gebruikt als rustgevend middel bij slape-
loosheid en ontstekingen. Zaaien in de volle 
grond op regels. Zaad niet bedekken, maar 
even goed aandrukken. Kan ook uitstekend 
in potten worden gekweekt.

Kervel

Kervel heeft een nogal speciale smaak 
(anijs) en samen met z’n prettige aroma-
tische geur behoort kervel tot de “fine 
herbes”. Een zeer bekend keukenkruid, dat 
samen met groenten en/of kruiden (bijv. 
peterselie) een extra bonus aan smaak met 
zich meebrengt en uiteraard onmisbaar is 
voor “de kervelsoep”.

2085    Kervel Fijne Krul                                              
5 g | ca. 2350 zaden | Prijsklasse 2•Zaaien direct in de vollegrond, de zaden 

nauwelijks bedekken, licht aandrukken en 
eventueel later verplanten. Wintercultuur 
binnenshuis in potten is ook mogelijk.

2086    Kervel Massa, gladbladig                          
2,5 g | ca. 1200 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Massa heeft een goede 
kou tolerantie en schiet niet snel in bloei. 
Gladbladig gewas. Wordt ook wel  “Donker-
groene laat doorschietende” genoemd.

Koriander 

Koriander levert ons twee smaken: het blad 
(Cilantro) heeft een zeer eigen, frisse peter-
selieachtige geur en is als kruid onmisbaar 
in Mexicaanse en Aziatische salades, soepen 
en vleesgerechten, terwijl het zaad (Corian-
der) een specerij is met een plezierige 
aroma en wordt veel gebruikt in Europese 
en Midden-Oosterse keuken. Voordat de 
zaden geheel rijp zijn, de stengels afsnijden 
en de planten op hun 
kop laten narijpen. 
De zaden opvangen 
met een doek.
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   = Geschikt voor diepvries

 BIOLOGISCH GETEELDE ZADEN

Dit zaad is geteeld, geschoond en 
verpakt volgens de biologische 

productie methode, welke is 
vastgelegd en gecontroleerd door 

de stichting SKAL, 
nummer 026035 / NL-BIO-01. 

Het SKAL keurmerk garandeert 
dat het daadwerkelijk 

om een biologisch product gaat.
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2091    Koriander Marino           
2,5 g | ca. 325 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Marino is verbetering 
van de standaard Koriander. Duidelijk beter 
bestand tegen het in bloei schieten. Dicht 
blad, dunne stengels, een zeer gezond gewas.
Het verse korianderblad heeft een andere, 
sterkere smaak dan peterselie. Het kruid kan 
gebruiken worden in talloze stoofschotels, 
kipgerechten, salades en sauzen.

2104    Lavendel, Violet blauw                
0,12 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. De bloemen worden 
geplukt en gebruikt in linnenzakjes, voor 
bloemschikken, zelfs in gebak. Zaaien onder 
glas, verspenen, even laten afharden en bui-
ten uitplanten. Na de bloei terugsnoeien en 
bij strenge vorst de plant afdekken. Bruikbaar 
als een solitaire plant, als laag haagje of te 
verwerken in potten. Een overbekende geur 
tijdens de zomervakanties in de Provence. 
Echte lavendel met zilvergrijze bladeren en 
prachtig blauwe bloemen.

2116    Lavas of Maggikruid                                      
0,5 g | ca. 130 zaden | Prijsklasse 3•   

Biologische zaden. De verse blaadjes 
geven een pittige selderij-smaak aan soep, 
saus, roereieren, spinazie, wortelen en 
aardappelen. Versnippert geeft het aan 
salades een fijne aromatische en pittige 
smaak. Bij rund- en lamsvlees is  lavas een 
belangrijke smaakmaker en bovendien 
zijn deze gerechten dan beter verteerbaar. 
Zaaien onder glas in een zaai bakje, de 
ontkieming is nogal onregelmatig, dus niet 
te snel het zaaimedium weggooien.

2120    Tuinmelde, Red Flash                                
1 g | ca. 140 zaden | Prijsklasse 3•Melde is een inheemse plant, afkomstig uit 

Zuid-Europa en hier verwilderd. Melde heeft 
een sierwaarde, maar het oorspronkelijke 
gebruik is als een bladgroente. Bereiding en 
gebruik van het jonge, glimmende, rode 

blad zijn gelijk aan bijv. spinazie, alleen is de 
oogsttijd veel langer. Het gehele jaar door 
kunnen de blaadjes geplukt worden, zolang 
ze niet verkleurd of verdord zijn. De smaak 
is fijner dan spinazie of zuring en bevat veel 
mineralen. Op ca. 20 cm hoogte van de grond
afsnijden. Gemakkelijk op te kweken gewas.

2126    Gele of Witte mosterd  
8 g | ca. 1150 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden.  Witte of Gele mos-
terd (bloeit met gele bloemen) wordt vaak 
gebruikt als groenbemester, maar kan ook 
gebruikt worden voor de oogst van de mos-
terd zaden of als spruitgroente (gehele jaar). 
Lekker op de boterham of in de salade. 
Behoort tot de kruisbloemigen en kan als 
groenbemester in korte tijd veel organische 
stof produceren. Wordt vaak gebruikt op 
laat vrijkomend land. Na bloei goed om-
maaien en door de grond verwerken. Stelt 
weinig eisen aan de grond, enkel te zure 
grond is minder geschikt.

Marjolein 

Deze plant uit de Griekse bergen is een kruid 
voor droge, kalkrijke en zonnige plekjes. Het 
kruid wordt gebruikt bij de bereiding van 
worsten, maar past ook uitstekend bij o.a. 
witte bonen, aardappelgerechten, zuurkool, 
gehakt en in tomatensaus.

2130    Griekse Oreganum                                         
0,15 g | ca. 1350 zaden | Prijsklasse 3•  

Vreugde van de bergen, orosganus oftewel 
oregano, is de vrij vertaalde naam van 
onze inheemse Wilde marjolein. Heeft een 
sterkere aromatische smaak dan gewone 
Oregano. Bij voorkeur zaaien onder glas, 
zaden licht aandrukken, later verspenen en 
uitplanten. Wit bloeiend.

2131    Oregano of  Marjolein                                  
0,1 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Oregano of Marjolein 
heeft een lekker pittig aroma en is essen-
tieel voor pizza en pasta. Bij voorkeur zaaien 

onder glas, zaden licht aandrukken, later 
verspenen en uitplanten. Roze bloeiend.

2135    Poleimunt  
0,1 g | ca. 1200 zaden | Prijsklasse 2•‘s Zomers kan vers, diepgroen blad met een 

verfijnde muntsmaak worden geplukt. Lek-
ker in salades, soepen, groente- en vlees-
gerechten. Van verse of gedroogde blaadjes 
kan men een verfrissende thee zetten. Het 
is een heerlijk geurend kruid en heeft door 
z’n pepermuntachtige geur een insecten-
werend vermogen.  Poleimunt wordt in 
Arabische landen veel als keukenkruid 
gebruikt, denk aan muntsaus. Naast de 
vele geneeskrachtige eigenschappen is 
er ook een contra-indicatie*. Er kan wel 
probleemloos een heerlijke thee van gezet 
worden. Zaaien onder glas of direct in de 
vollegrond, eventueel verspenen en op 
plaats van bestemming uitplanten. Doet het 
eveneens goed in potten. Vraagt een licht 
humeuze, vochtige standplaats.

2136    Groene munt / Kruizemunt                       
0,08 g | ca. 950 zaden | Prijsklasse 3•‘s Zomers kan vers, diepgroen blad met 

een verfijnde muntsmaak worden geplukt. 
Lekker in salades, soepen, groente- en 
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* Ondanks de vele goede eigenschappen, 
is ons advies: Poleimunt NIET gebruiken 
tijdens zwangerschap en nierproblemen 
en NIET gebruiken door kinderen. 
Is oraal giftig bij teveel gebruik.

2091

Koriander Marino •EKO•
 

2104

Lavendel echte •EKO•
 

2116

Maggikruid •EKO•
 

2120

Tuinmelde Red Flash

 

2126

Mosterd •EKO•
 

2070

Dille Compatto

 

2075

Dragon

 

2081

Echte Kamille •EKO•
 

2085

Kervel Fijne Krul

 

2086

Kervel Massa, gladbladig •EKO•
 

 •TIP• 

Kruiden kan je ook prima invriezen. 

Vul een ijsblokjesbakje met water. 

Doe de kruiden erin en zet ze zoveel 

mogelijk onder water. Zet in de vriezer 

en later gelabeld in zakjes ompakken en 

weer in de vriezer.

Lekker en gemakkelijk voor in de winter.



vleesgerechten. Van verse of gedroogde 
blaadjes kan men een verfrissende thee 
zetten. Het is een heerlijk geurend kruid en 
de bloemen trekken bijen en vlinders aan. 
Zaaien onder glas of direct in de vollegrond, 
eventueel verspenen en op plaats van 
bestemming uitplanten. Vraagt een licht 
humeuze, vochtige standplaats.

Peterselie en Wortelpeterselie 

Er bestaan krul-, blad- en wortelpeterselies. 
Wortelpeterselie is een soort op zich en 
heeft z’n eigen teeltwijze. Dan de over-
bekende moskrul peterselie, die weer wat 
sierlijker op uw bord is. Peterselie kan het 
jaar rond, vers geoogst worden. Bij het 
oogsten van het blad, het hart van de plant 
niet wegsnijden, zodat er meerdere keren 
geoogst kan worden. Als de plant in de 
bloei schiet, verliest peterselie veel van zijn 
smaak. Zaaien onder glas of in vollegrond 
op regels. Kiemt vaak langzaam. Grond na 
het zaaien vochtig en onkruidvrij houden. 
Uitstekend in potten, bakken etc.

2140     Krulpeterselie Moskrul 2                           
3 g | ca. 1650 zaden | Prijsklasse 2•Zowel als smaakversterker, als schotelversie-

ring bekend. Vergeet niet de “fines herbes”, 
waarvan peterselie een bestanddeel is. De 
smaak van peterselie is verfijnd en hartig.

2141    Krulpeterselie Grüne Perle                       
1,2 g | ca. 700 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Grüne Perle is een 
prima selectie voor de teelt in vollegrond 
en in potten. Kan goed overwinteren door 
de zeer geringe neiging tot schieten. Prima 
smaak, mooie kleur en gezonde plant.

2145    Krulpeterselie Moskrul Wega         
3 g | ca. 1650 zaden | Prijsklasse 3•  

Wega is een duidelijke verbetering van 
de gewone gekrulde peterselie. Gezonde 
uniforme groei, donkergroen van kleur en 
perfect van smaak. 

2147 Bladpeterselie                                                 
 Italian Giant - Hilmar
2 g | ca. 760 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Zeer aromatisch en 
grootbladiger dan de gewone ‘platte peter-
selie’. Heeft diepgroene, gladde bladeren 
en heeft door een hoger watergehalte en 
een hoger gehalte aan etherische oliën een 
fijnere smaak dan de krulpeterselie. Groeit 
steeds opnieuw uit.

2150     Bladpeterselie Gewone Snij 2                
3 g | ca. 1200 zaden | Prijsklasse 2•Prima aromatisch type, ook wel ‘platte peter-

selie’ genoemd. Heeft diepgroene, gladde 
bladeren en heeft door een hoger waterge-
halte en een hoger gehalte aan etherische 
oliën een fijnere smaak dan de krulpeterselie.

 

2155 Wortelpeterseliewortel            
 halflange
2 g | ca. 1650 zaden | Prijsklasse 2•  

Het lekkere blad is te gebruiken als krul-
peterselie, wordt echter gekweekt voor de 
wortel. De wortel lijkt op een kleine pasti-

naak. Smaak ligt tussen pastinaak en knol-
selderij in. Kan in soepen en stamppotten 
worden verwerkt. Verse peterseliewortel 
rauw geraspt of gesnipperd toevoegen aan 
rauwkost en slaatjes. Zaaien in de volle-
grond op regels en later uitdunnen. De grond 
moet diepgaand los zijn en continu licht 
vochtig houden. Trage kiemer en groeier!

2160    Rozemarijn                                                         
0,2 g | ca. 170 zaden | Prijsklasse 4•Rozemarijn (Dauw der Zee) komt van 

(ros = dauw en marinus = uit zee). Wordt 
uiteindelijk een mooi groenblijvend kruiden 
heestertje, met als prettige bijkomstigheid 
de mooie lichtblauwe bloemen. Is ook een 
goede bijen- en vlinderplant. In de keuken 
echt een topper bij braden en grillen: 
heerlijke aromatische geur/smaak. Gehele 
jaar oogstbaar. Zaaien onder glas en als de 
planten voldoende groot zijn uitplanten of 
in potten zetten. Trage kiemer en groeier!

2166     Salie Fanni                                     
0,6 g | ca. 65 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Populair bij de bijen. 
Vroeger werd het blad meegekookt in melk. 
Deze saliemelk werd als geneeskrachtig 
en rustgevend beschouwd. Salie met mate 
gebruiken, heeft een nogal sterke smaak. 
Wordt zowel vers als gedroogd gebruikt in 
sauzen als bij vleesgerechten. Zaaien onder 
glas of in de vollegrond op zaaibed. Als de 
planten voldoende groot zijn uitplanten op 
een licht zonnige plek.

Selderij 

Blad- of snijselderij kan zowel onder glas 
als in de vollegrond worden geteeld. Bij 
het oogsten van het blad, het hart van de 
plant niet wegsnijden. Snijselderij heeft 
een pittige smaak en is vooral geschikt voor 
wintergerechten. Koken schaadt het aroma 
en breekt de vitaminen af, dus voeg het pas 
toe op het laatste moment.
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Krulpeterselie Wega
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Italian Giant - Hilmar •EKO•

 Bladpeterselie
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Bladpeterselie Gewone Snij 2
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Oregano of Marjolein •EKO•
 

2135

Poleimunt

 

2136

Groene munt / Kruizemunt

 

2140

Krulpeterselie

 

Veel kruiden kunnen prima in potten 

worden geteeld. Zorg wel voor een 

goede afwatering door scherven 

aardewerk of grind onderin de pot te 

leggen. Eerst kleine plantjes maken 

en dan in pot verplanten zorgt 

voor een beter wortelgestel.

 •TIP• 
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2170 Bladselderij,  
 Amsterdamse donkergroene
2 g | ca. 5000 zaden | Prijsklasse 2•Is fijner van blad en steel dan de Gewone 

Snij. Zeer aromatisch en mooi compact van 
plant. 

2176   Bladselderij, Gewone Snij  
0,5 g | ca. 1250 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Ook wel Westlandse 
genoemd. Is grover van blad, steel en plant 
dan de Amsterdamse donkergroene. Heeft 
wel een zeer lekker aromatisch blad. 

2180    Stevia  
ca. 20 zaden | Prijsklasse 5•  

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

Tijm 

Tijm heeft een verwarmende werking, is 
zeer aromatisch en ondersteunt de vertering 
van voedsel. Blaadjes en takjes kunnen 
meegestoofd worden bij vleesgerechten en 
meegekookt bij zware groenten. Gedroogd 
behoudt tijm ook z’n sterke aroma. Wil 
graag een zonnige, droge en kalkrijke stand-
plaats. Doet ook prima in een pot.

2185    Zomertijm, Echte                                            
0,2 g | ca. 1000 zaden | Prijsklasse 2•Franse Echte zomertijm bloeit in de vol-

gende jaren in mei en juni met lila of roze, 

soms witte bloemen. Zomertijm is wel 
vorstgevoelig, dus de plant evt. afdekken in 
de winter. Smaak van de zomertijm is wat 
beter dan de wintertijm.

2187    Wintertijm  
0,15 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Tijm Duitse Winter 
bloeit in de volgende jaren in mei en juni 
met lila of roze, soms witte bloemen. 
Wintertijm is duidelijk beter bestand tegen 
lichte vorst dan zomertijm.

Tuinkers 
Bij tuinkers kunnen de blaadjes en stengel-
tjes rauw gegeten worden. Zaaien kan het 
gehele jaar binnenshuis op potgrond of elk 
denkbaar materiaal dat schoon is en vocht 
vasthoudt. Zaai regelmatig kleine hoeveel-
heden, dan kan er telkens weer opnieuw 
vers worden gesneden. Als de plantjes 
ca. 6 cm hoog zijn het blad wegknippen en 
gebruiken voor garnering, sauzen en op de 
boterham.

2190    Tuinkers, gewone   
10 g | ca. 4000 zaden | Prijsklasse 2•Leuk soort om kinderen een snel en eetbaar 

resultaat te laten zien.

2191    Tuinkers Cresso  
10 g | ca. 4000 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden. Cresso is een uitste-
kende biologische selectie. Als de plantjes 
ca. 6 cm hoog zijn het blad wegknippen en 
gebruiken voor salades, garnering, sauzen 
en op de boterham.

7300   Tuinkers, gewone in Maxi-Pack  
250 gram | Prijsklasse E•Maxi-Pack TUINKERS 

Handig en aantrekkelijk geprijsd voor scholen 
om bijvoorbeeld snel en eenvoudig uitleg 
te geven over “wat en hoe te zaaien”, 
maar uiteraard ook lekker 
en gemakkelijk 
voor thuis in 
de keuken.

2195    Waterkers gewone                                         
0,8 g | ca. 3200 zaden | Prijsklasse 3•Een overblijvende moerasplant, die algemeen 

in en aan water (erg zuiver zoet water) 
voorkomt. De krokante bladeren vormen 
een goed toekruid bij allerlei salades, als 
garnering en bij vleesgerechten. De smaak 
is licht pikant. Dun zaaien in een bak met 
natte grond, afdekken met folie of glas en 
goed vochtig houden. Zodra de plantjes 
verschijnen het plastic of glas verwijderen. 
Regelmatig water blijven geven. Zorg dat de 
wortels altijd in ’t water staan. Oogsten als 
het gewas ca. 20 cm hoog is.

Kruiden: Kruiden: 

Natuurlijke smaakmakers!Natuurlijke smaakmakers!

Wintertijm is duidelijk beter bestand tegen
lichte vorst dan zomertijm.
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2200

Zuring Green de Belleville

 

2205

Zuring Bloody Dock

 

2210

Eetbare bloemen en kruiden

 

Zuring 

Kan uitstekend rauw gegeten worden als 
een sla en bij het aanmaken heeft men 
nauwelijks azijn of citroensap nodig, 
omdat de blaadjes van zichzelf reeds iets 
zuur smaken. Ook goed te gebruiken 
voor soepen, sauzen en als een spinazie. 
Zoveel mogelijk jong bladoogsten en de 
bloeistengels steeds verwijderen om het 
blad jong te houden. Zuring kiemt al bij 
lage temperatuur. Groeit het beste in wat 
halfschaduw.

2200    Zuring Green de Belleville                         
1,5 g | ca. 1500 zaden | Prijsklasse 2•Meerjarige plant. Breedbladig gewas.

2205    Bloedzuring, Bloody Dock           
0,45 g | ca. 450 zaden | Prijsklasse 3•  

Meerjarig. Prachtige saladekruid en 
spinazievervanger. Fijner van blad dan de 
groene zuring. Ook fraai als sierplant.

Eetbare bloemen 

Er zijn veel bloemen, die ook zeer smaakvol 
zijn. Denk hierbij aan  Viooltjes, Oost 
Indische kers, Goudsbloemen, Borage 
(komkommerkruid) etc. Een bijzonder 
fraai gezicht in de tuin en als sluitstuk een 
waar schilderij op uw bord! Kleur en smaak 
worden samengebracht in o.a. salades, 
vleesgerechten en soepen.

2210    Eetbare bloemen en kruiden  
1,5 g | ca. 2 m2 | Prijsklasse 3•  

Deze mix bevat smaakvolle en aromatische 
kruiden als ook diverse eetbare bloemen. De 
zaden vermengen met droog zand voor een 
gelijkmatige en dunne uitzaai. Na de uitzaai 
licht doorharken. Zorg dat alle plantjes de 
ruimte krijgen, óók de kleintjes. Kan ook 
direct in grote potten worden gezaaid.

