Zaden

Eenjarige Planten
2022
Met éénjarige bloemen breng je kleur en variatie in de tuin, bloembakken of
potten. Ze bloeien vaak lang door en het enorme sortiment vergroot je
plantenkennis! In de loop der jaren wijzigen veel namen. Waar de oude
naam nog erg ingeburgerd is, rangschikken we het soort nog onder die
(oude) naam. Wel vermelden we de nieuwe naam, kan je alvast wennen.…
1070 artikelen
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Abelmoschus manihot
TUINHIBISCUS
Deze nauwe verwante van de okra (zie bijv.

Ageratum houstonianum 'Dondo
White'

Alonsoa meridionalis 'Coral
Beauty' / 'Rebel'

LEVERBALSEM

MASKERBLOEM
(Engels: Maskflower)

204000) heeft zo'n uitgesproken sierwaarde

Helderwitte ageratum op stevige, 60 cm lange

dat we ze (ondanks veel eetbare delen) toch

stengels. De bloem heeft met zijn donzige

Bijzonder bloeiend plantje uit Zuid-Amerika; de

maar bij de sierplanten indelen. De stevige

structuur een fragiele aanblik,maar is

schelpvormige bloemetjes bloeien van juni tot

plantopbouw begint met grote, handvormige

opmerkelijk sterk op de vaas. Natuurlijk ook

diep in de herfst in warmrode tinten. Vorstvrij

bladeren, de hoogte varieert van 80-150cm (afhankelijk van weer,

bijzonder fraai als hogere tuinplant!

grondsoort en bemesting). De bloemen zijn zeer groot, schotelvormig,

501720

7500 zaden (1 g)

overwinterd bloeit de plant in de volgende jaren nog rijker! Hoogte 50 cm.

€

1,95

502160

1g

€

2,50

creme tot citroengeel van kleur met een dieppurperen hart. Wortels,
bloemen, bladeren en vruchten zijn eetbaar. Tip: voeg eens enkele
gesneden blaadjes toe aan een boerenomelet: heerlijk!

500900

± 50 zaden (1 g)

€

2,50

Alonsoa meridionalis 'Salmon
Beauty'

LEVERBALSEM

MASKERBLOEM
(Engels: Maskflower)

Een perfecte kleurencombinatie van tinten

Acroclinium roseum 'Giant
Flowered Mix'

Deze maskerbloem is de zachtheid zelve....

zachtblauw, donkerblauw, lila, roze en wit op

Vanuit een basis van stevige, kleine blaadjes

een stevige hoogte van 30 cm.

PAPIERBLOEM
(Engels: Australian or Crisp
Everlasting)

501760

3500 zaden (1 g)

€

2,50

40 cm. Populair als droogbloem, maar ook vers

± 750 zaden (2 g)

501000.1 ± 18.750 zaden (50 g)

€

1,50

€ 12,50

wij houden het op meridionalis)

502163

501800

PAPIERBLOEM
(Engels: Australian or Crisp
Everlasting)

Ageratum houstonianum 'Red
Sea' / 'Red Flint'

3500 zaden (1 g)

Het zuiverste wit lacht je toe in de tuin: de

Een krachtige purper-rode kleur op stevige 60

witte papierbloem is bijna licht gevend! Het

cm lange stengels. Deze bloem straalt

helderwitte bloemblad omringt een heldergeel bloemhart. De grote

wilskracht uit… dat blijkt ook uit het bijzonder

hoeveelheid bloemen staan aan stevige 50 cm lange stengels en bloeien

lange vaasleven: 3 weken is geen

zeer lang. Ze zijn ook als snijbloem erg geschikt en populair, je kan ze vers

uitzondering!

plukken en eventueel laten drogen.

501850

3500 zaden (0,5 g)

LEVERBALSEM

Bloedrood met zwart hart, hoogte 40 cm. Een

stelen, dus zeer geschikt als snijbloem. Op een

pittig gekleurd border- of snijbloemetje, dat

hoogte van 60-75 cm pronken wijnrode, roze,

heel gemakkelijk te telen is en snel bloeit. Het

blauwe en witte wollige trosjes bloemen. Sterk

501200.1 9.000 zaden (10x10 g)

bloemblaadjes geven een lieflijke aanblik,
maar het hart en de gekrulde stampers en
meeldraden lijken wel een boosaardig insect te imiteren! Vast een
lokkertje voor het insect, dat deze bloem wil lokken voor de bestuiving. De
bloemetjes zijn 1,5 cm in doorsnee en het compacte plantje wordt 20-30
cm hoog.