Inhoud: Calendula (Goudsbloem), Perilla 
(Shiso), Fijne Bieslook, Basilicum (div. soorten) 
Borage (Komkommerkruid), Matricaria 
(Kamille) en Levisticum (Maggiekruid).

De agenda speelt in op de wens van 
moestuinders om te weten wat de 
vroegste en laatste teeltmomenten 
zijn en in hoeverre het nuttig is om ‘op 
herhaling’ te gaan. Niet onbelangrijk is 
de wetenschap welk groenteras voor 
welke periode van het jaar het meest 
geschikt is. 

Bij elk zaaimoment informatie over:

• kiemgegevens • daglengte- en tempera-
tuurgegevens • biologische en hybride 
beschikbaarheid • geschiktheid voor pot en 
bak • historische groenterassen • bijzondere 
groenterassen • winterhardheid • kas- en 
vollegrondsteelt • groenteherkomstgebied

In de agenda worden vanaf 1 januari t/m 
31 december 450 zaaimomenten genoemd 
met zaaitips en wetenswaardigheden. Aan-
vullende informatie heeft betrekking op 
teeltplan en teeltwisseling, je ziet tot welke 
teeltgroep elke groente gerekend wordt en 
er is een overzicht waarin 170 groentenamen 
worden toegelicht en de vindplaats ervan in 
de agenda wordt gegeven. De moestuinagenda 
met 320 volledig bedrukte pagina’s geeft een 
compleet beeld van de zaaimogelijkheden van 
groente met aanvullende informatie.                •

De Moestuinzaaiagenda levert aan 
moestuinders dagelijks informatie over 
het zaaien van 90 soorten groente en 
verwijst daarbij naar momenten van 
verdere opkweek tot aan de oogst.  

Art. nr. 9115                             € 29.95

PRO-SERIE
Bloemen

Bij de Bloemen zijn vijf soorten te vinden 
in de “Professional Series”. Soorten met 
zeer bijzondere eigenschappen zoals 
prijswinnaars, 
professionele soorten, 
variëteiten met aparte 
groei- en bloeiwijze. 
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Achillea of Duizendblad

5000 Achillea millefolium –  
 F2 Summer Pastels Mix
0,05 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 3 • 

Meerjarig. Hoogte 75 cm. Een zomerbloem 
met door zonnestralen opgeroepen warme 
pasteltinten. Summer-Pastels kan vele 
jaren lang onze border verfraaien. Een 
uitmuntende snijbloem voor zowel vers 
gebruik als in gedroogde vorm. Eenmaal 
op de vaas wordt de ruimte eromheen 
vervult met aangename zomergeuren. 
Een traditionele favoriet. Zaaien onder glas 
of in de volle grond op zaaibed, verspenen 
en uitplanten.

Adonis of Kooltje Vuur

5005 Adonis aestivalis –   
 Bloedrood 
2 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 1 •Eenjarig. Hoogte 30 cm. “Een Gouwe Ouwe” 

in de wereld van de eenjarige planten. Een 
favoriet in grootmoeders bloementuin, een 
eenvoudige en zekere zaaibloem met een 
overvloed aan bloedrode, ranonkelachtige 
bloemen met zwarte vlekjes. Zeker in wat 
kleine groepjes bijzonder fraai en niet in 
het minst vanwege het frisse, fijne, bijna 
varenachtige blad. Zaaien direct in de volle 
grond. 

Dropplant of Anijsplant

5010 Agastache foeniculum –  
 Blue Spike
0,15 g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 2•   

Meerjarig. Hoogte 60 cm. Aarvormige 
stelen, aan de bovenkant bedekt met 
donker lavendelblauwe bloemetjes. Het 
blad heeft een sterke anijsgeur en wordt 
gebruikt, zowel vers als gedroogd, om 
thee te zetten. De bloemetjes produceren 
aanzienlijke hoeveelheden nectar, is dus 
een van de betere honingplanten. Een 
combinatie van geur en kleur in uw tuin.

Ageratum

Zaaien onder glas, het zaad niet bedek-
ken, want de Ageratum is een lichtkiemer, 
verspenen en later uitplanten.

5015 Ageratum houstonianum –  
 Blue Mink  
0,15 g | ca. 650 zaden | Prijsklasse 1•   

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Het “mexicaantje” 
heeft donzige bloemen in kleine compacte 
schermen. Stevige, sterk vertakkende 
planten, licht behaard en dat geeft ’t geheel 
een ‘zacht’, kruidachtig uiterlijk. De bloei-
rijkheid en de duur ervan is bij Blue Mink 
met zijn poederblauwe bloemen uitstekend. 

EENJARIG: Bloeit alleen in het 1e 
jaar van zaaien. Sterft einde van het 
seizoen af.

TWEEJARIG: Bloeit vooral in het 2e 
jaar van zaaien. 1e jaar van zaai is 
vooral voor opbouw wortelgestel en 
plant, maar bloeit pas in het jaar erop. 
Sterft dan per jaar geleidelijk  af.

MEERJARIG: Bloeit vooral in het 2e 
jaar van zaaien en de daarop volgende 
jaren. 1e jaar van zaai is vooral voor 
opbouw wortelgestel en plant, maar 
bloeit pas in jaar erop. Meerjarig, dus 
komt elk jaar terug.

Alcea of Stokroos

Stokrozen zijn fraaie achtergrondplanten 
en staan zeer decoratief tegen muren en 
schuttingen. Grote dikke bloemknoppen, 
enkel- of dubbelbloemig en in een variatie 
aan kleuren. Zaaien op een zaaibed, 
uitdunnen en later uitplanten.

5025 Alcea rosea –  
 Summer Carnival Mix 
0,6 g | ca. 50 zaden | Prijsklasse 2  • 

Eenjarig. Hoogte 150 cm. Een scala van 

vrolijke, grote, half dubbele rozen. Kan niet 
gemist worden in een ”English Country 
Garden”. Zaaien onder glas, verspenen en 
later uitplanten. Ook zaaien direct op plaats 
van bestemming gaat goed, maar dan iets 
later in het seizoen.

5030 Alcea rosea –   
 Chater’s Mix 
0,6 g | ca. 65 zaden | Prijsklasse 2 •  

Tweejarig. Hoogte 250 cm. Eén van onze 
oudste cultuurgewassen. Geliefd vanwege 
de lange aren (stokken) met de gevulde, 
bijna ronde bollen, vol gefranjerde kroon-
bladeren. Een tweejarig gewas, waarvan 
de bloemen in de zomer, volgend op het 
zaaijaar, verschijnen. Heeft prachtige 
kleuren waaronder abrikooskleurige, 
kastanjebruine, zachtgele en roomwitte 
variaties.  

5035 Alcea ficifolia –  
 Antwerp Stars mix 
0,4 g | ca. 40 zaden | Prijsklasse 2•  

Meerjarig. Hoogte 150 cm. Een roestresi-
stente, enkelbloemige stokroos met vijgen-
blad. Lange bloemstengels met talrijke, 
prachtige bloemen in de tinten geel, koper-
rood, helderrood, roze, lichtroze en wit. Een 
meerjarige plant, die bloeit in het volgende 
jaar. Stokrozen hebben “iets” luchtigs en non-
chalants, ze worden lang, maar blijven sierlijk.
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5040 Alcea rosea var. Nigra –  
 Jet Black 
0,4 g | ca. 55 zaden | Prijsklasse 2• 

Tweejarig. Hoogte 150 cm. Een heel aparte, 
zo goed als zwarte stokroos. Jet Black heeft 
lange bloemstengels met talrijke satijnach-
tige bruinzwarte enkele bloemen. Een twee-
jarige plant, die bloeit in het volgende jaar. 
Stokrozen hebben “iets” luchtigs en noncha-
lants, ze worden lang, maar blijven sierlijk. 

Alyssum of Lobularia

Zaaien direct in de volle grond en later ver-
planten of onder glas voorzaaien (max.18 
tot 20°C). Uitermate geschikt voor potten, 
containers, bloem- en balkonbakken en na-
tuurlijk voor de eenjarigeborder of rotstuin.

5045 Lobularia maritima –  
 Snowcloth
0,25 g | ca. 625 zaden | Prijsklasse 2•Eenjarig. Hoogte 15 cm. Wellicht de bekend-

ste van de eenjarige Alyssum variëteiten. 
Prachtige platte plakken, die rondom uit-
groeien. Goed te onderhouden borderplanten 
met sneeuwwitte, geurende bloemen. Een 
prachtige ouderwetse boerenbloem. 

5055 Lobularia maritima –  
 Magic Circles 
0,25 g | ca. 625 zaden | Prijsklasse 3  •Eenjarig. Hoogte 15 cm. Een mooi mengsel 

van platte, cirkelvormig groeiende variëteiten. 
Uitbundig bloeiend met al die zachte tintjes 
en bovendien nog heerlijk geurend ook. 

Bladamarant/Kattenstaart

   In oude tuinen werd de gewone rode kat-
tenstaart al vaak gebruikt om het midden 
van een rond perk wat hoogte te geven. 
De groene variant is later ontstaan. Beide 
zijn prachtig in bloemstukken. De Dread-
locks is veel ouder en was al bijna uitge-
storven. Deze soorten zaaien direct in de 
volle grond op zaaibed, uitdunnen en later 

uitplanten. De bladamarant moet eerst op 
warmte onder glas worden voorgezaaid.

5065 Amaranthus caudatus –  
 Red Cascade 
1 g | ca. 1500 zaden | Prijsklasse 1•Eenjarig. Hoogte 60 cm. Deze kattenstaart 

heeft donkerrode bloemen in lange, over-
hangende bloeiaren. Uitstekend als snijbloem 

te gebruiken. 

5070 Amaranthus caudatus –  
 Green Cascade
0,5 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 1•Eenjarig. Hoogte 60 cm. Crèmegroene 

kattenstaart. In de tuin staat zo’n groene 
kleuronderbreking heel goed. 

5075 Amaranthus gangeticus –  
 Garden Select
0,1 g | ca. 175 zaden | Prijsklasse 3 • 

Eenjarig. 40 cm hoog. Snelgroeiende 
eenjarige uit tropische gebieden, Afrika en 
Azië. Dit soort heeft aan de wieg gestaan 
van talloze cultivars, waaronder groente 
(Klaroen) en perkplanten met schitterend 
gekleurd blad. Garden Select heeft prachtig 
bronskleurig, goudgeel, oranje en rood 
getekend blad en behoudt tot ver in de 
herfst zijn kleur. 

5080 Amaranthus caudatus gibbosus –   
 Dreadlocks
0,15 g | ca. 225 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 80 cm. Een van de heilige 
voedselplanten van de Azteeks, Inca’s en 

de Maya’s en bijna uitgestorven. In de jaren 
’60 werd het gewas herontdekt. Los van 
de voedingskwaliteiten heeft de Reuzen 
Kattenstaart met zijn prachtige, donkerrode 
lange dreadlocks een grote sierwaarde.

Anagallis of Guichelheil

5085 Anagallis monelli ssp. Linifolia –  
 Blue Noon 
0,15 g | ca. 195 zaden | Prijsklasse 2•Eenjarig. Hoogte 20 cm. Prachtige pot- 

en perkplant en evt. hanging baskets. 
De mooiste gentiaanblauwe Anagallis 
die er bestaat. Een briljante selectie met 
frisgroen blad dat kruiswijs aan de stengels 
staat. De bloemen openen De bloemen openen zich om 
ca. 8.00 uur in de morgen en gaan ’s 
middags om ca. 16.00 uur weer dicht. 
Heel mooi in potten, hangingbaskets of 
als perkplant in uw tuin.

Antirrhinum of Leeuwebek

Naar gelang de hoogte geschikt voor pot-
ten, rand, perk of border. Dun zaaien onder 
glas, zaad niet bedekken, licht aandrukken 
en met lauw water vochtig houden.

5090 Antirrhinum majus pumilum –  
 Emerald Isles 
0,25 g | ca. 2200 zaden | Prijsklasse 1•Eenjarig. Hoogte 15 cm. Een laag leeuwen-

bekje, waarvan de planten als kleine 
briljante kleureilandjes, een oogstrelend 
tapijt vormen. Emerald Isles bloeit rijk, maar 
ook langdurig en voelt zich prima thuis in 
potten, containers, bloembakken, maar 
natuurlijk ook in de border of rotstuin.

5095 Antirrhinum majus nanum –  
 Rainbow Mix
0,25 g | ca. 2200 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 50 cm. Een halfhoge 
variant van de grootbloemige leeuwen-
bekken in een rijk scala van kleuren. De 
prachtige leeuwenbekachtige bloemen 
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geuren heerlijk en fleuren de border op 
met zomerse tinten. Door de stevige stelen 
ook geschikt voor de snij. 

5100 Antirrhinum majus nanum –  
 Torbay Rock
0,15 g | ca. 1200 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 60 cm. Een mengsel van 
halfhoge leeuwenbekken met zeer bijzon-
dere, exotische, tweekleurig gestreepte en 
gestippelde bloemen. Gegarandeerd een 
spectaculaire borderbeplanting, die veler 
aandacht zal trekken. Torbay Rock bloeit 
langdurig en is gelukkig niet zo gevoelig 
voor roest. Een echte aanwinst. 

5105 Antirrhinum majus maximum –   
 Tip Top Mix
0,25 g | ca. 1900 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 90 cm. Vanaf de basis 
vertakkende snijleeuwenbekken, die het 
geweldig goed doen als achtergrond in een 
border. De stelen zijn stevig, dus een prima 
snijbloem. Tip Top biedt een geweldige 
keuze aan kleuren van robijnrood, schar-
lakenrood, helder roze, appelbloesem, 
kanariegeel tot zuiver wit. 

Aquilegia of Akelei

Akelei is al sinds de late middeleeuwen in 
cultuur en in een historische tuin bij een 
boerderij zal de Akelei vast niet ontbreken. 
Zaaien in de vollegrond op zaaibed, 
uitdunnen of verspenen en uitplanten op 
plaats van bestemming. De planten staan 
het liefst op een zonnige plek, maar ook in 
de halfschaduw gedijen akeleien vaak goed.

5110 Aquilegia x cultorum –  
 McKana Giant Hybrids 
0,2 g | ca. 160 zaden | Prijsklasse 2•Meerjarig. Hoogte 70 cm. Gewaarderd van-

wege de mooie kleur en de sierlijke, lange 
sporen. McKana valt op door de mooie kleur-
schakeringen die dit soort produceert.

5115 Aquilegia x hybrida –   
 Winky Red & White 
ca. 20 zaden | Prijsklasse 5• 

Meerjarig. Hoogte 35 cm. Een nieuwe, com-
pacte selectie met helder groen blad en 
fraaie rechtopstaande dubbele bloemen 
in rood en wit. Bijzonder rijkbloeiend en 
langbloeiend, zeker als de uitgebloeide 
bloemen tijdig verwijderd worden. Prima 
geschikt voor containers, potten, bloem-
bakken en perken. 

5120 Aquilegia vulgaris –   
 Granny’s Bonnets mix 
ca. 40 zaden | Prijsklasse 3  • 

Meerjarig. Hoogte 80 cm. Veel gezien in 
Engelse tuinen. Bekend en zeer geliefd. Een 
geweldig mooi mengsel waarin alle Nora 
Barlow-types zijn vertegenwoordigd.

Arctotis of Berenoor

5125 Arctotis acaulis –  
 Harlequin Mix 
0,3 g | ca. 45 zaden | Prijsklasse 2•Eenjarig. Hoogte 35 cm. Prachtige, op ger-

bera’s lijkende bloemen met in het hart 
contrasterende ringen. Vele kleuren van 
roomgeel en oranje tot donkerroze en 
karmijnrood. Leuke snijbloem. Stengels 
en bladeren zijn bedekt met een mat van 
donshaartjes, waardoor ze zilvergrijs lijken. 
Zaaien onder glas, zaad licht bedekken, 
aandrukken en licht vochtig houden. Later 
uitplanten in potten of in uw tuin.

Armeria of Engels Gras  

5130 Armeria maritima –  
 Olympe rose 
ca. 80 zaden | Prijsklasse 3• 

Meerjarig. Hoogte 20 cm. De plant vormt 
een kussentje van smal, donkergroen blad. 
In voorjaar en zomer verschijnen de dichte 
hoofdjes van fraaie kleine, roze bloemen. 
Geschikt voor perk, randen, groepen etc. 
Zaaien direct in de vollegrond of op zaaibed 

en later uitplanten. Bij voorkeur een iets 
droge zandgrond. Zorg voor redelijk grote 
planten bij ’t begin van het winterseizoen.

Callistephus of Aster

Asters zijn er in vele kleuren, diverse hoog-
tes en aparte bloemvormen. Voorzaaien 
onder glas en later verplanten of zaaien 
direct in de vollegrond. Asters jaarlijks wel 
op een andere plaats zaaien of uitplanten in 
verband met  ziektes!

5135 Aster alpinus –   
 Alpenaster Mix
0,2 g | ca. 165 zaden | Prijsklasse 2•Meerjarig. Hoogte 25 cm. Polvormige 

plant uit de bergen van Europa die van 
eind voorjaar tot midden zomer mooie 
grote bloemen voortbrengt, met geel hart. 
Het mengsel bestaat over het algemeen 
uit blauwe tinten en wit. Een populaire, 
winterharde rotsplant. 

5140 Aster chinensis –  
 Prinses Mix 
0,6 g | ca. 270 zaden | Prijsklasse 1•Eenjarig. Hoogte 80 cm. Vormt een rijkver-

takkende plant. De bloemen zijn dubbel-
bloemig en middelgroot, bovendien zeer 
lang houdbaar. Een uitstekende snijbloem. 
Het mengsel bestaat uit tal van kleuren van 
donkerrood, scharlakenrood, koperrood, 
blauw, lilarose, zalmroze, goudgeel en 
zuiver wit.

5145 Aster chinensis –  
 American Branching Mix
0,6 g | ca. 270 zaden | Prijsklasse 1•Eenjarig. Hoogte 70 cm. Heel lang werd 

deze Aster beschouwd als de beste late 
snijaster. De stelen zijn sterk en dragen 
met gemak de grote dubbele bloemen. 
Ook hier weer een groot kleurenscala met 
vooral de rode en blauwe tinten sterk 
vertegenwoordigd.
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5155 Aster chinensis –  
 Bouquet Mix
0,6 g | ca. 270 zaden | Prijsklasse 2•Eenjarig. Hoogte 70 cm. Deze selectie 

heeft een piramidale, goed vertakkende 
groeiwijze. De bloemen zijn van het type 
Prinses, middelgroot en goed dubbel. Een 
fantastische aster voor de border. Als men 
de planten vlak boven de grond afsnijdt, 
heeft men in een keer een rijk boeket. 

5160 Aster chinensis –  
 Riviera Mix
0,4 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 2•Eenjarig. Hoogte 60 cm. Een stralenaster, 

die in tegenstelling tot Unicum/Nova, een 
vast hart heeft. De buisvormige sierlijke 
bloemen vragen om geplukt te worden. 
Uitbundige kleuren zoals scharlakenrood, 
steenrood, rozerood, licht- en donkerblauw, 
knalgeel en wit. De groeiwijze is goed 
vertakkend. 

5165 Aster chinensis –  
 Nova Mix
0,5 g | ca. 225 zaden | Prijsklasse 2  • 

Eenjarig. Hoogte 60 cm. Een aanzienlijke 
verbetering van het bekende Unicumras. 
De grote bloemen zijn vanuit het hart bezet 
met buisvormige, gerolde bloemblaadjes, 
een 100% straalbloemaster. Nova heeft 
een goed vertakkende groeiwijze en is een 
uitstekende border- en snijaster.

5170 Aster chinensis –  
 Garden Jewel
0,15 g | ca. 70 zaden | Prijsklasse 2 • 

Eenjarig. Hoogte 60 cm. Middelvroege half-
hoge snijaster, waarvan de bloemen op 
rechte sterke stelen staan. Het is een chry-
santbloemig type. Vrij groot en prachtig van 
kleur namelijk: roze & wit. Een juweel op 
de vaas en ook lang houdbaar. 