502165
€

2,50

1,95

€

9,95

501870

1500 zaden (0,5 g)

wit en geel. Bij te late zaai zal de plant het volgende jaar bloeien.

502200
€

2,50

Agrostemma githago 'Milas'

natuurliefhebber, gevreesd door de graanteler.

Deze middenblauwe ageratum is ideaal voor

Schotelvormige, roze bloemetjes met fijne

de snij, staat lang op water! De bloei gaat in

adertekening. Bloeit heel rijk; ook geschikt als

de tuin opvallend lang door. Hoogte 60 cm.

snijbloem. Gemakkelijk te telen bloemetje, die van veel zon houdt. De

501400.1 375.000 zaden (50 g)

€ 25,00

perkplant, bloeit lang door. De plant groeit in
woestijn! Het sap van de plant wordt als

7500 zaden (1 g)

501600.1 75.000 zaden (10 g)

gemengd. Ze bloeien het zelfde jaar, mits uiterlijk begin mei gezaaid. Later

van een akker waar soms graan wordt geteeld...

1000 zaden (5 g)

€

1,95

€

7,50

€

1,50

€

5,95

daar op een afvalhoop deze prachtige
zuiverwitte bolderik. De zwarte stralentekening in het bloemetje geven een

LEVERBALSEM

502120

voor 20 planten

ruim 300 zaden (2 g)

2,95

± 150 zaden (2 g)

2,50

€

1,95

€

2,50

EENJARIGE STOKROOS
(Engels: Annual Hollyhock)
De compacte stengels dragen hetzelfde jaar
geheel rondom, prachtig gevulde, pittig
donkerroze bloemen.

502224

€

€

EENJARIGE STOKROOS
(Engels: Annual Hollyhock)

Althaea rosea annua 'Majorette
Dark Rose'

is werkelijk waar: bij toeval ontdekte iemand

concurrentie.

bloeiende perkplant, bloeit lang door.

1,95

kastanjebruin-rode bloemen.

veldboeket. De hoogte varieert van 75 cm (normaal) tot 120 cm bij veel

cm hoog. In diepblauwe, donzige schermpjes

€

Althaea rosea annua 'Majorette
Brown Red'

502222

Ageratum houstonianum 'Blue
Angel' F1 / 'Blue Hawaï 5.0' F1

Geeft fraaie, compacte planten van slechts 15

± 150 zaden (2 g)

geheel rondom, prachtig gevulde,

mooi detail. Groeit makkelijk, bloeit rijk in de zon, leuke snijbloem in een

501700

gezaaide planten bloeien het jaar na zaaien.

502220

De compacte stengels dragen hetzelfde jaar

Er was eens een tuinier in Merseyside…. Ja, ‘t

volksmiddel aangewend bij wondjes. Hoogte 20-30 cm.

501600

hoog! De uitvoering is dubbelbloemig

BOLDERIK
(Engels: Corncockle)

alle klimaten van de aarde, behalve in de

Althaea rosea annua 'Majorette
Mixed'

biedt deze variëteit uitkomst: slechts 60-90cm

Agrostemma githago 'Snow
Queen' / 'Bianca'

In lichtblauwe, donzige schermpjes bloeiende

1,95

De plant en vooral de zaden zijn giftig, strooi de zaden dus niet in de buurt

502100.1 20.000 zaden (100 g)

LEVERBALSEM

€

Voor wie liever niet te hoge stokrozen heeft

hoogte varieert van 75 cm (normaal) tot 120 cm bij veel concurrentie.

502100

Ageratum houstonianum 'Blue
Ball' / 'Blue Mink'

225 zaden (3 g)

EENJARIGE STOKROOS
(Engels: Annual Hollyhock)

Een echte akkerbloem, geliefd bij de

1,50

Althaea rosea annua 'Indian
Spring'

zgn. stok) in de zomerse kleuren roze, rood,

LEVERBALSEM

€

2,95

enkelbloemige bloemen aan één stengel (de

BOLDERIK
(Engels: Corncockle)

7500 zaden (1 g)

€

Een stokroos die hetzelfde jaar al bloeit! Vele

Ageratum houstonianum
'Snijwonder' / 'Market Growers
Blue'

501400

20 zaden

EENJARIGE STOKROOS
(Engels: Annual Hollyhock)

in de tuin en sterk op de vaas!