Aubrieta

5190 Aubrieta hybrida –  
 Mix
0,2 g | ca. 800 zaden | Prijsklasse 2•Meerjarig. Hoogte 10 cm. Lage, kussen-

vormende planten. Vanaf eind maart tot 
ver in juni zijn de planten overdekt met 
bloemen. Tinten in blauw en paars, maar 
ook roze, rode variëteiten. De aubrieta’s 
zijn toe te passen tussen stenen en tegels, 
hangend over muurtjes en in planten-
bakken. Zaaien in de vollegrond of op 
zaaibed. In de nazomer op plaats van 
bestemming zetten. 

Begonia

5195 Begonia semperflorens –  
 Mix 
0,01 g | ca. 800 zaden | Prijsklasse 3   • 

Eenjarig. Hoogte 20 cm. Het fijne zaad 
binnenshuis voorzaaien, het zaad niet 
bedekken, licht aandrukken en met lauw 
water vochtig houden. Een prima kamer- 
of terrasplant, maar ook in de border, een 
beetje uit de wind en de regen, doen ze het 
uitstekend. De plantjes zijn wel tenger en 
breken snel af.

Cactus

5210 Cacti species –  
 Soortenrijk Cactus-mix 
0,1 g | ca. 50 zaden | Prijsklasse 4•Meerjarig. Hoogte 10 cm. Een mengsel van 

snel en traag groeiende, bloeiende en niet 
bloeiende variëteiten. Vraagt wel een lang-
durige goede verzorging. Het zaaien is altijd 
binnenshuis bij kamertemperatuur. Het 
zaad niet bedekken, licht aandrukken 
en met lauw water ietsje vochtig 
houden. Zodra de plantjes 
hanteerbaar zijn verpot-
ten. Heeft voor de verdere 
opkweek en verzorging een 
lage luchtvochtigheid nodig.

Calendula of Goudsbloem

Rijk- en langdurig bloeiende soorten in lage 
en hoge variëteiten. Afhankelijk van de hoog-
te geschikt voor potten, randen, borders of 
perken. Vraagt een zonnige plaats en normale 
tot droge grond. Uitgebloeide bloemen tijdig 
verwijderen voor een langere bloei. Ideaal 
soort voor de beginnende zaaier. Fijngehakte 
bloemblaadjes hebben een zoete, scherpe 
smaak en kunnen goed in salades gebruikt 
worden. Lekker en gezond!

 5215 Calendula officinalis –  
 Fiesta Gitana 
0,6 g | ca. 90 zaden | Prijsklasse 2•Eenjarig. Hoogte 30 cm. Dit mengsel van 

dubbele, lage goudsbloemen laat zich zien 
in allerlei verrassende tinten.

5220 Calendula officinalis –  
 Orange Gitana 
0,6 g | ca. 90 zaden | Prijsklasse 2•Eenjarig. Hoogte 30 cm. De indrukwekkende, 

helder oranje selectie binnen de bekende 
lage Gitana serie.
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5221 Calendula officinalis –  
 Enkelbloemig, Nova 
0,8 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 3• 

Biologische zaden. Eenjarig. Hoogte 60 cm. 
De ouderwetse enkelbloemige goudsbloem 
met donker hart. Een gemakkelijke snij-
bloem met oranje bloemen en fris groen, 
welriekend blad. In de volksgeneeskunde is 
de goudsbloem zeer bekend. Prachtig op 
de vaas én in de salade! 

5225 Calendula officinalis –  
 Indian Prince 
0,5 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 60 cm. Schitterende, donker 
oranje bloemen met aan de achterkant van 
de bloemblaadjes een mahonierode tint. 
Als de wind met de bloemen speelt komt er 
een unieke kleurencombinatie tot stand. 
Prachtig op de vaas én in de salade!

5235 Calendula officinalis –  
 Ball’s Orange 
1,2 g | ca. 170 zaden | Prijsklasse 1•Eenjarig. Hoogte 60 cm. Een gemakkelijke 

snijbloem met diep oranje bloemen en fris 
groen, welriekend blad.

5240 Calendula officinalis –  
 Ball’s Golden Yellow 
1,2 g | ca. 170 zaden | Prijsklasse 1•Eenjarig. Hoogte 60 cm. Een gemakkelijke 

snijbloem met helder gele bloemen en fris 
groen, welriekend blad. 

Campanula of Klokjesbloem

Rijkbloeiende soorten. Zaaien onder glas 
of op zaaibed, verspenen en op definitieve 
plek planten.

5245 Campanula medium –  
 Dubbel Mix
0,3 g | ca. 1250 zaden | Prijsklasse 2•Tweejarig. Hoogte 80 cm. Deze zeer popu-

laire “cottage garden” plant wordt in onze 
tuinen al gezien vanaf 1596 en is geïmporteerd 
uit Spanje. Een uitstekende dubbelbloemige 
snijbloem, die het lang op water uithoudt. 
Probeer eens een paar planten in een pot, 
voor in de serre of oranjerie, waar ze dan be-
schermd en wat lager opgroeien. Prachtig! 

5250 Campanula carpatica –  
 Enkel Blauw
0,25 g | ca. 2500 zaden | Prijsklasse 2• 

Meerjarig. Hoogte 25 cm. Het rijkbloeiende 
karpatenklokje komt van oorsprong voor 
in berggebieden en groeit overal op het 
noordelijke halfrond. Het is een prima 
plant, polvormig met in verhouding grote 
klokvormige blauwe bloemen. Geschikt 
voor tussen stenen, op muurtjes, in potten 
en perken. Bloeit vrijwel de hele zomer. 

Celosia of Hanekam

Beide soorten zijn in een mix van warme 
gele en rode tinten beschikbaar. Zaai op 
kamertemperatuur, de zaden niet bedek-
ken. Verspenen en voor uitplanten even
      laten afharden. Uitplanten op zonnige
         plek en matig water geven.

5255 Celosia argentea cristata –  
 Triangle Mix
0,1 g | ca. 120 zaden | Prijsklasse 4 • 

Eenjarig. Hoogte 70 cm. Een leuk soort 
om zelf op te kweken. Deze hanenkam is 
een uitermate goede snij- en droogbloem 
(ondersteboven hangen op een droge 
schaduwplek). Triangle heeft bizarre, ge-
golfde kuiven en vergroeide bloemstelen   
met een warme rijkdom aan kleuren.

5260 Celosia argentea plumosa –  
 Pampas Plumes Mix
0,3 g | ca. 600 zaden | Prijsklasse 1   • 

Eenjarig. Hoogte 70 cm. De bloem lijkt op een 
plumeau en voelt zeer vast en compact aan. 
Rechtopstaande pluim van mooi vervormde 
bloemen in diverse vlammende kleuren. 

Centaurea of Korenbloem

Korenbloemen zijn het mooist in forse 
groepen en bloeien maandenlang als 
de verwelkte bloemen geregeld worden 
weggehaald. Bij voorkeur zaaien in de 
vollegrond direct ter plaatse en later uit te 
dunnen. Op verplanten zijn ze namelijk niet 
gesteld. De bekende blauwe korenbloem 
vormt samen met de witte margriet en de 
rode klaproos het overbekende beeld uit 
grootmoeder’s tijd.

5265 Centaurea cyanus –   
 Dubbel Mix 
1 g | ca. 220 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 80 cm. De kleuren zijn 

licht- en donkerroze, cerise, karmozijn, wit, 
paars en blauw. 

5270 Centaurea cyanus –  
 Dubbel Blauw
1 g | ca. 220 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 80 cm. Blue Boy heeft een 

prachtige helderblauwe kleur.

53 Groeit graag op een zonnige plaats.
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Cephalophora of Snoepjesplant

Eenjarig. Wordt soms wel snoepjesplant 
genoemd. Zeer rijkbloeiende plant met 
aparte helder gele bloemknoppen.

5286 Cephalophora aromatica –  
 Pineapples, geurend 
0,1 g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 3• 

Zeer rijkbloeiende plant met aparte helder 
gele bloemknoppen. Als u de bladeren 
even beweegt, ruikt u een heerlijk zoete 
ananas/appel geur. Leuke kleine snijbloem. 
Voorzaaien op warmte, verspenen en 
uitplanten in uw border of bloembakken. 
Eenjarige plant, maar kan bij een zachte 
winter overblijven.

Chrysanthemum of Margriet

Margrieten of Ganzebloemen zijn er in lage 
en hoge soorten, eenjarig en meerjarig 
en in verschillende kleuren. Afhankelijk 
van hoogte geschikt voor potten, randen, 
groepsbeplanting of borders. Zaaien bij 
voorkeur op een zaaibed of eventueel voor 
vervroeging onder glas, later verspenen  op 
stuk zetten en naderhand op definitieve 
bestemming uitplanten.

5290 Chrysanthemum paludosum –  
 Snow Daisy 
0,3 g | ca. 480 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 25 cm. Dwergmargriet, een 

laag, kleinbloemig chrysantje, dat onvoorstel-
baar rijk bloeit. Geschikt voor kleinere groeps-
beplantingen of balkonbakken.

5295 Chrysanthemum carinatum –  
 Rainbow Mix 
0,7 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 60 cm. Deze bonte Ganze-

bloem bloeit de gehele zomer met een overwel-
digende hoeveelheid meerkleurige bloemen. 
Liefst zaaien direct ter plaatse en na opkomst 
en eerste groei de plantjes aftoppen, zodat 
er een beter vertakkend plantmodel ont-

staat. Prachtige perk- en snijbloem en zeer 
aantrekkelijk voor bijen en hommels.

5304 Leucanthemum pallens –  
 White Breeze 
0,15 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 3• s

PRO. Eenjarig/meerjarig. White Breeze heeft 
terecht de “Fleuroselect Approved Novelty 
award” ontvangen, vanwege de bijzondere 
en verbeterde eigenschappen. White Breeze 
bloeit al in het 1e jaar van zaai en vormt zeer 
fraaie ca. 4 cm grote bloemen met geel hart. 
Deze meerjarige plant is gezond en krachtig 
en door de hoogte van ca. 25 cm ook prima 
geschikt voor de teelt in potten en bakken. 
Uitbundige en langdurige bloei in de 
volgende jaren is het mooie resultaat. 

5310 Chrysanthemum coccineum –  
 Robinson’s Giants Mix 
0,3 g | ca. 210 zaden | Prijsklasse 2• 

Meerjarig. Hoogte 75 cm. De Perzische 
Margriet heeft margrietachtige bloemen 
in de kleuren rood, roze en wit, heerlijk 
geurend naar kamfer. Het blad is fijn geve-
derd en buitengewoon fraai. Ze verlangen 
een normale bodem, verdragen enigszins 
droogte, maar zeker geen natte grond. 

5315 Leucanthemum vulgare –  
 Alaska 
0,4 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 1• 

Meerjarig. Hoogte 80 cm. Heeft grote 
bloemhoofden, witte lintbloemen en 
gele schijfbloemen. Ze verschijnen hoog 
boven de donkere, glanzende, getande 
bladeren. Ze werden voor het eerst in 
het wild aangetroffen op Mount Shasta 
in de staat California, U.S.A. vandaar de 
Engelse benaming Shasta Daisy. Bloeit in 
tegenstelling tot no. 5304 pas in het 2e jaar.

Cleome of Kattensnor

Rijkbloeiende planten, geschikt voor borders, 
achtergrondbeplanting en als snijbloem. 
Vroeg onder glas zaaien en de zaaibak afdek-

ken. Cleome kiemt beter in het donker. 
Zodra hanteerbaar, verspenen en oppotten. 
Na half mei op plaats van bestemming 
zetten. Houdt van warmte en vocht. De 
stengels van de plant zijn zacht behaard 
en kleven een beetje. De bladstelen en de 
schutbladen zijn stekelig. Excellente bijen- 
en vlinderplant.

5325 Cleome spinosa –  
 Rose Beauty 
0,4 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 2•  Eenjarig. Hoogte 100 cm. Deze Kattensnor 

heeft prachtige bijzondere donkerroze 
bloemen, die naar bleekroze verkleuren 
met lange purperkleurige meeldraden als 
snorharen.

5330 Cleome spinosa –  
 White Queen 
0,4 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 2•  Eenjarig. Hoogte 100 cm. Deze Kattensnor 

heeft prachtige bijzondere hagelwitte 
bloemen met lange purperkleurige 
meeldraden als snorharen. 

5335 Cleome spinosa –  
 Colour Fountain Mix 
0,4 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 100 cm. Een heerlijke mix 
van verrassende kleuren.

Cobaea of Klokwinde

5340 Cobaea scandens –  
 Blue Bells 
1,3 g | ca. 27 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 3 meter. Een klimplant met 
dicht loof en grote blauwe bloemen met 
een platte kelk, die geelgroen opengaan 
en geleidelijk van mauve naar blauwpaars 
verbloeit. ’s Avonds verspreiden jonge 
bloemen een eigen geur, die later verdwijnt. 
Zaaien onder glas in potten of zaaibakken. 
Na opkomst verplanten, slechts één plant 
per grote pot. Op een zonnige, beschutte 
plaats op het zuiden zetten.
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Coleus of Siernetel

5345 Coleus blumei –  
 Rainbow mix 
0,1 g | ca. 350 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 50 cm. Het blad is bont 
met rood/roze, groen, geel en vele tussen-
tinten. Het blad heeft gezaagde randen. 
Zaaien in huis op warmte. Het zaad niet 
bedekken, licht aandrukken en vochtig 
houden. Na opkomst verspenen en oppotten. 
Bij te snelle groei, toppen eruit knippen om 
betere vertakking te bevorderen. Regel-
matig water geven. Graag een lichte plaats, 
niet in de volle zon.

Convolvulus of Dagschone

5350 Convolvulus tricolor –  
 Royal Ensign Mix 
1,5 g | ca. 150 zaden     Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 25 cm. Perkplant uit het medi-

terrane gebied en bloeit met een overdaad aan 
blauwe, witte en roze bloemen met een gele 
keel. De goed vertakkende planten bloeien van 
eind voorjaar tot aan juli. De bloemen sluiten 
zich in de avond. Ideaal voor perken, borders, 
randen en groepen. Prima container plant. 
Goed bestand tegen regen.

Cosmos of Cosmea

Zeer rijkbloeiende planten, die zeer goed 
passen in een zonnige border, die zowel 
door eenjarige als door vaste planten 
bevolkt worden. Vanaf april, als de omstan-
digheden dit toelaten, kan er al in de volle 
grond op plaats van bestemming worden 
gezaaid. Af en toe de uitgebloeide bloemen 
verwijderen, dan heeft u er t/m oktober 
plezier van. Mooi als achtergrondbeplanting. 
Prima snijbloem, staat ook leuk als boeketje 

in kleine vaasjes.

5355 Cosmos bipinnatus –   
 Sensation Mix 
1 g | ca. 150 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 110 cm. Sensation heeft 

varenachtig blad. Bloeit in zomer/herfst met 
opvallende bloemhoofdjes in roze, rood, 
paars en wit.

5360 Cosmos bipinnatus –  
 Rubenza 
0,4 g | ca. 60 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 110 cm. Rubenza is een 
Fleuroselect novelty en is zeer speciaal met 
z’n fantastische nieuwe kleur. De bloemen 
openen in diep wijnrood en verbloeien naar 
oudroze.

5365 Cosmos bipinnatus –  
 Sea Shells Mix 
0,6 g | ca. 90 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 100 cm. Witte, roze, rode 

en karmozijnkleurige bloemen waarvan de 
lintbloemen tot een kokertje zijn opgerold. 
Een wel heel bijzondere tuinplant en prima 
snijbloem.

Dahlia

Zaaien onder glas of later in de vollegrond 
op plaats van bestemming. Gevaar voor 
vorst dient dan ook echt voorbij te zijn.

5380 Dahlia variabilis –  
 Pompon Mix 
0,6 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 120 cm. Een overvloed aan 

pomponbloemen in de schitterende kleuren. 
Uitstekend als achtergrondbeplanting. In 
een wat later stadium is het verstandig de 
planten te steunen met een stok.

5385 Dahlia variabilis –  
 Piccolo Mix
0,6 g | ca. 90 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 35 cm. Piccolo is een ver-
beterde Mignon, enkelbloemig, vroeg- en 
rijkbloeiend. Zij vormen een groep, die in 
een kleine of middelgrote tuin goed staat.

Delphinium of Ridderspoor

Ridderspoor heeft graag een warm en zon-
nig, maar toch regelmatig verfrissend plekje 
i.v.m. de gevoeligheid voor meeldauw. Bij 
voorkeur zaaien in de vollegrond direct ter 
plaatse. Zowel té natte als té droge gronden 
zijn nadelig voor de groei en houdbaarheid 
van Ridderspoor. Prachtig in borders, perken 
en groepen. Denk om de slakken.

5390 Delphinium ajacis –  
 Hyacinth bloemige Mix
0,6 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 40 cm. Dichte hyacintach-

tige bloemkaarsen in de welbekende mooie 
kleuren licht - en donkerblauw, appelbloe-
semroze, zalmroze, donker- en lichtroze, 
rood en wit.

5395 Delphinium consolida –  
 Imperial Mix
0,6 g | ca. 270 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 120 cm. Goed vertakkende 
planten en rijk bezette bloemstengels in 
nog meer kleurschakeringen dan de lage 
hyacintbloemige. Uitstekende snij- en 
droogbloem. In het laatste geval snijden als 
de bloemen tegen de volle bloei aanzitten. 
In niet al te grote bosjes omgekeerd op-
hangen in de schaduw op een droge plek 
waar wind circuleert. 
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5405 Delphinium cultorum –  
 Round Table Series Mix 
0,3 g | ca. 130 zaden | Prijsklasse 3• Meerjarig. Hoogte 150 cm. De majestueuze 

riddersporen met geweldige bloemtrossen 
en rijke kleuren imponeren. Deze vaste plant 
is een plaatje in de border, maar ook een 
fantastisch mooie snijbloem voor zomer-
boeketten.

Dianthus of Duizendschoon of Anjer

Prachtige snijbloemen (Duizendschoon en 
Anjers), als ook prachtige bloemenvlakken 
voor randen, potten en borders. Dianthus 
heeft in het algemeen graag een zonnige 
plek en kan het beste worden voorgezaaid 
op warmte. Later verspenen, afharden 
en uitplanten. Duizendschoon doet het 
overigens ook prima door directe zaai in de 
vollegrond en is een uitstekende bijen- en 
vlinderplant. Door de uitgebloeide delen 
te verwijderen, bevordert u een rijkere en 
langere bloe i.

5410 Dianthus barbatus –  
 Enkelbloemig mix
0,6 g | ca. 570 zaden | Prijsklasse 1• Tweejarig. Hoogte 50 cm. Enkelbloemige 

snijbloem met geurige bloemen. Wordt in 
de zomermaanden gezaaid, vormt hetzelfde 
jaar een gedrongen rozet, om onder invloed 
van lage temperaturen in de winter tot 
bloemaanleg te komen. 

5415 Dianthus barbatus –  
 Dubbelbloemig Mix
0,6 g | ca. 570 zaden | Prijsklasse 1• Tweejarig. Hoogte 50 cm. Dubbelbloemige 

snijbloem met geurige bloemen. Wordt in 
de zomermaanden gezaaid, vormt hetzelfde 
jaar een gedrongen rozet, om onder invloed 
van lage temperaturen in de winter tot 
bloemaanleg te komen.

5420 Dianthus caryophyllus –  
 Fantasy Picotée  
0,6 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 60 cm. Een rijkbloeiende 
en heerlijk geurende tuinanjer, waarvan 
de bloemen zijn gestreept en voorzien van 
vlekjes. Een bijzonder soort, die uitstekend 
geschikt is voor perken, borders, groepen en 
natuurlijk als snijbloem. 

5430 Dianthus deltoides erectus –  
 Lindoya 
0,1 g | ca. 550 zaden | Prijsklasse 2• 

Meerjarig. Hoogte 35 cm. De steenanjer 
(Zwolse Anjer) werd vroeger gebruikt voor 
potpourri’s en bloemstukjes. Lindoya vormt 
zoden van dicht groen blad, blijft laag, is 
enkelbloemig en heeft een karmijnroze 
kleur. Bij vroege zaai, dus onder glas, 
mogelijk bloemen in ’t eerste jaar. 

Trachymene of Kantbloem

5435 Trachymene caeruleus –   
 Emeralds Mix
0,2 g | ca. 80 zaden | Prijsklasse 3• Eenjarig. Hoogte 60 cm. Mooie scherm-

vormige weefplant in aparte kleuren. 
Bloemscherm van 6 cm en uitermate 
geschikt voor een lang vaasleven. Ook uit-
gebloeid nog een fraaie en bijzondere plant. 
Voor borders, perken, potten, groepen en 
als snijbloem. Zaaien onder glas, dan wel 
zaaien in de vollegrond direct ter plaatse, 
of op plantb ed.

Digitalis of Vingerhoedskruid

5440 Digitalis purpurea –  
 Excelsior Mix 
0,2 g | ca. 1950 zaden | Prijsklasse 2• 

Tweejarig, echter de plant blijft vaak over, 
indien na de bloei tijdig teruggesnoeid. 
Hoogte 150 cm. Soort met witte, roze, 
purper en paarse bloemen al of niet gespik-
keld. De bloei verloopt van onder naar 
boven langs de bloemstengel. De ‘klokken’ 

worden graag bezocht door hommels en 
bijen, die er tijdens het nectar zuigen vol-
ledig in verdwijnen. Staat het liefst op een 
halfschaduwrijke plaats.

Echinops of Kogeldistel

5445 Echinops ritro –  
 Blauw 
0,5 g | ca. 35 zaden | Prijsklasse 2• Meerjarig. Hoogte 120 cm. Bloeit in het twee-

de jaar na zaai. Er kan in de vollegrond wor-
den gezaaid, maar uiteraard ook eerst op 
een zaaibed, verspenen, uitdunnen en uit-
planten. Decoratieve en heerlijke vlinder-
plant. Goed voor perken, achtergrond borders, 
maar ook als droog- en snijbloem. De diep 
blauwe bollen houden vrij aardig de kleur 
vast, mits niet in de volle zon gedroogd.

Erysimum of Muurbloem

5450 Erysimum cheiri –   
 Fair Lady Mix 
0,6 g | ca. 270 zaden | Prijsklasse 1• Tweejarig. Hoogte 45 cm. Muurbloem of 

Lenteviolier is een zeer geliefde tuinplant, 
rijkbloeiend in heldere kleuren die de tuin 
opvrolijkt in het voorjaar. Ze variëren van 
pastelroze, geel tot diep bruin, brons, oranje, 
hardgeel, donkerrood en scharlaken. De 
bloemen geuren heerlijk en de bloemkroon 
trekt veel vlinders aan. Bloeit al vroeg in het 
tweede jaar.

Eschscholzia of Slaapmutsje

De geslachtsnaam is afkomstig van de 
Duitse arts Dr. J.F. von Eschscholz. De soort-
naam ‘californica’ slaat op het oorspronkelijk 
verspreidingsgebied van het plantje. Zaaien 
in de vollegrond. Verspenen of verplanten 
gaat niet i.v.m. de penwortels. Zeer bruik-
baar voor randen, perken, borders en bloem-
bakken. Zodra de zon zich laat zien, zullen 
de bloemen zich openen. Tijdig de uitge-
bloeide delen verwijderen zorgt voor 
langere bloei.
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5455 Eschscholzia californica –  
 Bridal Bouquet Mix 
0,3 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse  3• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Bridal Bouquet is 
een grootbloemige variëteit met halfdubbel 
en dubbel bloemen, in prachtige kleuren.

5460 Eschscholzia californica –   
 Mission Bells Mix 
0,7 g | ca. 450 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 30 cm. Mission Bells is 
een variëteit met enkele en (half )dubbele 
bloemen in gemengde kleuren. 

5465 Eschscholzia californica –   
 Enkelbloemig Mix 
1 g | ca. 650 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 40 cm. Het enkelbloemig 
mengsel is rijk aan kleurschakering. 

Gaillardia of Dekenbloem

5475 Gaillardia aristata –  
 Overblijvend gemengd
0,4 g | ca. 135 zaden | Prijsklasse 1• Meerjarig. Hoogte 60 cm. De populaire 

naam dekenbloem (ook bekend als 
Kokardebloem) is ontstaan omdat de drie 
meest opvallende kleuren van de Gaillardia’s 
ook aangetroffen zijn bij Indiaanse dekens. 
De dekenbloem is afkomstig uit de 
Amerikaanse vlakten en is goed bestand 
tegen warmte en droogte. Zaaien onder 
glas bij niet al te hoge temperaturen. In de 
zomer zo vroeg mogelijk uitplanten, zodat 
ze als een stevige plant de winter in gaan.

Gaura of Prachtkaars

5480 Gaura lindheimeri –  
 The Bride 
ca. 25 zaden | Prijsklasse 4• 

Meerjarig. Hoogte 80 cm. De prachtkaars 
heeft felwitte bloemen in lange aren en 
verkleuren gedeeltelijk naar lichtroze. 
De knoppen zijn purperachtig van kleur. 
Nog niet uitgekomen bloemen zitten in 
een oranjeroze kelkbuis. De uitgekomen 

bloem is stervormig van opbouw. 
Een elegante, mooi vertakkende plant. 
Zeer geschikt voor de gemengde border. 
Zaaien in de vollegrond op zaaibed, flink 
door laten groeien en later uitplanten.

Gerbera

5495 Gerbera jamesonii –    
 Grootbloemig gemengd 
ca. 25 zaden | Prijsklasse 3•Meerjarig. Hoogte 50 cm. Deze gerbera is 

vernoemd naar Jameson, een plantenverza-
melaar. Gerbera’s spreken met hun kleuren. 
Ze stralen vrolijkheid en levendigheid uit. 
Zaaien onder glas en na opkomst de han-
teerbare plantjes verspenen, de planten 
flink laten doorwortelen en dan in bakken 
of potten planten. Het is dan gemakkelijker 
om ’s winters de planten binnen te laten 
overwinteren. Bloeit in het 2e jaar.

Gomphrena of Amaranth

5505 Gomphrena haageana –  
 Strawberry Fields 
0,5 g | ca. 150 zaden | Prijsklasse 3• Eenjarig. 40 cm hoog. Bolronde, warmrode, 

aardbeikleurige bloemetjes. Een fijne snij - 
en droogbloem en een aandacht trekkende 
borderplant. Bijzonder leuk in potten, bloem-
bakken, maar natuurlijk ook als groep in 
uw border. Zaaien onder glas bij gematigd 
warme temperatuur, na opkomst verspenen 
en later uitplanten in uw tuin of uw potten.

Gypsophila of Bruidssluier

5510 Gypsophila paniculata –   
 White Design 
0,25 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 2 •   Meerjarig. Hoogte 80 cm. Bruidssluier 

heeft fijne stengels en klein, donkergroen 
blad. Kleine witte voorjaarsbloempjes, die 
door hun sluierachtige bloeiwijze voor een 
prachtig effect zorgen. Het zijn dan ook 
leuke, luchtige vulbloemen voor boeketten. 
Voorkeur voor kalkhoudende, goed 

doorlatende grond. Afdekken in de winter is 
raadzaam. Prima snij- en droogbloem. Bloeit 
in het 2e jaar.

Helianthus of Zonnebloem

Zonnebloemen zijn er in verschillende 
hoogtes (van 40 cm tot > 4 meter). De 
hoge soorten zijn uitermate geschikt voor 
achtergrondbeplanting of als solitair, terwijl 
de hele lage soorten ook prima in potten 
zijn te telen. Zaaien in de volle grond, maar 
voor sneller resultaat onder glas voorzaaien, 
verspenen en later uitplanten. Denk om 
de slakken! De gedroogde zaden zijn in de 
winter een lekkernij voor de vogels.

5515 Helianthus annuus –  
 F1 Kong 
ca. 18 zaden | Prijsklasse 4• 

Eenjarig. Hoogte > 4 meter. Een echte 
reuzen zonnebloem met veel en zeer grote 
bloemen dicht bij elkaar aan de top van elke 
steel, waarschijnlijk het hoogste soort dat 
u kunt kweken. Echt de “King Kong” onder 
de zonnebloemen. Perfect voor het houden 
van wedstrijden.

5520 Helianthus annuus giganteus –  
 Hoge gele 
3 g | ca. 30 zaden | Prijsklasse 1 • Eenjarig. Hoogte > 2,5 meter. Wie ooit door 

de Franse Bourgogne heeft gereisd kent de 
zomerse velden vol ‘tournesol’, goudgele 
zonnebloemen, die stralen als de zon zelf. 

57 BIOLOGISCH GETEELDE ZADEN

Dit zaad is geteeld, geschoond en verpakt 

volgens de biologische productie methode, 

welke is vastgelegd en gecontroleerd door 

de stichting SKAL, nummer 026035 / NL-BIO-01. 

Het SKAL keurmerk garandeert 

dat het daadwerkelijk om een 

biologisch product gaat.

5495

Gerbera mix

 

5505

Gomphrena Strawberry Fields

 

5510

Bruidssluier White Design

 

5515

F1 Kong

 

5520

Zonnebloem, hoge gele

 

5455

Bridal Bouquet mix - dubbel

 

5460

Mission Bells, enkel en dubbel

 

5465

Garden mix - enkel

 

5475

Kokardebloem mix

 

5480

Gaura The Bride

 



De van oorsprong hoogste soort is de 
giganteus. Die komt in het bijzonder tot 
recht langs muren en schuttingen of als 
solitair, maar dan met steun.

5521 Helianthus annuus giganteus –  
 Hoge gele 
3 g | ca. 40 zaden | Prijsklasse 3• 

Biologische zaden. Eenjarig. Hoogte > 
2,5 meter. De algemeen gebruikte “reuze 
zonnebloem”, maar nu als EKO-zaad. 

5525 Helianthus annuus –  
 Evening Sun mix 
2 g | ca. 50 zaden | Prijsklasse 1•Eenjarig. Hoogte 180 cm. Prachtige enkele 

bloemen met roodbruine kleurschakering-
en. Avondzon blijft wat lager dan de andere 
variëteiten, maar is desalniettemin een 
uitstekende snijbloem voor in gemengde 
bossen.

5535 Helianthus annuus –  
 F1 Sunrich Orange 
ca. 16 zaden | Prijsklasse 4• 

Eenjarig. Hoogte 140 cm. Zeer populaire 
snijbloem bij de professionele tuinder. 
Sunrich Orange is uiteraard pollenvrij en 
een van de meest gewilde, bekendste en 
ook mooiste zonnebloem. Het is er één die 
lang goed blijft, een mooie kleur en goed 
volgroen blad heeft. De bloem is geel/oranje.

5555 Helianthus annuus –  
 Sunspot 
1,4 g | ca. 25 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 40 cm. Een dwerg zonne-
bloem die een grote bloem vormt met een 
diameter van wel 30 cm. Ook geschikt voor 
de teelt in een grote pot of kuip. Ideaal om 
kinderen te leren tuinieren.

5560 Helianthus annuus –  
 Teddy Bear  
1 g | ca. 28 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 50 cm. Een bijzonder laag 

soort met extra goed gevulde, goudgele 

bloemen, bij kinderen populair om te 
pluizen. Ook geschikt voor de teelt in een 
grote pot of kuip. Ideaal om kinderen te 
leren tuinieren.

Helichrysum of Strobloem

5565 Helichrysum bracteatum –  
 monstr.  Dubbelbloemig Mix 
0,3 g | ca. 375 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 100 cm. Meest gebruikt 
als droogbloem, doch ook geschikt als snij-
bloem. Voor de drogerij worden de bloemen, 
zowel geteeld voor de koppen als voor de 
takken. In het mengsel zitten veel verschil-
lende kleuren. De bloemen voor ze volledig 
ontwikkeld zijn, afsnijden en ondersteboven 
in de schaduw te drogen hangen. Geschikt 
voor borders, perken en als achtergrond-
beplanting.

Heliotroop of Vanillebloem

5570 Heliotropium arborescens –  
 Marine 
0,08 g | ca. 120 zaden | Prijsklasse 3• Eenjarig. Hoogte 35 cm. De vanillebloem 

moet wel veel warmte, voedsel en zon heb-
ben om goed te kunnen groeien. Ze verwel-
komt je bij windstil weer met een zoete, 
vanilleachtige geur. Geschikt voor terras en 
balkon. Zorgt met zijn donkergroen blad 
voor een mooi contrast met planten die een 
lichtere bladkleur hebben. Bloeit lang vanaf 
eind mei tot en met eind september.

Helipterum of Zonnestrobloem

5575 Helipterum roseum –  
 Zonnestrobloem mix 
0,6 g | ca. 240 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 50 cm. Een populaire 
droogbloem, die mooie kleine bosjes vormt. 
Papierbloemen verschijnen in fraaie rode, 
roze en witte tinten met heel apart sierlijk 
blad. Bij zowel vers als droog gebruik 
kunnen de planten in z’n geheel worden 

gesneden. Makkelijk op te kweken en 
houdbare borderplant. Niet teveel op de 
wind zetten. De planten ondersteboven 
hangen om te drogen.

Iberis of Scheefbloem

5585 Iberis sempervirens –  
 Groenblijvende 
0,3 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 3• Meerjarig. Hoogte 30 cm. Uitstoelend, 

groenblijvend halfstruikje uit Zuid-Europa 
en is geknipt voor de rotstuin. Heeft smal, 
donkergroen blad en in het voorjaar en 
begin zomer dichte tuilen met witte bloe-
men. Is winterhard. Zaaien in vollegrond of 
op zaaibed. Verspenen en vervolgens zo 
snel mogelijk op plaats van bestemming 
uit-planten. Ze gaan dan redelijk groot de 
winter in. Bloeit in het 2e jaar.

Impatiens of Vlijtig Liesje

Een rijkbloeiende plant. Geschikt voor 
“Hanging Baskets”, potten, perken, balkons 
en rotstuinen. Groeit en bloeit het liefst 
in de schaduw. De plant heeft zachte 
succulente, roodachtige stengels en ovaal 
frisgroen blad. Bloeit van einde voorjaar 
tot einde herfst. Bij het zaaien de zaden 
zeer dun bedekken, is nl. een lichtkiemer. 
Verspenen als de plantjes ca. 3 cm groot 
zijn. Bloei na 6 weken. 

5600 Impatiens walleriana –  
 F2 Colour Coctail Mix 
ca. 100 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 20 cm. Mooi mengsel van 
voornamelijk wit, roze en rode tinten.

5605 Ionopsidium acaule –  
 Starry Blue Blaze - Schijnviooltje 
0,1 g | ca. 300 zaden | Prijsklasse 3  • 

Eenjarig. Hoogte 15 cm. Een verrukkelijk 
gewasje, dat dichte tapijtjes kan vormen, 
overdekt met stervormige, fijne bleekviolet 
getinte, naar honing geurende bloemetjes. 
Snelle groeier.
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Ipomoea/Pharbitis of Klimmende Winde

Wordt ook wel Pronkwinde genoemd. De 
hoge soorten in de tuin tegen een klim-
steun in de vollegrond planten of in grote 
bloem- en balkonbakken. De vele bloemen 
verschijnen dagelijks, meestal in de nacht, 
en verwelken weer in de middag. Voor-
zaaien onder glas en later verplanten is 
ook goed mogelijk.

5615 Ipomoea tricolor –  
 Gemengd 
2,5 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. Een prachtig 
mengsel van fraaie kleuren, op elkaar 
afgestemd qua groeikracht en snelheid. 

5625 Ipomoea tricolor –  
 Heavenly Blue 
2,5 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. Fantastisch, licht-
blauwe, grote bloemen met lichte keel/hart. 

5630 Ipomoea tricolor –  
 Flying Saucers 
1,5 g | ca. 50 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. Fantastisch 
grote bloemen in de kleuren witblauw en 
blauwwit gestreept. 

5635 Ipomoea nil –  
 Grandpa Ott 
1,7 g | ca. 50 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. De bloemen zijn 
iets kleiner, echter zo ontzettend mooi en 
fluweelzacht. Diep paars-purper met een 
helder rode ster vanuit het midden.

Lathyrus of Pronkerwt

Pronk- of Siererwten zijn er in verschillende 
hoogtes en in vele verschillende kleuren. 
De oudere soorten in deze serie hebben 
iets kleinere bloemen, maar betalen dit 
duidelijk terug met een zeer intense geur. 
De moderne soorten hebben duidelijk 
ingeboet in geur om grotere bloemen te 
verkrijgen. Alle hogere soorten zijn geschikt 

als snijbloem. De zaden voor het zaaien 
3 tot 6 uur laten weken. Vraagt een goed 
bewerkte en bemeste grond. Zaaien in 
bloembakken of vollegrond op regels langs 
gaas of hekwerk. Ingeval van voorzaaien: 
verplanten zodra de plantjes groot 
genoeg zijn. Wel voorzichtig doen i.v.m. 
mogelijke wortelbeschadigingen. Door de 
uitgebloeide delen tijdig te verwijderen 
wordt een langere en rijkere bloei bereikt.

5645 Lathyrus latifolius –  
 Gemengd
3 g | ca. 55 zaden | Prijsklasse 3• 

Meerjarig. Hoogte 200 cm. Een vaste klim-
plant die zich hecht aan gaas. De blaadjes 
zijn meer breed dan lang. De plant kan elk 
jaar zo’n 2 à 3 meter klimmen. In het najaar 
sterft hij af om in het voorjaar weer te 
verschijnen. De kleuren in het mengsel zijn 
rozerood, roze en wit. Zaaien begin tot hoog 
zomer op zaaibed of direct ter plaatse. Bloeit 
in het 2e jaar.

5666 Lathyrus odoratus grandifl. –  
 Reukerwt Mix  
3 g  | ca. 35 zaden | Prijsklasse 4• 

Biologische zaden.  Eenjarig. 
Hoogte 250 cm.  Mix van diverse kleuren uit 
de bekende hoge Lathyrus met lange stelen. 
Heerlijk geurend.

5670 Lathyrus odoratus grandifl. –  
 Old Sweet Scent  
2,5 g  | ca. 30 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. Heerlijke geur! 
Een mix van ouderwetse types, die iets 
kleinere bloemen hebben, ondanks de 
naam grandiflorus (grootbloemig). Verschil-
lende variëteiten zijn ontstaan in de 
periode 1700-1900. Er is gekozen voor de 

sprekendste kleuren met de sterkste geur 
eigenschappen.

5675 Lathyrus odoratus multiflorus –  
 Ripple Mix 
2,5 g | ca. 30 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. Heerlijke geur. Een 
geweldige mix voor zowel de tuin en/of als 
snijbloem. De Ripples zijn grootbloemig en 
opvallend, gestreept in verschillende tinten, 
ongebruikelijke kleuren. De bloemblaadjes 
zijn ietsje gekruld. 

5680 Lathyrus odoratus grandifl. –  
 Painted Lady 1737
2,5 g | ca. 30 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. Painted Lady 
is een zeer sterk geurende, tweekleurige 
siererwt (rose en wit). Werd voor het eerst 
vertoond in 1737 en was uitermate populair 
in de Amerikaanse tuinen in de 19e eeuw. 

5685 Lathyrus odoratus grandifl. –  
 Cupany Original 1699
2,5 g  | ca. 30 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. Heerlijke geur! 
Voor het eerst geïntroduceerd vanuit Sicilië 
in 1699. Het is een compact, stevig soort 
met prachtige tweekleurige bloemen in 
purper en donkerbruin. Dit is de originele 
species, waar alle andere siererwt-
variëteiten van afstammen.
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 Groeit graag op een zonnige plaats.

 Geschikt voor schaduwrijke omgeving.

 •TIP• 
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Bij voorkeur in de ochtend water 

geven i.p.v. in de avond. 

De planten nemen het vocht beter 

op en zijn dan weer droog voordat 

de zon ondergaat.
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5690 Lathyrus odoratus grandifl. –  
 Dorothy Eckford 1903
2,5 g  | ca. 30 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. Een der beste 
Lathyrusrassen ooit. Was begin twintigste 
eeuw immens populair. Heerlijk geurende, 
zuiver witte bloemen. Bloei van vroeg zomer 
tot de vroege herfst. Werd verkozen tot de 
beste witte variëteit in 1907. 

5700 Lathyrus odoratus grandifl. –  
 King Edward the 7th 1903
2,5 g | ca. 30 zaden | Prijsklasse 3 • 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. King Edward is 
nog steeds populair na meer dan 100 jaar. 
Helder karmozijnrode bloemen in combi-
natie met die fantastische geur. 

5705 Lathyrus odoratus grandifl. –  
 Lord Nelson 1907
2,5 g  | ca. 30 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. Deze prachtige 
en heerlijk geurende siererwt bloeit met 2-3 
heldere donkerblauwe bloemen per steel. De 
variëteit ontving een “Award of Merit” in het 
jaar 1907 en werd vrijwel direct uitgebracht 
door de firma Burpee in Verenigde Staten 
onder de naam “Briliant Blue”. 

Lavatera of Bekermalva

Zijdeachtige, trompetvormige bloemen 
verschijnen in grote aantallen. Zaaien 
onder glas in zaaibak of in de vollegrond 
op plantenbed. Uitplanten als de planten 
voldoende groot zijn. De planten houden 
van een warme droge plaats. De bloei bevor-
deren door de verwelkte bloemen tijdig te 
verwijderen. Geschikt voor borders, perken, 
achtergrondbeplanting en als snijbloem. 

5720 Lavatera trimestris –   
 Ruby Regis 
0,4 g | ca. 50 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 60 cm. Ruby Regis is diep 

karmijn-roze.

5725 Lavatera trimestris –  
 White Regis 
0,4 g | ca. 50 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 60 cm. White Regis is 

zuiver wit. 

Leontopodium of Edelweiss

5735 Leontopodium alpinum –  
 Edelweiss 
0,1 g | ca. 750 zaden | Prijsklasse 3• 

Meerjarig. Hoogte 20 cm. De bloemhoofden 
bestaan uit vrij onopvallende crème bloemen 
en min of meer wollig behaarde schutbladen. 
De enkele lancetvormige bladeren zijn even-
eens met witte haren bedekt, die de planten 
tegen koude en ultraviolet licht beschermen. 
Zaaien in zaadbakje en het geheel een 
weekje in de vriezer zetten. Hierna ’t zaad 
laten kiemen bij 18-22°C. Verder verspenen 
en zodra groot genoeg uitplanten.

Liatris of Prachtkaars

5740 Liatris spicata –  
 Purperviolet 
0,3 g | ca. 90 zaden | Prijsklasse 2• 

Meerjarig. Hoogte 70 cm. Een populaire 
zomerbloeier voor gebruik in boeketten. 
Het is een mooie stevige vaste plant. 

De kleine bloemhoofdjes bestaan uit 10 tot 
18 bloempjes en vormen samen een aar. 
Het bijzondere is dat de bovenste bloemen 
van de aar het eerst open gaan. De kleur 
is zachtpaars. Geschikt voor borders, als 
achtergrondbeplanting, en als snijbloem. 
Bloeit in het 2e jaar.

Limnanthes of Moerasbloem

5745 Limnanthes douglasii –  
 Spiegeleitje 
1 g | ca. 130 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 10 cm. Deze prachtige, sier-
lijke plant heeft een lichtgroen varenachtig 
blad en ontelbare, in het midden gele en 
naar de rand toe witte bloemen. Winterharde 
eenjarige die reeds vroeg in het voorjaar ter 
plaatse in volle grond gezaaid kan worden. 
Ook direct in potten zaaien lukt best. 
Heeft wel graag goed bewerkte, enigszins 
vochtige grond. Een uitstekende bijenplant. 
Zeer lang en rijkbloeiend.

Limonium of Lamsoor

5750 Limonium sinuatum –  
 Pacific Mix 
0,25 g | ca. 90 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 80 cm. Lamsoor/Statice 

Pacific is een prachtig mengsel met heldere 
tinten, voor snij- en droogbloemen. Snijden 
met zo lang mogelijke stelen als de kam 
vrijwel geheel bloeit. Omgekeerd ophangen 
op een koele, droge plaats met luchtver-
versing. Trekt veel vlinders aan. Geschikt als 
achtergrondbeplanting, borders, perken en 
zeer geschikt als snij- en droogbloem. Trekt 
veel vlinders aan.

Linum of Vlas

5755 Linum grandiflorum –  
 Bright Eyes 
0,4 g | ca. 120 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 40 cm. Een bijzonder 
opvallend soort vlas: ivoorwit met kastanje-
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bruin midden die op ogen lijken. Een wel 
zeer aparte kleurencombinatie en ook nog 
eens heel gemakkelijk op te kweken. Zaai 
deze eenjarige direct in de vollegrond. 
Vraagt een goed bewerkte, iets vochtige 
grond. Geschikt voor perken, borders, 
rotstuinen en groepen. Een zeer vrolijke 
verschijning. Grootbloemig.

5760 Linum perenne –  
 Blauw 
0,5 g  | ca. 325 zaden | Prijsklasse 2• 

Meerjarig. Hoogte 50 cm. Mooie plant 
met wolken van vrolijk gekleurde, schotel-
vormige bloemen. De meerjarig plant heeft 
een goed geproportioneerde, struikachtige 
groei en een rechtopgaand en krachtig 
gewas. Slanke stengels met grasachtige 
blad en gedurende de zomer bloeistengels 
met lichtblauwe bloemen. Geschikt voor 
perken, borders en groepen.

Lobelia

De kleine, vrolijke bloempjes van de Lobelia 
doen het goed in elke tuin, maar ook in

balkonbakken en hanging baskets. Zaad is 
uiterst fijn, dus voorzichtig en dun zaaien 
in zaaibakken, die permanent licht vochtig 
moet worden gehouden. De plantjes wor-
den in kleine bosjes verspeend in potten om 
na half mei buiten te worden uitgeplant.

5765 Lobelia erinus compacta –  
 Emperor William 
0,25 g  | ca. 7500 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 15 cm. Helderblauw 
bloeiende en compact groeiende plant, 
met fris groen blad. 

5775 Lobelia erinus pendula –  
 Cascade Mix 
0,25 g | ca. 7500 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 10 cm. Hanglobelia Cascade 
Mix is rijkbloeiend en geeft snel groeiende 
planten met fris groen blad. 

Lunaria of Judaspenning

5780 Lunaria annua –  
 Gemengd
1,3 g  | ca. 65 zaden | Prijsklasse 1• Tweejarig. Hoogte 75 cm. Is al een heel oude 

plant die je vroeger in iedere tuin tegen kwam 
en dat nog steeds veelal geteeld wordt van-
wege de sierlijke zaaddozen (als droogbloem), 
die na de bloei (violet en wit) te voorschijn 
komen. Waardplant voor groot koolwitje en 
knollewitje en drachtplant voor honingbijen 
en hommels. Bloeit in het 2e jaar.

Lupine

De meerjarige lupine bloeit rijker dan de 
eenjarige. Lupine stelt weinig eisen aan de 
grond. Direct ter plaatse dun uitzaaien, dat 
scheelt weer werk bij het uitdunnen. De meer-
jarige Lupine kan het eerste jaar al bloeien, 
maar veel uitbundiger het volgende jaar. 
De wortels van de plant binden stikstof aan 
zich. Bij het afsterven van de wortels van de 
plant komt deze stikstof in de grond vrij, wat 
prettig is als groenbemesting. 

5785 Lupinus hartwegii –  
 Gemengd 
1,5 g  | ca. 90 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 65 cm. Bloei hoofdzakelijk 
in de kleuren licht- en donkerblauw, licht- en 
donkerroze en wit.

5790 Lupinus polyphyllus –  
 Russell Hybrids The Governor 
1,5 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 3• 

Meerjarig. Hoogte 90 cm. Helderblauwe 
Russell variëteit met heerlijk geurende 
opstaande trossen die een vrolijk accent aan 
de border geven. 

5795 Lupinus polyphyllus –  
 Russell Hybrids Mix
1,5 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 2• 

Meerjarig. Hoogte 90 cm. Mengsel van alle 
mogelijke kleuren en geuren in opstaande 
trossen die een vrolijk accent aan de border 
geven. De bloemen zijn vaak tweekleurig. 
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Lychnis of Brandende Liefde

5800 Lychnis chalcedonica –  
 Rood 
0,2g | ca. 400 zaden | Prijsklasse 1• 

Meerjarig. Hoogte 80 cm. Gemakkelijk te 
kweken winterharde plant met frisse groene 
bladeren en in de vroege zomermaanden 
trossen van opvallende rode bloemen. Ze 
zijn zo fel rood, dat de buurplanten met zorg 
moeten worden uitgekozen. Geschikt voor 
perken, borders en achtergrondbeplanting. 
Bij voorkeur direct op plaats van bestem-
ming zaaien. Dun uitzaaien en zo nodig 
nog uitdunnen. Bloeit in het 2e jaar.

Kniphofi a of Vuurpijl

5805 Kniphofia uvaria –  
 Rood & Geel 
0,3 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 2• 

Meerjarig. Hoogte 100 cm. De vuurpijl ofwel 
fakkellelie is een hoge vaste plant, is ouder 
van talloze hybriden en heeft dikke bladeren 

met diepe lengtegroeven. Draagt dikke aren 
met buisvormige scharlakenrode bloemen 
die naar oranjegeel verbloeien. Heel mooi 
in groepen, maar ook als solitaire plant de 
moeite waard. Zaaien in de vollegrond op 
een zaaibedje, na voldoende groei ver-
spenen en uitplanten. Bloeit in het 2e jaar.

Matthiola of Violier

Violieren zijn meestal heerlijke geurders. 
Geschikt voor potten, borders, perken en 
bloembakken. Zaai ze in de buurt van uw 
looppad, vooral no. 5815. Heerlijk!

5810 Matthiola incana –  
 Dwarf Ten Weeks Mix 
0,3 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 35 cm. Prachtig mengsel 

van dubbelbloemige zomerviolieren in 
heldere kleuren. Mooie compacte, gemak-
kelijk op te kweken planten. De grote, 

kruidig geurende bloemtrossen verschijnen 
in roze, rode, purper, crème en gele tinten. 
Typisch een ”Cottage Garden” bloemsoort, 
mooi in de tuin, heerlijk als snijbloem in 
huis. Zaaien onder glas, verspenen en 
uitplanten.

5815 Matthiola longipetala bicornis –   
 Scentsation mix 
0,3 g | ca. 360 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 35 cm. Het plantje is wat 

onooglijk, maar de geur is onweerstaanbaar! 
Zaai bij deuren, langs paden en in de 
buurt van het terras. Geen enkele tuin is 
compleet zonder dit geurwonder en geen 
enkele andere plant die eraan kan tippen, 
in warme, zwoele zomernachten. Ook nog 
eens zeer eenvoudig op te kweken. Zaai 
direct in de vollegrond of in potten.

Dorotheanthus of Middag-/IJsbloem

5825 Dorotheanthus bellidiformis –  
 Magic Carpet 
1 g | ca. 3200 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 10 cm. Deze succulente 
eenjarige produceert in de zomer bloemen 
in oogverblindende kleuren. Bij bewolkte 
hemel blijven de bloemen gesloten. Heeft 
vlezig groen blad overdekt met glinsterende 
cellen. Zaaien onder glas, in de vollegrond 
of in potten. Dun uitzaaien en de zaden 
heel fijn bedekken. Vraagt een zonnige 
standplaats, des te meer zon, des te rijker 
de bloei. Bodembedekker.

Mimosa of Kruidje Roer Me Niet

5830 Mimosa pudica –   
 Kruidje-roer-mij-niet 
0,5g | ca. 90 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 30 cm. Dit groenblijvende, 
kruidachtige halfheestertje wordt meestal 
als eenjarig beschouwd, hoewel u hem 
binnenshuis evt. kan overhouden. De varen-
achtige bladeren sluiten zich en knikken 
omlaag als ze worden aangeraakt en 

gaan na een paar minuten weer open. 
De plant heeft stekelige stengels en krijgt 
kleine donzige, bolvormige roze bloemen. 
Zaaien binnenshuis in pot, laten kiemen bij 
kamertemperatuur. Na opkomst even door 
laten groeien en in potten verspenen.

Myosotis of Vergeet-Mij-Niet

5855 Myosotis sylvatica –  
 Indigoblauw
0,35 g  | ca. 595 zaden | Prijsklasse 2•  

Tweejarig. Hoogte 30 cm. Dit kleine prach-
tige blauwe bloemetje met geel hartje is 
een echte voorjaarsbloeier. Zaaien in de 
vollegrond of op zaaibed. Dun uitzaaien en 
in de nazomer, als de planten groot genoeg 
zijn, uitplanten op plaats van bestemming. 
Hoe vroeger ze op de vaste plek kunnen 
doorgroeien des te beter komen ze door de 
winter. Leuk in combinatie met bollen.

Nemophila of Bosliefj e

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

5865 Nemophila menziesii –  
 Prince Gustav’s Eyes 
0,7 g | ca. 350 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 10 cm. Een bodembedek-
ker met vanaf juli mooie helder blauwe 
bloemen.

5870 Nemophila maculata –  
 Spotty 
0,7 g | ca. 135 zaden | Prijsklasse 2 • 

Eenjarig. Hoogte 10 cm. Een bodembedek-
ker, waarvan de witte bloemen lichte streep-
jes en 5 paarsblauwe puntjes hebben.
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5906

Klaproos, enkelbloemig •EKO•
 

5910

Falling in Love

 

5915

Artist’s Glory

 

5920

Pizzicato Mix

 

5925

Oosterse Klaproos

 

5865

Bosliefj e Prince Gustav’s Eyes

 

5870

Bosliefj e Spotty

 

5875

Sensation Mix

 

5885

Miss Jekyll Blue

 

5890

African Bride

 



Nicotiana of Siertabak

Zaaien op warmte, zaden heel dun bedek-
ken, verspenen, afharden en uitplanten, 
nadat gevaar voor late vorst echt voorbij 
is. Voldoen prima in perken en grote 
bloembakken. Bloeit de hele dag en trekt 
vlinders aan.

5875 Nicotiana alata –   
 Sensation Mix 
0,15 g | ca. 950 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 75 cm. Een fraaie hoge 

siertabak, die bloeit tot de vorst invalt. Om 
zoveel mogelijk plezier te hebben van de 
heerlijke geuren, die de bloemen versprei-
den, uitplanten in de buurt van een beschut 
zithoekje. 

Nigella of Juff ertje In ‘t Groen

Zaaien direct op plaats van bestemming. 
Voorzaaien onder glas kan, maar dan 
worden de plantjes snel lang.

5885 Nigella damascena –  
 Miss Jekyll Blue 
1 g | ca. 370 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 50 cm. Mooi in z’n een-

voud, ook voor kinderen een leuk en gemak-
kelijk zaaisoortje. Succes verzekerd met z’n 
prachtige lichtblauwe bloemen en fijne 
decoratieve blad. Bloeit gedurende een 
vrij lange periode in de zomer. Een leuke 
snijbloem en als de zaaddozen rijp zijn, 
ideaal om te drogen. 

5890 Nigella papillosa –  
 African Bride 
0,1 g  |ca. 75 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 90 cm. Een ongecom-
pliceerde borderplant met aantrekkelijk, 
sneeuwwitte bloemen en een zwart 
midden, dat bij het ouder worden boven 
de bloemblaadjes uit komt te staan, als 
een kroontje. Later gevolgd door zeer 
decoratieve zaaddozen. Zowel buiten als 
later binnen blijft het een pronkstuk. 

Papaver of Klaproos / Slaapbol

Er zijn een-, twee- en meerjarige papavers 
en beschikbaar in vele verschillende hoogtes 
en kleurencombinaties. Zaaien direct ter 
plaatse, dun zaaien en niet verplanten, wel 
na opkomst eventueel uitdunnen. Afhan-
kelijk van hoogte geschikt voor perken, 
borders en uiteraard de wilde tuin. Papavers 
staan bij voorkeur op een zonnige plek. De 
meeste hoge papavers hebben sterke stelen 
met grote bloemen. De meerjarige soorten 
sterven na de bloei bovengronds volledig af 
en komen later in het jaar weer sterker terug. 
De eenjarige soorten zaaien zich vaak wat 
uit, zeker bij minder strenge winters, wat 
men graag wil in “wilde tuinen”. 

5906 Papaver rhoeas –  
 Klaproos enkel rood 

0,3 g | ca. 3000 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden: Eenjarig. Hoogte 70 cm. 
De overbekende enkelbloemige klaproos. 
De komvormige bloemen van deze snel-
groeiende papaver uit Klein-Azie zijn enkel, 
scharlakenrood en delicaat. Het meest 
neutrale en internationaal verspreide 
symbool voor de in de Eerste Wereldoorlog 
gesneuvelde geallieerde soldaten aan de 
IJzer, is de klaproos. 

5910 Papaver rhoeas –  
 Falling in Love 
0,1 g | ca. 600 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 80 cm. Een dubbel- en 
halfdubbel mengsel met bijzondere 
tweekleurige bloemen, die zijn voorzien 
van lichte randen in de tinten roze, zalmroze 
en koraalroze. Zo mooi, om verliefd op te 
worden! Mooie snij- en droogbloem.

5915 Papaver nudicaule –  
 Artist’s Glory 
0,25 g | ca. 2000 zaden | Prijsklasse 2 • 

Tweejarig. Hoogte 45 cm. De IJslandse 
papavers worden bij voorkeur als tweejarige 

geteeld, waardoor de bloei in verrukkelijke 
pasteltinten veel rijker is. De planten staan 
graag in niet al te felle zon en in normale 
tuingrond. Bloemen in knopstadium snijden 
indien gebruikt voor de vaas. 

5920 Papaver oriëntale –  
 Pizzicato Mix 
0,1 g | ca. 350 zaden | Prijsklasse 4• 

Meerjarig. Hoogte 40 cm. Een echte 
blikvanger, ook voor de moderne stadstuin.

5925 Papaver oriëntale –  
 Scharlakenrood
0,25 g | ca. 1000 zaden | Prijsklasse 2• 

Meerjarig. Hoogte 90 cm. De overbekende 
meerjarige scharlakenrode variëteit, 
overigens niet te verwarren met de een-
jarige klaproos (no. 5906), die u overal in 
de gras- en walkanten tegenkomt. 

5935 Papaver somniferum –  
 Berries & Cream
0,15 g | ca. 500 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 90 cm. Deze slaapbol is 
een volledig dubbel mengsel in de tinten 
rood, rose en gestreept wit. Een prachtige 
bloemenzee in uw tuin. Een eenjarige, 
maar zeer populaire en dankbare tuinplant. 
Mooie snij/droogbloem.

Passifl ora of Passiebloem

5945 Passiflora coerulea –  
 Passion Bleu 
0,4 g | ca. 55 zaden | Prijsklasse 3• 

Meerjarig. Hoogte 200 cm. De meest beken-
de passiebloem met witpaarse bloemen is 
niet alleen een mooie klimmende plant voor 
de kamer en serre, maar kan ook buiten 
gezet worden. Op een beschutte, zonnige 
plek kunnen de planten zich prach-
tig ontwikkelen. Wel ’s winters 
afdekken tegen vorst. Zaaien bin-
nenshuis in zaaibakje, het ont-
kiemen kan lang duren. Na opkomst 
verspenen in potten en laten afharden.
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5966

Geranium meerjarig

 

5970

Choice Mixed

 

5975

F1 Purple Pirouette

 

5980

California Giants

 

5985

Hangpetunia

 

5935

Berries & Cream

 

5945

Passion Bleu

 

5950

F2 Colour Show mix

 

5955

F2 Scarlet

 

5964

Summertime F1

 



Pelargonium of Tuingeranium

Tuingeraniums zijn ontstaan uit kruisingen 
van de Zuid-Afrikaanse Pelargonium 
zonale. Geraniums, vroeger meestal in de 
vensterbank en tegenwoordig populair 
als fleurige potplanten in de tuin of op de 
veranda. De bloemen zijn er in vele kleuren 
als oranje, roze, rood, lila, wit, rood-wit, 
wit-rood, bordeaux, zalm en meerdere 
andere kleurvariaties. Zaaien binnenshuis 
op warmte en na opkomst verspenen 
in potten en laten afharden. Geschikt 
voor groepsbeplanting, borders, perken, 
bloempotten en hanging baskets

5950 Pelargonium x hortorum –  
 F2 Colour Show Mixed 
0,15 g | ca. 32 zaden | Prijsklasse 4• 

Eenjarig. Hoogte 35 cm. F2 hybride mengsel 
van diverse kleuren.

5955 Pelargonium x hortorum –   
 F2 Scarlet 
ca. 20 zaden | Prijsklasse 4• 

Eenjarig. Hoogte 35 cm. De bloemen van 
deze F2 hybride zijn helder scharlaken rood. 

5964 Pelargonium peltatum –  
 Summertime F1 
ca. 8 zaden | Prijsklasse 6•  Eenjarig. Hoogte 25 cm. De stengels zijn 

lang, onbehaard en fijner dan die van de 
Pelargonium x hortorum. De bladeren heb-
ben een glad glanzend oppervlak met een 
gave rand. De bloemen staan in schermen 
van 2 tot 9 bloempjes. Vooral geschikt voor 
hanging baskets. Summertime F1 breekt 
niet snel bij het verpotten.

5966 Geranium pratense –   
 Blauw
ca. 17 zaden | Prijsklasse 4• Meerjarig. Hoogte 35 cm. Beemdooievaarsbek 

is een heerlijke vaste plant, die de hele zomer 
door blijft bloeien. De plant is drachtplant 
voor honingbijen, hommels en vlinders. De hel-

der paarsblauwe bloemen staan vaak met 2 bij-
een. Een zeer dankbare plant. Zaai onder glas 
op warmte of bij voorkeur later in het seizoen 
buiten op zaaibed en zodra hanteerbaar 
verspenen in potjes en later verplanten. 

Petunia

Zaaien onder glas in zaaibakje bij kamer-
temperatuur. Wel heel fijn zaad, dus dun 
zaaien. Na opkomst verspenen, in potten 
afharden en als de plantjes voldoende groot 
zijn op plaats van bestemming uitpoten. Pas 
op voor nachtvorst. Geschikt voor borders, 
perken, potten, bloembakken en hanging 
baskets (vooral de Wave-soorten)! Bloeit 
volop vanaf de vroege zomer tot vorst.

5970 Petunia hybrida nana compacta –   
 Choice Mixed 
0,15 g  | ca. 1500 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 30 cm. Vrolijk en kleurrijk 
mengsel, is gemakkelijk op te kweken en 
over het algemeen vrij van problemen.

5975 Petunia x multiflora –  
 F1 Purple Pirouette 
ca. 30 zaden | Prijsklasse 5• 

Eenjarig. Hoogte 35 cm. Deze betrouwbare 
en veelzijdige publiekslieveling produceert 
jaarlijks een overvloed aan prachtige en kleur-
rijke dubbele bloemen. Een betoverende 
tweekleurige combinatie van purple en wit. 

5980 Petunia grandiflora superbis. –  
 California Giants Mix 
0,1 g | ca. 1000 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 50 cm. De allergrootste 
Petunia ooit: robuuste planten met super-

grote, exotische, gegolfde bloemen. 
Het mengsel bevat mooie kleuren (o.a. 
roze, rood en purpers) en de bloemen 
zijn rijkelijk geaderd. Een oogstrelende 
en opvallende verschijning in de tuin. 

5985 Petunia x hybride pendula –  
 Choice Mix
0,15 g  | ca. 1500 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 35 cm. Deze enkele 
‘hangpetunia’  bloeit met witte, rode, roze 
en lila tinten gedurende de gehele zomer. 
Groeit zijwaarts en hierdoor licht hangend. 
Niet te vergelijken met de onderstaande 
Wave soorten. 

5990 Petunia x hybr. (hedgiflora) F1–  
 Tidal Wave Silver & Cherry Red
ca. 15 pillen | Prijsklasse 6• 

Eenjarig. Hoogte 30 cm. Mix van 2 kleuren: 
glanzend zilver en kersrood. Eén enkele 
plant produceert honderden bloemen, 
als een bloeiende heg met stevige 25 cm 
lange stelen. Daarna krijgen de planten 
meer een hangend model. Geschikt als 
bodembedekker, maar ook prima tegen 
hek- of gaaswerk. 

5995 Petunia x hybrida –  
 F1 Wave Blue 
ca. 15 pillen | Prijsklasse 6• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Een échte 
hangpetunia, met stelen van meer dan 60 
cm lang. Geweldige mooie donkerblauwe 
bloemen, blijft ook mooi bij slecht weer 
en blijft maar bloeien tot begin nachtvorst.
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6004 • Wine Cooler :  Viola Sorbet Midnight Glow en

 Alyssum Clear Crystal Purple

6004

6010

Phacelia Blue Foam

 

6015

Summer Showers

 

6020

Physalis Winter Cherrie

 

6025

Primula Colossea Mix

 

6030

Portulaca mix

 

5990

F1 Tidal Wave mix

 

5995

F1 Wave Blue

 

Bij 6004 en 6005

is de innovatieve “Multi-Seed Pil” techniek 

toegepast. Elke Multi-seed pil bevat circa 8 

zaden en geeft zodoende een gegarandeerde 

opkomst van de speciaal geselecteerde  soorten.



 

Special Blends • Multi-Seed Pil
Special blends verwerkt in een Multi-
Seed pil. Elke Multi-seed pil bevat circa 
8 zaden en geeft zodoende een gegaran-
deerde opkomst. Zaai bij voorkeur direct 
in de pot waarin u de plant wil laten groei-
en of verplant de jonge plant op een later 
tijdstip in uw bloementuin. Met deze unieke 
pil kweekt u gemakkelijk, betrouwbaar 
en snel een fraaie combi van 2 kwaliteits-
soorten. Een uniek gepatenteerd product.

6004 Fuseable MultiSeed Pil–  
 “Wine Cooler”
ca. 7 pillen | Prijsklasse 5•       

PRO. Deze gepatenteerde fuseable pil bevat 
2 soorten zaad. Viola Sorbet Midnight Glow 
is een compacte, vroegbloeiende viool. Doet 
het goed in warme omstandigheden, maar 
is ook zeer winterhard. Hoogte ca. 20 cm. 
Alyssum Clear Crystal Purple shades is 
een tetraploide plant, d.w.z. krachtigere 
planten met ook wat grotere bloemen dan 
de overige Alyssum soorten. Blijft ook lang 
een gezonde plant en de geur is ook bij-
zonder lekker. Hoogte ca. 20 cm. Gemak-
kelijk en snel een betrouwbare opkomst van 
dit fraaie mengsel.

6005 Fuseable MultiSeed Pil–  
 “Blueberry Lime Jam” F1
ca. 7 pillen | Prijsklasse 5•       

PRO. Peze gepatenteerde fuseable pil bevat 
2 soorten zaad. Petunia Sophistica Lime 
Green F1 en Petunia Dreams Midnight F1 

zijn beiden grootbloemig en vormen een 
krachtig en gezond gewas. Deze enkelbloe-
mige petunia’s doen het daardoor uitste-
kend in grote potten. Hoogte beide soorten 
ca. 25-30 cm. Gemakkelijk en snel een 
betrouwbare opkomst van dit fraaie mengsel.

Phacelia of Droombijenvoer

6010 Phacelia viscida compacta –  
 Blue Foam 
0,1 g | ca. 500 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 25 cm. Interessante bijen-

plant met prachtige felblauwe bloemen en 
wit hart. Een lage selectie. Het is een van de 
vroegste eenjarige, die al van verre de aan-
dacht trekt. Uitstekend geschikt voor bloem-
bakken, potten en containers maar ook bij
zonder mooi in de border. Zaaien onder
glas in zaaibakje (zaad slechts licht bedek-
ken), verspenen, afharden en uitplanten, 
dan wel later direct in de vollegrond en dan 
licht uitdunnen.

Phlox of Vlambloem

6015 Phlox drummondii –  
 Summer Showers 
0,15 g | ca. 75 zaden | Prijsklasse 3• Eenjarig. Hoogte 35 cm. Zomerse kleuren 

in allerlei variaties. De bijzondere bloemen 
hebben grote witte sterren in ’t midden.    
Summer Showers is bovendien een heerlijk 
geurende vlinderplant. Geschikt voor perken, 
randen en bloembakken. Voorzaaien onder 
glas en later uitplanten kan, maar op zich 
is direct zaaien in de vollegrond het beste. 
Niet te dun zaaien, want ze mogen elkaar 
best wat verdringen .... des te meer kleur!

6020 Physalis alkekengi francetii –  
 Winter Cherrie 
0,25 g  | ca. 150 zaden | Prijsklasse 2• 

Meerjarig. Hoogte 80 cm. De bloemen zijn 
crèmekleurig wit, maar niet echt opvallend. 
De zaaddozen daarentegen zijn vlammend 
oranjerode, papierachtige lampionnetjes 

met felgekleurde bessen. Ze blijven lang 
goed aan de plant en kunnen uitstekend 
worden gedroogd. Mooi in droogboeketten. 
Zaaien in de vollegrond op een zaaibed. 
Vervolgens uitdunnen of uitplanten bij 
voorkeur in een afgesloten bak of pot, 
want de plant kan nogal woekeren.

Primula of Sleutelbloem

6025 Primula veris elatior –  
 Colossea Mix 
0,15 g | ca. 250 zaden | Prijsklasse 3• 

Meerjarig. Hoogte 25 cm. Mooie voorjaars-
bloeiende vaste plant met kleurrijke, semi-
groenblijvende, pollen vormende planten. 
Uitstekend voor de vroege lenteborder.
De bloemen verschijnen vanaf het einde
van de winter tot in het voorjaar in tros-
sen. Zaaien onder glas in zaaibakje of in 
de vollegrond op zaaibed. Dun uitzaaien, 
verspenen en uitplanten. Geschikt voor 
rotstuin, borders en potten.

Portulaca

6030 Portulaca grandiflora –  
 Mix 
0,2 g | ca. 2200 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 15 cm. Rijkbloeiende plan-
ten met vele dubbelbloemige kleuren, die 
in het Nederlandse klimaat niet winter-
hard zijn. Kiemt gemakkelijk (al vroeg in 
het voorjaar zaaien op de vensterbank). 
De jonge plantjes zijn redelijk kwetsbaar 
en lastig te verplanten. Zaai ze dus niet te 
dicht! Laag kruipend gewas, dus goede 
bodembedekker en zeer droogtebestendig. 
Uitplanten dus op een zonnig en warm 
plekje. Voor de rotstuin, potten en perken.
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Alle in deze gids aangeboden zaden 

zijn gegarandeerd vrij van 

bestrijdingsmiddelen en zijn niét 

genetisch gemodifi ceerd (GMO).

6050

Zonnehoed

 

6055

Blue Plus

 

6070

St. Jansvuur, laag

 

6005 • “Blueberry Lime Jam” F1: 

Petunia Sophistica Lime Green & Dreams Midnight F1

6075

Zeepkruid

 

6080

Perfection Blue

 

6095

Sierpompoenen

 

6100

Doornenkronen Shenot

 

6105

Turkse Mutsen

 

6005



Rudbeckia of Zonnehoed

Eenvoudig op te kweken uit zaad. Zaaien 
vanaf maart onder glas of later direct in 
de vollegrond. Bloei is maanden-lang en 
start al vanaf juli. Groeit snel en bloeit met 
massa’s “Mexicaanse Hoedbloemen”. De 
bloemen zijn zeer geschikt als snijbloem.

6050 Rudbeckia Echinacea purpurea –  
 purper/rood
0,3 g | ca. 90 zaden | Prijsklasse 3• Meerjarig. Hoogte 100 cm. De rode zonne-

hoed heeft een enorme aantrekkingskracht 
op vlinders Het is een stevige plant en be-
hoort thuis in de categorie ‘mooiste tuin-
planten’. De donkerroze bloemen met het 
donkere oranjebruine centrum verschijnen 
in de periode juli-augustus. 

Salvia

Zaaien op warmte in de maanden april t/m 
mei. Tijdens de gehele opkweek goed licht 
houden. Uitplanten na 15 mei is regel. 
De meeste Salvia’s houden van een zonnige 
plaats. Geschikt voor perken, borders, 
groepen.

6055 Salvia farinacea –   
 Blue Plus 
0,15 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 3 • 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Blue Plus heeft 
prachtige, kobaltblauwe aren op grijs blad 
en stengel. De compacte en zeer uniforme 
combinatie van het grijze blad met de 
blauwe aren is schitterend om te zien. 

6070 Salvia splendens –  
 St. Jansvuur 
0,3 g | ca. 90 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 30 cm. Een oude maar 
zeer gewaardeerde bekende van de plan-
tenliefhebbers. Zeer betrouwbaar, vanaf de 
opkomst stevige planten, is goed bestand 
tegen diverse weersom-standigheden, 
gevulde trossen met scharlakenrode 
bloemen. 

Saponaria of Zeepkruid

6075 Saponaria ocymoides –  
 Lila-Rose 
0,3 g | ca. 180 zaden | Prijsklasse 1• 

Meerjarig. Hoogte 15 cm. Zeepkruid is een 
dankbare kruipende plant die in korte tijd 
menig muurtje van een bloemenzee voor-
ziet. De plant heeft echt een onvoorstelbare 
hoeveelheid kleine roze bloemetjes in voor-
raad. Staat graag op een zonnige, goed 
waterdoorlatende plek. Meerjarige bodem-
bedekker, dus elk jaar heeft u hier plezier 
van. Ter plaatste dun zaaien, even-tueel 
uitdunnen of uitplanten op plaats van 
bestemming.

Scabiosa - Duifkruid

6080 Scabiosa caucasica –  
 Perfection Blue 
0,6 g | ca. 45 zaden | Prijsklasse 3• Meerjarig. Hoogte 60 cm. Prachtige, be-

trouwbare planten met hoofdjes als spelden-
kussens. Perfection Blue is bijzonder 
geschikt als snijbloem. De bloemen zitten 
aan lange, rechtopstaande, draadachtige 
stelen. Ze bloeien lang met hun lavendel-
blauwe kleur, maar zijn in juli toch op hun 
mooist. Ze houden van een zonnige plek. 
Ook de vlinders vinden hun weg naar 
deze fraaie plant. Geschikt voor borders, 
achtergrond en als snijbloem.

Cucurbita of Sier- en Fleskalebassen

Zaaien onder glas in potjes op warmte. De 
zaden in de grond drukken en licht afdekken 
met fijne aarde. Na opkomst iets door 
laten groeien, de planten laten afharden 
en op plaats van bestemming uitplanten. 
Het liefst op voedzame grond om goed te 
kunnen doorgroeien. De planten kunnen 
tot wel drie meter uitgroeien. Indien een 
rank te lang wordt, deze resoluut afsteken. 
Hierdoor houdt u de plant in toom. Pas wel 
op voor nacht-vorst. Het merendeel van de 
geoogste vruchten kan redelijk lang worden 
bewaard. De vruchten drogen op een koele 
donkere plaats.

6095 Cucurbita pepo –  
 Sierpompoenen kleine vruchten
2,7 g | ca. 40 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Kleinvruchtig meng-
sel in vele vormen en kleuren. De vruchten 
drogen op een koele donkere plaats.

6100 Cucurbita pepo –  
 Doornenkronen Shenot Mix 
1,5 g | ca. 25 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 20 cm. Kleine pompoenen 
met 10 uitstekende punten. Shenot mix is een 
veelkleurig mengsel, snelgroeiend en de 
prachtige vruchten zijn vrij lang te bewaren.

6105 Cucurbita pepo –   
 Turkse Mutsen 
5 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 20 cm. Een bekend en 
geliefd oud Frans ras uit 1817. Vruchten 
met prachtige oranje, rode, witte en groene 
strepen rondom. 

6110 Cucurbita lagenaria –  
 Flessenplant 
3 g | ca. 25 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 200 cm. Groeit uitstekend 
liggend op de composthoop, maar voor de 
mooiste vruchten is het beter om de plant 
omhoog te leiden en de vruchten te laten 
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Ook op een droge grond zijn veel 
soorten mogelijk o.a. Gipskruid, Bidens, 
Engels gras, Grassen, Dianthus, Achilea, 

Verbena bonariensis, veel 
schermbloemigen, maar ook veel 

mediterane kruiden zoals Rozemarijn, Tijm, 
Oregano, Salie en Lavendel.

Ook planten met een lange penwortel, 
zoals Venkel, Slaapmutjes en Papavers 

kunnen goed op een droge grond groeien. 

 •TIP• 
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hangen. Prachtige vruchten met een stevige 
buitenkant, waarvan na drogen, uitstekend 
vogelhuisjes kunnen worden gemaakt. 
Zaaien onder glas in potten of zaaibakjes op 
warmte, afharden en uitplanten. Pas op voor 
nachtvorst. Drogen van de vruchten op een 
koele donkere plek.

Zea Japonica – Siermais 

Zaaien onder glas in zaaibak, potten of in de 
vollegrond op regels. Na opkomst uitplan-
ten of uitdunnen. Als de planten ver-kleuren 
zijn de kolfjes oogstrijp. Om de kolven te 
drogen planten afsnijden, niet teveel blad 
laten zitten en omgekeerd ophangen op 
koele plaats met wat trekking.

6115 Zea mays –   
 Grote soorten Siermaïs 
4 g | ca. 25 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 200 cm. Dit grootkolvige 
siermaïsmengsel toont fel gekleurde samen-
stellingen. Kolven variëren van rood, roze, 
oranje tot blauw en vele tussentinten.

Tagetes of Afrikanen

Afrikanen stellen weinig eisen aan de grond, 
maar vragen wel een zonnige plaats. Afri-
kaantjes zijn goed bestand tegen droogte. 
Afhankelijk van de hoogte staan ze prachtig 
in borders, perken en potten. Zaaien onder 
glas vanaf april en vanaf mei direct in de vol-
legrond. Bloei is al vanaf eind juni begin juli. 
Regelmatig verwijderen van de uitgebloeide 
bloemen verlengt de bloeitijd flink. Denk bij 
de jonge plantjes wel aan de slakken!

6145 Tagetes erecta –  
 Crackerjack Mix 
0,5 g | ca. 150 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 90 cm. Een bekende tuin-
plant met grote bolvormige bloemen en 
aromatisch, donkergroen blad. Heeft grote 
dubbele bloemen in oranje en geel tinten. 
Een fijne snijbloem.

6150 Tagetes erecta –  
 Hawaii 
0,5 g | ca. 150 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 90 cm. Een bekende tuin-

plant met grote bolvormige bloemen en 
aromatisch, donkergroen blad. De intense 
oranje kleur van de dubbele bloemen doet 
het geweldig in borders. Een fijne snijbloem.

6155 Tagetes erecta –   
 Smiles 
0,5 g | ca. 150 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 90 cm. Een bekende tuin-

plant met grote bolvormige bloemen en 
aromatisch, donkergroen blad. De intense 
gele kleur van de dubbele bloemen doet 
het geweldig in perken.  Een fijne snijbloem.

6165 Tagetes erecta nana –  
 F1 Vanilla 
ca. 20 zaden | Prijsklasse 5•      

Eenjarig. Hoogte 35 cm. Een lage crèmewitte 
hybride met grote dubbele bloemen van wel 
9 cm Ø. Een uitstekende borderplant met een 
voor een Afrikaantje zeer bijzondere kleur.

6175 Tagetes patula nana –  
 Mr. Majestic 
0,4 g | ca. 130 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 20 cm. Laag enkelbloemig 
afrikaantje, heel fraai. Is tamelijk nieuw op 
afrikaantjes gebied. Aparte, fel gestreepte 
bloemen d.m.v. een goudgele ondergrond 
met brede mahoniebruine strepen. Heeft 
een grote aantrekkingskracht op vlinders. 

6180 Tagetes patula nana –  
 Rusty Red 
0,5 g | ca. 165 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 30 cm. Een warm, fluweel-
achtig, roodbruin Afrikaantje, met hier en 
daar een vleugje geel. Een lage variëteit 
met dubbele bloemen.

6185 Tagetes patula nana –  
 Orange Flame 
0,5 g | ca. 165 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Heeft een helder 
oranje pluim met bruine manchet. Een 
lage variëteit met dubbele bloemen. 

6190 Tagetes patula nana –  
 Tangerine 
0,5 g | ca. 165 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Helder oranje, 
zowel pluim als manchet. Een lage variëteit 
met dubbele bloemen.

6195 Tagetes patula nana –  
 Bonita Mix 
0,5 g | ca. 165 zaden | Prijsklasse 1• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Rijkbloeiende, 
dubbelbloemige soorten in de kleuren 
oranje, bruin, bruin met oranje, donker-
bruin, geel, geel met bruin etc.

6200 Tagetes patula nana –  
 Bolero 
0,4 g | ca. 130 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Mahonierood met 
goudgele markeringen. Een lage variëteit 
met dubbele bloemen. 

6210 Tagetes patula nana –  
 Petite citroengeel 
0,4 g | ca. 130 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Helder citroengeel 
mooi voor in de border! Een lage variëteit 
met dubbele bloemen. 

6215 Tagetes patula nana –  
 Nematode Control 
0,5 g | ca. 200 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 60 cm. Aaltjes zijn meercel-
lige diertjes (nematoden). Ze komen niet 
alleen voor in de bodem, maar ook in plan-
ten, dieren, water en zelfs mensen. Aantas-
ting door aaltjes verzwakt de plant of doet 
die zelfs afsterven. Dit klein- en enkelbloe-
mige afrikaantje bezit een werkzame stof, 
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 Groeit graag op een zonnige plaats.

 Geschikt voor schaduwrijke omgeving.



waarvan in de praktijk is vastgesteld dat ze 
het grootst mogelijke effect heeft als aaltjes-
bestrijder en de grond goed kan ontsmetten.

Thunbergia of Suzanne Met De Mooie Ogen

6235 Thunbergia alata –  
 Gemengd 
0,5 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 200 cm. Een van de gemak-
kelijkste op te kweken klimmers. De planten 
groeien redelijk hard en bloeien al snel. Leuk 
mengsel in de kleuren oranje, geel, wit al 
of niet met donker hart. Vandaar “Suzanne 
met de mooie ogen”. Zaaien onder glas bij 
21-24°C. Na opkomst verspenen en laten 
afharden. Buiten klimmen laten bij gaas of 
hekwerk (wel op zonnige, windstille plek) 
of binnenshuis in potten met hekjes.

Rode Klaver en Bijenvoer

Deze mooie bijentrekkers zijn uitermate 
geschikt als drachtplant voor bijen en 
hommels. 

  6241 Trifolium incarnatum – 
 Rode Klaver 
8 g | ca. 2800 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden: Eenjarig. Hoogte 50 cm. 
Rode incarnaatklaver of Italiaanse klaver groeit 
op vrijwel elke grond en doet het geweldig 
in natuurlijke tuinen. Geeft ca. 4 cm lange, 
donkerrode bloempluimen en hoewel het 

eenjarige plant is, zal het ook vaak overwin-
teren.

.
De bijen zullen er blij mee zijn! Ook 

prima geschikt als groenbemester, zie no. 
3296.

6242 Phacelia tanacetifolia – 
 Bijenvoer 
6 g | ca. 3000 zaden | Prijsklasse 3•  

Biologische zaden: Eenjarig. Ook wel bijen-
brood, bijenvoer of bijenvriend genoemd. 
Een uitstekende bijenplant, die bij voldoende 
vocht zeer veel nectar produceert. De heer-
lijke geparfumeerde bloemen zijn fraai om 
te zien en met een hoogte van 70 cm een 
mooie aanvulling in uw bloementuin. Is 
natuurlijk ook geschikt als groenbemester 
(zie no. 3294), dus in het najaar kunnen de 
planten in uw grond verwerkt worden. Geeft 
veel organische stof. Uw grond, maar zeker 
ook de bijen zullen er blij mee zijn.

Tropaeolum of Oost-Indische Kers

Zaai vanaf april in de volle grond. De hoge 
soorten langs gaas of hekwerk en de lage 
soorten als bodembedekker (onderdrukt 
onkruid) en natuurlijk in grotere bakken 
als hangplant. Ook goed toepasbaar als 
afronding van een perk of aan de waterkant 
etc. Niet of zeer weinig bemesten. De pittig 
peperige smakende blaadjes en vooral 
de bloemen worden wel door salades 
gemengd. De vers geoogste zaden worden 
weleens ingemaakt als kappertjes.

6246 Tropaeolum majus –  
 Hoge enkelbloemig 
2,5 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 4•  

Biologische zaden: Eenjarig. Hoogte 250 cm. 
Een snelgroeiende eenjarige met kruipende 
en klimmende stengels en schildvormige 
bladeren. Open trompetvormige bloemen 
in talloze rode en gele kleurschakeringen. 

6255 Tropaeolum majus –  
 Hoge dubbelbloemig
4 g | ca. 32 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. De dubbele en
halfdubbele bloemen variëren in kleurvan 
vuurrood tot donkerrood, van roze tot 
oranje en natuurlijk de gele tinten. 

6260 Tropaeolum majus –  
 Out of Africa Mix 
4 g | ca. 32 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 250 cm. Een fraaie enkel-
bloemige Oost-Indische Kers  met lichtgroen 
witbont blad. Door deze ongewone achter-
grond lijken de bloemen wel beter tot recht 
te komen.

6265 Tropaeolum majus nanum –  
 Tom Thumb Mix 
4 g | ca. 32 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 35 cm. Een prachtig bont 
enkelbloemig mengsel met donker blad, 
dat het uitstekend doet als hangplant in wat 
grotere containers/kuipen. 
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6270 Tropaeolum majus nanum –   
 Jewel Mix 
4 g | ca. 32 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 35 cm. Een prachtig veel-
kleurig dubbelbloemig mengsel, dat het 
uitstekend doet als hangplant in wat grotere 
containers of kuipen. 

6285 Tropaeolum majus nanum –  
 King Theodore 
4 g | ca. 32 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Deze zeer bijzon-
dere Oost-Indische Kers is gelukkig door de 
jaren heen bewaard gebleven. De bloemen 
zijn fluweelachtig, rood mahoniekleurig, 
ingebed op donker blad. 

6290 Tropaeolum majus nanum –  
 Empress of India 
4 g | ca. 32 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Een helder schar-
lakenrode, enkelbloemige Oost-Indische 
Kers  met prachtig contrasterend donker 
blad. Een juweeltje. 

6295 Tropaeolum majus nanum –  
 Nova Zembla Mix 
2,5 g | ca. 20 zaden | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte 20 cm. Een Oost-Indische 
Kers die gemaakt lijkt voor “hanging baskets”.  
Een bonte variatie aan kleuren, enkelbloe-
mig en lichtgroen blad met witte strepen of 
vlekken. Doet het heel goed als hangplant, 
maar kan ook prima als bodembedekker.

Venidium

6300 Venidium fastuosum –  
 Prince of Orange 
0,15 g | ca. 375 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 60 cm. Afrikaanse goudsbloem 
met levendige oranje bloemen met donker hart 
en diep ingesne-den zilverachtig groen blad. 
Krijgt 35 cm lange stelen en 7 cm Ø bloemen. 
Hierdoor zowel in de vaas als in de tuin een 
exotische verschijning. Geschikt als border-
vuller, voor perken, groepen en als kuipplant.

Verbena of IJzerhard

Zaaien tweede helft maart tot begin april 
in kweekbak en vanaf mei in de vollegrond. 
Het zaad kiemt alleen wanneer grond 
constant vochtig wordt gehouden. Bloeit 
vroeg en langdurig

6305 Verbena hybrida compacta –  
 Ideal Florist mix 
0,35 g  | ca. 140 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 30 cm. Een ideale verbena, 
die goed bestand is tegen al te slechte weers-
omstandigheden. Is rijkbloeiend in een 
scala van heldere kleuren en is geschikt voor 
perken, patio, containers en bloembakken.

6310 Verbena bonariensis –  
 Purple Top 
0,15 g  | ca. 600 zaden | Prijsklasse 3• Eenjarig. 100 cm hoog. Een opvallende, 

groenblijvende vaste plant, in ons klimaat 
echter niet geheel winterhard, daarom 
afdekken in de winter. De ijle groeiwijze 
van de plant en de massale donkerpaarse 
bloei maakt hem uitermate geschikt voor 
verwerking in boeketten en als achter-
grondbeplanting. De bloemen zitten als platte 
hoofdjes aan sterk vertakkende stengels en 
verspreiden een opvallende phloxgeur. 
De bloemstengels zelf zijn bladerloos. 
Bloeit zeer lang tot aan einde herfst.

Veronica of Ereprijs

6315 Veronica spicata –  
 Blue shades 
0,1 g | ca. 1000 zaden | Prijsklasse 2• 

Meerjarig. Hoogte 60 cm. Een sterke vaste 
plant met aandacht trekkende, fleurige 
helder blauwe bloemen aan ranke, 
sierlijke, rechtopgaande bloeistengels. De 
perfectetuinplant voor een zonnige border. 
Na het zaaien op zaaibedje de plantjes 
verplanten in een goed doorlatende grond 
en in de volle zon. Bloeit in het tweede jaar. 
De plant is overigens niet wintergroen.

Viola of Bosviooltjes / Violen

De bloemen van alle viooltjes zijn eetbaar. 
In principe zijn alle viooltjes tweejarig, maar 
de eenjarige cultuur is toch aan te raden. 
Vroeg in het voorjaar zaaien, eventueel 
onder koud glas, verspenen of direct 
van het plantbed uitplanten op plaats 
van bestemming. Bloei is bij vroege zaai 
van juli t/m september. Bij late zaai in 
late zomer heeft u echter weer voordeel 
van een vroege voorjaarsbloei. Mooi in 
bloembakken, perken en rotstuinen.

6320 Viola cornuta –  
 Helen Mount 
0,15 g  | ca. 135 zaden | Prijsklasse 2• 

Tweejarig. 15 cm hoog. Rijkbloeiende 
kleinbloemige viooltjes. De bloemetjes zijn 
geel met zwarte streepjes naar buiten met 
aan de uiteinden donker gevlekt.

6325 Viola cornuta hybrida –  
 Admiration 
0,15 g | ca. 135 zaden | Prijsklasse 3• 

Tweejarig. Hoogte 15 cm. Het hoornviooltje 
met grootbloemige donkerblauwe, ronde 
bloemen.

6340 Viola x wittrockiana –  
 Zwitserse Reuzen mix 
0,2 g | ca. 160 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. De bekende groot-
bloemige violen met meestal een grote 
zwarte vlek in het centrum van de bloem. 
Een bloemistenmengsel met veel fluweel-
achtige warme kleuren. 

6345 Viola x wittrockiana –  
 Avondrood 
0,2 g | ca. 160 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Donker scharlakenrode 
tinten met duidelijke zwarte vlek. 

6350 Viola x wittrockiana –  
 Alpenmeer 
0,2 g | ca. 160 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Diepblauw met 
duidelijke zwarte vlek.
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6425
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6355 Viola x wittrockiana –  
 Zilverbruid 
0,2 g | ca. 160 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. Hoogte 25 cm. Zilverwit met paars-
blauwe vlekken, het wit verkleurd later naar 
blauw. Een mooie grootbloemige viool.

6360 Viola x wittrockiana –  
 Rhinegold 
0,2 g | ca. 160 zaden | Prijsklasse 2• 

Eenjarig. 25 cm hoog. Reuzenbloemig, zuiver 
goudgeel en zonder vlek. De bloemen van 
de viooltjes zijn eetbaar. 

Zinnia

Zaaien onder glas in april en mei op warmte 
(22-25°C), verspenen en later uitplanten of 
direct in de vollegrond op zaaibed in de 
maanden mei en juni, even laten groeien 
en op plaats van bestemming planten. 
Geschikt voor perken, borders en groepen. 
De meeste zinnia’s zijn prima snijbloemen! 

6375 Zinnia elegans –  
 California Giants mix
1 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 80 cm. Een bijzonder mooi 

grootbloemig mengsel van attractieve 
dubbele en halfdubbele bloemen in 
prachtige zomerse kleuren. 

6380 Zinnia elegans –  
 Chrysanthemum mix
1 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 90 cm. Heel aparte 

Zinnia met chrysanthachtige dubbele en 
halfdubbele bloemen in felle tinten.

6385 Zinnia elegans –   
 Dahlia bloemig gemengd
1 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 80 cm. Dahliabloemige 

Reuzen is de meest bekende en gewilde 
Zinnia en heeft veel uiteenlopende kleur-
schakeringen. Prachtig in de zomerse border 
en een echt feest op tafel in de vaas. 

6387 Zinnia marylandica –   
 Double Zahara Fire
ca. 25 zaden | Prijsklasse 5•   PRO. Eenjarig. Zinnia double Zahara Fire 

heeft al 2 belangrijke prijzen gewonnen: de 
Fleuroselect Gold medal en de All-American 
Selection (AAS). Zahara Fire is echt volledig 
dubbelbloemig. Bovendien zeer goed 
ziekte-resistent en ook goed bestand tegen 
droogte. De grote vuurrode rode bloemen 
doen het fantastisch in uw tuin, maar 
vanwege de 50 cm hoogte ook zeker in een 
pot. Zahara Fire is een echte winnaar!

6390 Zinnia elegans –  
 Caroussel Mix 
1 g | ca. 100 zaden | Prijsklasse 2• Eenjarig. Hoogte 50 cm. Een grootbloemige 

zinnia (whirligig) met een wat lossere 
plantopbouw. Zeer fraaie kleurcontrasten in 
grote en gemakkelijk plukbare bloemen. 

6400 Zinnia elegans – 
 Zinnia Lilliput Mix 
1 g | ca. 170 zaden | Prijsklasse 1• Eenjarig. Hoogte 60 cm. Een kleinbloemige 

zinnia (vandaar de naam Lilliput), maar met 
een 60 cm hoge stevige plantbouw en een 
overdadige weelde aan bloemen.

De zaden vermengen met droog zand voor 
een gelijkmatige en dunne uitzaai. Na de 
uitzaai licht doorharken. Met een zachte 
broes uw zaaiplek bevochtigen en licht 
vochtig houden. Zorg dat alle plantjes de 
ruimte krijgen, óók de kleintjes. Uitgebloeide 
delen tijdig verwijderen voor een langere 

bloei. Bloei: zomer t/m herfst. 

6410 Japans Bloemengazon 
 Mengsel 

4 g | ca. 6 m2 | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte ca. 40 cm. Een rijkbloeiend, 
veelkleurig en niet al te hoog mengsel, dat 
bijen en vlinders aantrekt. Geschikt voor 
borders, perken. Doet het ook leuk in potten. 

6415 Zomerbloemen   
 halfhoog 
4 g | ca. 6 m2 | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte ca. 60 cm. Een kleurrijk 
mengsel van eenjarige halfhoge zomerbloe-
men. In het mengsel zitten diverse snij- en 
droogbloemen. Trekt bijen en vlinders aan. 

6420 Cottage Garden   
 prachtmengsel 
3 g | ca. 5 m2 | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte ca. 60 cm. Een Cottage 
Garden is een veelal wat kleinere tuin, waar-
bij de beperkte ruimte lekker overdadig vol 
wordt gezet met hele herkenbare, maar ge-
liefde bloemen. Denk hierbij aan de Lava-
tera, Amaranthus, Lupine, Oenothera etc. 

6425 Vlinderbloemen  
 mengsel 
4 g | ca. 6 m2 | Prijsklasse 3• Eenjarig. Hoogte 50 cm. Een speciaal samen-

gesteld bloemenmengsel van soorten, die 
graag door vlinders en andere vliesvleugeligen 
worden bezocht. Ook bevat het mengsel een
                       aantal kruiden met hetzelfde
                     doel en het is geheel boven-
                           dien een lust voor het oog.
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Sluis Garden Special Mix

Speciaal door Sluis Garden samengestelde 
mengsels van diverse bloem soorten. De 
eenjarige mengsels zaaien in het voorjaar 
(april t/m juni) direct in de vollegrond. De 
grond voor inzaaien wel goed los en onkruid-
vrij maken, goed aanharken en vlak maken.

Bloemenmengsel tegen Eikenprocessierups

Mooi samengesteld mengsel, dat aantrekkelijk 
is voor spinnen, sluipwespen en vogels. 
Dit zijn de natuurlijke vijanden van de 
Eikenprocessierups. 

6455 - zakje -3,5 gram (4 m2)

7340 - doosje - 50 gram (50 m2) - zie pagina 72

 Nieuw 



6430 Bloemenweide  
 mengsel
4 g | ca. 6 m2 | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte ca. 45 cm. Voor de niet al 
te nette en niet al te strak ingerichte tuinen. 
Een zorgvuldig uitgebalanceerd mengsel, 
waarin vele bekende weidebloemen hun 
plaats innemen. Trekt bijen en vlinders aan. 
Bestaat uit voornamelijk eenjarige soorten, 
die zich echter vaak opnieuw uitzaaien. 

6435 Speciaal   
 Wildbloemenmengsel 
5 g | ca. 8 m2 | Prijsklasse 4• 

Eenjarig. Hoogte ca. 50 cm. Een met zorg 
samengesteld mengsel met oude bekende 
en onbekende soorten zoals Akkerkoren-
bloem, Klaproos, Ganzebloem, Margriet etc.. 
Geschikt voor een niet al te strak ingerichte 
tuin. Trekt bijen en vlinders aan. Bestaat uit 
voornamelijk eenjarige soorten, die zich 
echter vaak opnieuw uitzaaien.   

6445 Snijbloemen  
  mengsel
4 g | ca. 6 m2 | Prijsklasse 3• 

Eenjarig. Hoogte ca. 70 cm. Mooie, bekende 
en minder bekende snijbloemen in een 
extra uitgebalanceerd mengsel van gemak-
kelijk op te kweken soorten.

6450 Tübingermengsel 
  Bijen- en vlindermix
5 g | ca. 7 m2 | Prijsklasse 4 •  Biologische zaden. Eenjarig. Hoogte 60 cm. 

Het bekende eenjarige Tübinger-mengsel in 
BIO-zaad, is een beproefd bijen- en vlinder-
mengsel en geschikt voor uw tuin of bijv. uw 
akkerrand. De zaden vermengen met droog 
zand voor een gelijkmatige en dunne uitzaai. 
Na de uitzaai licht doorharken. Zorg dat alle 
plantjes de ruimte krijgen, óók de kleintjes. 
Geschikt voor groepen, borders en perken.

6455 Bloemenmensel 
  Tegen Eikenprocessierups
3,5 g | ca. 4 m2 | Prijsklasse 4• 

Samengesteld uit 90% inheemse soor-
ten en is een combinatie van één, twee 
en meerjarige soorten. Het voordeel 
hiervan is direct al in het 1e jaar een bron 
van nectar, stuifmeel en zaden. Mooi 
samengesteld mengsel, die aantrekkelijk 
is voor spinnen, sluipwespen en vogels. 
Dit zijn de natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups. 
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Onderstaande mengsels 
worden geleverd in een 
geïllustreerde verpakking. 
De door ons uitgekozen 
mengsels zijn voor een flink 
deel samengesteld uit soorten 
die u heden ten dage niet overal meer 
tegenkomt en zeker niet bij de tuincentra 
als plantje kan verkrijgen. Vroeger kwamen 
deze soorten echter frequent in het 
landschap en/of in de (stinse)tuinen voor. 
Een historisch verantwoorde, natuurlijke, 
ongemanipuleerde verfraaiing en verrijking 
van uw omgeving!

Omdat de omstandigheden tijdens het 
zaaien, kieming en opkomst niet zijn te 
voorspellen en ze van keer tot keer verschil-
lend kunnen zijn, bestaat de kans dat niet 
alle bovengenoemde soorten zich zullen 
laten zien. Inzaai van dit mengsel houdt 
dan ook niet een vast soortenbestand voor 
de toekomst in, het is meer bedoeld als 
overgang of goede initiatiefbeplanting. 

6800 Aan zonnig kreupelhout en bosrand        

2,3 g | ca. 4 m2         Prijsklasse 4

Hoogte: 50-100 cm. Dit zaadmengsel is be-
doeld voor de zonnige kant van met klimop 
begroeide hekken, langs kreupelhout aan 
helling, glooiing, berm en bosranden. Bevat 
o.a. Agrimonie, Daslook, Reukgras, Hokjes-
peul, Borstelkrans, Echt Walstro, Bloed-
ooievaarsbek, Sint-Janskruid of Jaag den 
Duivel, Dost, Melige Toorts, Nachtsilene, 
Dagkoekoeksbloem, Zwarte Toorts, Perzik-
bladklokje, Lievevrouwe-
bedstro of Mei-kruid, 
Holwortel en 
Ruig Klokje. 

6805 Frisse oevers en slootkanten     

2,3 g | ca. 4 m2          Prijsklasse 4

Hoogte: 50-100 cm. Dit zaadmengsel is be-
doeld voor stroken grond tussen water en 
drogere gedeelten. Langs plassen, vijvers, 
sloten, beekjes, greppels en andere plekken, 
die wisselend droog en onder water staan. 
Bevat o.a. Struisgras, Waterweegbree, Dotter-
bloem, Wilgenroosje, Leverkruid, Moeras-
spirea, Gele Lis, Koekoeksbloem, Wolfspoot, 
Wederik, Kattenstaart, Rietgras, Zegge, 
Moerasrolkaver, Adderwortel, Wilde Betram, 
Engelwortel of Wilde Angelica, Pinkster-
bloem en Zenegroen. 

6810 Landelijke zonneweide 

2,3 g | ca. 4 m2          Prijsklasse 4

Rustieke of landelijke zonneweide. Hoogte: 
30-60 cm. Dit zaadmengsel is bedoeld voor 
zonnige warme, droge en voedselarme 
gronden. Zodra volgroeid heerlijk om in te 
liggen met een grasje tussen de tanden. 
Ook bijen en vlinders zullen zich hier thuis 
voelen. Bevat o.a. Gevinde kortsteel, Tril-
gras, Dravik, Kluwenklokje, Herik, Grasklokje,
Knoopkruid, Karthuizer Anjer, Knolspirea, 
       Kattedoorn, Tormentil, Doddegras, 
      Kleine Bevernel, Sorbenkruid, Klein 
    Bloedkruid en Veldsalie.

6815 Ouderwetse bloemenweide

2,3 g | ca. 4 m2         Prijsklasse 4

Hoogte: 50-100 cm. Dit zaadmengsel is be-
doeld voor zware en nogal voedselrijke 
gronden met een normale waterstand, die 
met wat zorg weer de nostalgische pluk-
bloemen binnen bereik brengen. Bevat 
o.a. Duizendblad, Hazegerwe, Hazekervel
of Hazegras, Zenegroen, Fluitekruid, Weide-
klokje, Streepzaad, Beemdooievaarsbek, 
Knautia of Tabaksbloem, Veldlathyrus, 
Herfst-leeuwetand, Scherpe Boterbloem, 
Veldzuring, Zurkel, Veldsalie en gele 
Morgenster of Boksbaard.                     
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6455

Bloemenmengsel tegen Eikenprocessierups

Historische Erfbeplanting Historische Erfbeplanting 
en Stinsefloraen Stinseflora



V R O L I J K E  B L O E M E N M E N G S E L S  V O O R  D E  G R O T E R E  T U I N

7305 Japans bloemengazon  
 125 gram   •  Prijsklasse F

Japans bloemengazon is een zeer rijk-
bloeiend, veelkleurig en niet al te hoog 
bloemenmengsel (ca. 40 cm). Dit kleu-
rige en zeer vrolijk ogende mengsel  
eenjarige soorten trekt daardoor ook 
veel bijen en vlinders aan. Een waar 
genot om naar te kijken en uitermate 
geschikt voor de iets lagere beplanting 
langs paden dan wel als lagere groep 
in uw border.

7310 Zomerbloemenmengsel
 125 gram   •  Prijsklasse F

Zomerbloemenmix is een zeer kleurrijk 
mengsel van eenjarige halfhoge zomer-
bloemen. In dit mengsel zitten diverse 
bekende snij- en droogbloemen voor 
een geweldige pluktuin. Trekt ook vol-
doende bijen en vlinders aan.

7315 Nuttig & Eff ectief  
 100 gram   •  Prijsklasse F

Dit mengsel “Nuttig & Eff ectief” heeft 
als belangrijkste doel om uw groenten- 
of kruidentuin op een zo natuurlijk mo-
gelijke manier te ondersteunen. Zaai 
dit mengsel in de buurt bij uw eetbare 
producten en de natuur gaat als vanzelf 
haar werk doen. Luizen en sommige 
andere kleine “ongedierte” trekken dan 
bij voorkeur naar de bloemen en laten 
uw groenten links liggen. De lieveheers-
beestjes vinden dit dan weer prachtig 
en ruimen de luizen op. Een fraaie 
manier van ecologisch tuinieren.

7320 Vlinderbloemen  
 100 gram   •  Prijsklasse F

Dit vlinderbloemenmengsel is een met 
zorg samengestelde mix van soorten, 
die bijzonder graag door vlinders, bijen, 
hommels en andere vliesvleugeligen 
worden bezocht. Het mengsel bevat 
ook een aantal kruiden met hetzelfde 
doel en het geheel is dan ook een lust 
voor het oog. Een mooi “natuurlijk” 
cadeau voor mens, dier en fl ora !!

7325 Bijenmengsel speciaal mix   
 100 gram   •  Prijsklasse F

Bijenmengsel is een speciaal samen-
gestelde mix van soorten die een grote 
aantrekkingskracht hebben op vooral 
bijen en andere vliesvleugeligen. Bijen 
zijn zeer belangrijk voor de bestuiving 
van bijv. bloemen, groenten en fruit. 
Dit mengsel zorgt ervoor dat we de 
massale uitsterfte van de bijen wat 
tegengaan door een “bijvriendelijke” 
omgeving te creëren.

7330 Wildbloemen incl. kruiden 
 100 gram   •  Prijsklasse F

Wildbloemenmix is een met zorg 
samengestelde mix van eenjarige en 
meerjarige bloemsoorten, aange-
vuld met een aantal fraai bloeiende
 kruidensoorten. Een kleurrijke bloemen-
weide, waarin u heerlijk ontspannen 
tussen de bijen en vlinders uw 
bloemen kan plukken.

7335 Jaarlijkse bloemenzee  
 100 gram   •  Prijsklasse F

Jaarlijkse bloemenzee is een kleur-
rijk mengsel van voornamelijk meer-
jarigen, als ook een aantal zichzelf 
uitzaaiende eenjarige soorten, zoals 
korenbloem. De bloei is in het 1e jaar 
van uitzaai altijd redelijk beperkt, 
maar zal in de volgende jaren u steeds 
blijven verrassen met een prachtige 
bloemenzee. Trekt ook voldoende 
bijen en vlinders aan.

7340 Eikenprocessierups bestrijding 
 50 gram   •  Prijsklasse F

Samengesteld uit 90% inheemse soor-
ten en is een combinatie van één, 
twee en meerjarige soorten. Het voor-
deel hiervan is direct al in het 1e jaar 
een bron van nectar, stuifmeel en 
zaden. Mooi samengesteld meng-
sel, die aantrekkelijk is voor spinnen,
sluipwespen en vogels. Dit zijn de 
natuurlijke vijanden van de eiken-

Acht bloemenmengsels in grootverpakking. De zaden zijn goed voor ca. 100 m2 bloei en bevatten 50 gram 

zaad en 50 gram niet kiemende grutten (Boekweit). Deze boekweit zorgt ervoor dat u de zaden niet te dik zaait 

en zijn tevens een natuurlijke groenbemester. De soorten Japans bloemengazon en Zomerbloemenmengsel 

bevatten zelfs 125 gram inhoud voor nog meer bloei. No. 7340 bevat 50 gram inhoud voor 50m2 bloei.

Maxi•PackMaxi•Pack
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Eetbare bloemen in blik - Een vrolijk blikje met 

daarin een zakje zaad en een grondtablet. 

Het blik heeft een hoogte en doorsnede van 

ca. 7,5 cm. Afzonderlijke soorten - prijs per blik:

7968  Kaasjeskruid (Malva) •BIO•                   €  3,50

7969  Chinese Vergeet-Me-Niet                  €  3,50

7970  Bosviooltje Helen Mount                   €  3,50

7973  Oost Indische Kers - enkel               €  3,50

Zeg het met een bloemetje! Een blikje met daarin 

een zakje zaad en een grondtablet. Het blik heeft 

een hoogte en doorsnede van ca. 7,5 cm. 

afzonderlijke soorten - prijs per blik:

7960  “Vergeet-me-niet”                     €  2,95

7963  Zonnebloem •BIO•                            €  2,95

7964  Klavertje Vier (Geluksklaver)                          €  2,95

7965  Vlinder- en Bijenmengsel  •BIO•         €  2,95

“Boeketje in Blik” een serie zaaizaden in blik. 

Keuze uit: Vergeet-me-niet, Zonnebloem BIO, 

Klavertje vier en Vlinder- en Bijenmengsel BIO. 

Een origineel “groen” cadeau voor elke gelegenheid.

“Boeketje in Blik”

Eetbare bloemen in blik
Z A D E N  V E R P A K T  I N  B L I K

7974 Showdoos met
“Eetbare Bloemen”,
4 soorten, totaal 24 stuks 

€ 86,00

“Mooi eetbaar” betreft een serie van vier eetbare 

bloemsoorten. Mooi in de tuin, apart in uw gerechten. 

Bestaat o.a. uit Bosviooltje, Oost-Indische Kers, 

Kaasjeskruid BIO en Chinese Vergeet-me-niet. 

Door de dubbele gebruiksmogelijkheid heeft 

deze verpakking een extra attentiewaarde. 

Leuk dus om weg te geven ..... of zelf te gebruiken.

7950 Showdoos met
“Boeketje in blik”,
4 soorten, totaal 24 stuks  

€ 73,00 Z A D E N  V E R P A K T  I N  B L I KZ A D E N  V E R P A K T  I N  B L I K

73

7965  Vlin
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Een showdoos bevat 60 terracotta potjes, elk 

soort met een prachtig opgemaakte wikkel. In 

elk terracotta potje zit een schijfj e gedroogde 

aarde en een zakje zaad of bolletjes: een compleet 

plantsetje. Ideaal om als kleine attentie weg te 

geven bij speciale gelegenheden. De potjes zijn 

ook los te bestellen.

Verpakkingsformaat: 5 x 5 cm Doorsnede potje: 5,5 cm

GREENGIFT  
“TerraCotta”

7150   Terracotta Klavertje vier €   1,25

7155   Terracotta Vergeet-me-niet €   1,25

7160   Terracotta Klaproos €   1,25

7165   Terracotta Ipomoea Heavenly Blue €   1,25

7170   Terracotta Zonnebloem hoge gele €   1,25

7145   Showdoos Terracotta gemengd 60 stuks € 77,00
7150

7155 7160

7165 7170

Zie ook pagina 79: TerraCotta met toepasselijk label.
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Zaaien is plezier 
voor jong en oud!

Twee speciaal voor kinderen 
ontworpen artikelen compleet met 
terracotta potje, zaden en groeitablet 
(allebei met zonnebloemzaad: een 
gemakkelijk te zaaien soort dat snel 
resultaat geeft). De eerste verpakking 
laat een vrolijk zonnebloem-gezichtje 
zien, de tweede een zonnebloem met 
giraff e: zowel “giraff e” als “gezichtje” 
zijn uitblinkers wat hoogte betreft! ☛

Verpakkingsformaat:  5 x 5 cm Doorsnede potje: 5,5 cm

Greengift  “TerraCotta” Greengift  “TerraCotta” 

voor kinderenvoor kinderen

7175   Terracotta Zonnebloem KIND GEZICHT €   1,25

7180   Terracotta Zonnebloem KIND GIRAFFE €   1,25

7146   Showdoos Terracotta KIND 2 soorten 60 stuks € 77,00
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7752  Snijsla Red Salad Bowl BIO

Biologische zaden.
Boterzachte pluksla met lekkere 
licht nootachtige smaak.

Prijsklasse D

7754  Driekleurige eetbaar viooltje BIO

Biologische zaden. 
Kweek je eigen eetbare 
viooltje. Zo mooi, zo lekker! 

Prijsklasse D

7756  Groene Munt

Verfrissende groene munt: 
voor heerlijke muntthee.

Prijsklasse D

7757  Tomaat Siderno F1

Smaakvolle pot-tomaat. 
Kweek je eigen mini tomaatjes.

Prijsklasse D

7753  Peper Hungarian Hot Wax BIO

Biologische zaden. 
Smakelijke pot-peper. 
Van mild (goen) tot heet (rood).

Prijsklasse D

7750   Basilicum & Bieslook BIO

Biologische zaden.
Heerlijke smaakmakers. Kweek je
eigen basilicum en bieslook.  

Prijsklasse D

BIO

7755  Aardbei Temptation

Grootvruchtig. Zoete en sappige lekkernij.

Prijsklasse D

O

7751   Tuinkers Cresso BIO

Biologische zaden. Altijd vers: lekker op een broodje of in een salade.  

Prijsklasse D

Decoratieve zaaiset in zink
Serie van 8 decoratieve zaaisets

De handige zaaiset bevat een zakje grond, zakje met 
hydro-korrels en een zakje met ruime hoeveelheid zaad. 

Zaai in de teil slechts een klein deel van het zaad uit en gebruik 
het restant voor zaai in potten of uw tuin. 

De teil met wikkel heeft een formaat van ca. 28,5 cm bij 9 cm.

Biologische zaden. Altijd vers: lekker op een broodje of in een salade.

Prijsklasse D

Grootvruchtig. Zoete en sappige lekkernij.Groo

Prijsklasse D

Deze vrolijke doosjes fl euren elke feest op. Een verpakking met 

een kleurig uiterlijk, met als inhoud twee Klavertje-Vier bolletjes, 

een grondtablet en een zaaipotje: een compleet plantsetje. 

Ideaal voor speciale gelegenheden om te laten 

zien - middels een attentie - dat u heel blij bent met 

iets of iemand! Goed te gebruiken rond geboortes 

vanwege de kleurstelling in het ontwerp - maar 

ook te gebruiken rond andere feeste-

lijkheden - denk bijvoorbeeld aan verjaardag 

traktaties voor een kinderfeest. 

De doosjes zijn los te bestellen of in 

een showdoos per 

40 stuks verkrijgbaar

7009   Showdoos  (40 doosjes)  • Klavertje Vier Happy Bear ROZE € 42,00 

7045   Greengift Klavertje Vier Happy Bear ROZE - per stuk                      €   1,00

7008   Showdoos  (40 doosjes) • Klavertje Vier Happy Bear BLAUW  € 42,00 

7040   Greengift Klavertje Vier Happy Bear BLAUW - per stuk €   1,00

Showdoos  (40 doosjes)  • Klavertje Vier H
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Advertentie
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Promozaad.nl is een activiteit van Garden Seeds bv. 

Garden Seeds bv heeft een zeer lange ervaring in het 

verwerken, verpakken en verhandelen van 

groenten-, kruiden- en bloemzaden. 

Binnen Promozaad.nl houden we ons bezig met de 

promotionele zaad cadeauverpakkingen in 

allerlei formaten en opmaken. 

Deze vriendelijke groene attenties worden binnen 

elke doelgroep altijd met veel plezier ontvangen. 

Is uw doelgroep klein of wellicht zelfs heel groot … 

Promozaad.nl heeft de mogelijkheden om u een zo 

passend mogelijk oplossing te bieden.

Bezoek www.promozaad.nl, zie uw mogelijkheden en vraag om een off erte.

Promozaad.nl: samen bereiken wij uw doelgroep.

n Seeds bv. 

varing in het 

an 

ee 

… 
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Flessenhalszakjes

       Keuze uit:

      • Fijnspar

      • Cosmos

      • Vergeet-me-niet

PR 9006

PR 9000

PR 9009  •EKO•

PR 9010

7

PR 9007

R 9000

PR 9008

PR 9004

PR 9005 •EKO•

Onze standaard 

cadeauverpakkingen (7x10 cm)

wwwwwwww.pprommoozzaaad.nl, zie uw mog

Voorbeelden van custom made 

verpakkingen (van 5 x 5 tot 10 x 15 cm)



✁

    datum: ___________

  Totaalbedrag: __________________________

 Naam: _____________________________________________________________________

 Adres: _____________________________________________________________________

 Postcode: __________________________ Plaats: ________________________________

 Telefoon: ___________________________ Handtekening: _________________________

Bestellijst bij uw Sluis Garden Zaadspecialist inleveren!

B e s t e l l i j s t P r i j s w i j z e r

In het ‘Tuin Magazine’ staat bij 

ieder artikel een prijsklasse 

aangegeven. 

In de onderstaande lijst 

staan de prijzen die bij de 

prijsklassen horen:

Prijsklasse: 1 € 1,10

Prijsklasse: 2 € 1,70

Prijsklasse: 3 € 2,20

Prijsklasse: 4 € 3,20

Prijsklasse: 5 € 4,20

Prijsklasse: 6 € 5,20

Maxi-Pack doosjes 
en Zaaisets in zink

Prijsklasse: D € 6,50

Prijsklasse: E € 4,95

Prijsklasse: F € 7,95

We hebben keuze uit o.a: 

“Succes”, “Gefeliciteerd”

“Bedankt”, “Geslaagd” en 

“Bedankt voor uw komst”.

Zie hier enkele voorbeelden.

aantal soortnaam prijs bedrag

  per pakje
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         Maak je Greengift helemaal 

                   compleet met een toepasselijk label.

Informeer naar de mogelijkheden.

Zie pagina 80 voor prijzen.
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                Sluis GardenSluis Garden

GreenGiftsGreenGifts

 7065

 7075  7080
 7060

 7050



Uw Sluis Garden Zaadspecialist:

www.sluisgarden.nl                                         Verantwoordelijke uitgever: Garden Seeds B.V. • Voorland 3 • 1601 EZ Enkhuizen • Nederland

Onze serie “Greengifts” is geheel vernieuwd! Het nieuwe, frisse uiterlijk van de vijf 

verschillende soorten misstaat op geen enkel feest. Een verpakking met een feestelijke 

uiterlijk, met als inhoud zaad, een grondtablet en een zaaipotje: een compleet zaaisetje.

Ideaal voor speciale gelegenheden waarbij u uw gasten graag een attentie mee wilt 

geven als bedankje voor hun aanwezigheid of belangstelling. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gekozen worden voor één van de vijf soorten  dat aansluit op het thema van uw feest, 

of voor een showdoos waarin alle vijf vrolijke soorten voorkomen.

Deze verpakking is zowel per stuk als in een showdoos ( 40 doosjes per showdoos) 

te koop. Deze “GreenGifts” doosjes een sympathiek “groen” product 

waarmee u uw boodschap over kunt brengen.

GreenGiftsGreenGifts

SHOWDOOS ‘GREENGIFTS’ 

Een showdoos bevat 40 doosjes in totaal. 
In elk doosje een potje, jiff y-schijfj e (gedroogde aarde) 
en een zakje zaad of bolletjes ( zie pagina 79 ).

7001 Inhoud  5 verschillende soorten,  elk 8 doosjes  € 42,00

Ook per stuk verkrijgbaar: 

7050   Zonnebloem hoge gele                       € 1,00

7055   Brandende Liefde € 1,00

7060   Vergeet-me-niet € 1,00

7065   Klavertje-Vier           € 1,00

7070   Suzanne met de mooie ogen   € 1,00

7075   Cosmos      € 1,00

7080   Bijenmengsel       € 1,00

• GREENGIFTS voor:  Trouwerijen • Valentijn • Baby Showers • Vrijgezellen feesten • Herdenkingsbijeenkomsten • Rouwdiensten• Moederdag acties • Jubilea •

7007

40 doosjes 

‘Suzanne met de

 mooie ogen’ 

€ 42,00   

7006

40 doosjes 

‘Klavertje Vier’ 

in showdoos 

€ 42,00

7010

40 doosjes 

‘Bijenmengsel’ 

in showdoos 

€ 42,00

7005

40 doosjes 

‘Cosmos’ 

in showdoos 

€ 42,00

7004

40 doosjes 

‘Vergeet-Me-Niet’ 

in showdoos

€ 42,00

7003

40 doosjes 

‘Brandende Liefde’ 

in showdoos

 € 42,00

7002 

40 doosjes 

‘Zonnebloem’  

in showdoos

€ 42,00

Zie ook pagina 79: 
GreenGift met toepasselijke label.
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