€

MASKERBLOEM
(Engels: Maskflower)
Amerikaanse bloeiertje! De zalmroze

Een sterk mengsel van Ageratum aan langere

blad is sierlijk, zeer fijn generfd.

1,95

Er is iets mysterieus aan dit bijzondere, Zuid-

Ageratum houstonianum
'Timeless Mixture'

KOOLTJE VUUR
(Engels: Pheasant's Eye)

900 zaden (10 g)

2,50

1,95

Adonis aestivalis

501200

€

LEVERBALSEM

€

€

Alonsoa unilabiata

lichtroze krans. De bloem is goed

Acroclinium roseum 'White &
Shining'

± 750 zaden (2 g)

6000 zaden (1 g)

Bijzondere kleur: donkerroze in het hart en
regenbestendig. Hoogte 30 cm.

501050

een ronde vorm en een geel hartje. Het plantje groeit ook heel goed in
(De kweker rangschikt deze Alonsoa onder het soort warscewiczii, maar

LEVERBALSEM

te snijden.

bloeien honderden zalmroze bloemetjes met
bloembakken en teelt heel gemakkelijk. Hoogte 30 cm.

Ageratum houstonianum 'Pink
Ball'

Roze en witte tinten met geel hartje, hoogte

501000

Ageratum houstonianum 'Dwarf
Ball Mixed'

± 150 zaden (2 g)
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Althaea rosea annua 'Majorette
Champagne'

Alyssum maritimum 'Rosie O'day'

Amaranthus caudatus 'Green
Viridis'

SCHILDZAAD

EENJARIGE STOKROOS
(Engels: Annual Hollyhock)

Heel bekende, roze randjesbloem groeit uit tot
lage pollen, hoogte 10 cm. Een extra platte,

Hoe veelzijdig kan een plant zijn: in de tropen

De compacte stengels dragen hetzelfde jaar

zodevormende alyssum met een bijzondere,

een populaire “spinazie” en “graan”soort! Het

geheel rondom, prachtig gevulde, champagne-

zalmroze kleur.

kleurige bloemen.

502700

502226

± 150 zaden (2 g)

502226.1 ± 1800 zaden (25 g)

€

2,50

€

9,95

KATTENSTAART

grote blad is heerlijk zacht na roerbakken of

5000 zaden (2 g)

€

1,95

koken, de Surinamer noemt het “Klaroen”,
maar de groente is ook bekend als Calalu, Bayam, Bitekuteku of Hing Choi.
De hangende, groene bloemtrossen (80 cm hoog) zijn zeer decoratief in

Alyssum maritimum 'Violet
Queen'

boeketten en na rijping komen de zeer fijne zaden beschikbaar, die
gekookt worden tot een gezonde couscous! Omdat meestal een deel van

Althaea rosea annua 'Majorette
Scarlet'

SCHILDZAAD

de zaden heel wordt ingeslikt is er een gunstig effect op de darmfunctie.

503100

EENJARIGE STOKROOS
(Engels: Annual Hollyhock)

Heel bekende, violetpurperen randjesbloem
groeit uit tot lage pollen, hoogte 10 cm.

503100.1 100 g

502800

De compacte stengels dragen hetzelfde jaar

voor 200 planten

€

1,95

geheel rondom, prachtig gevulde, rode
bloemen.

502228

± 150 zaden (2 g)

€

2,50

Althaea rosea annua 'Majorette
White'
EENJARIGE STOKROOS
(Engels: Annual Hollyhock)

Amaranthus caudatus 'Amour
Rejeté'

1500 zaden (1 g)

KATTENSTAART
(Engels: Summer Poinsettia)

RODE KATTENSTAART
(Engels: Love Lies Bleeding)

De plant vormt dikke bloeitrossen in een

Net als bij andere telgen van het geslacht

120 cm pronken ze in de tuin of (later) in de

Amaranthus kunnen de zachte blaadjes van

vaas. Zo’n warme herfstkleur combineert prachtig met donkere tinten!

warme, bruinoranje kleur. Op een hoogte van

Geef ze een zonnige plaats.

De compacte stengels dragen hetzelfde jaar

spinazie. Als bloemtrossen afrijpen kan het zaad worden geoogst: heel

503105

geheel rondom, prachtig gevulde, helder witte

gezond (bijvoorbeeld gepoft in de oven bij 130°C) in muesli. Ook gezond
en voedzaam zijn de net ontkiemende zaden (spruitgroente). Het zaad kan

bloemen.

± 150 zaden (2 g)

€

2,50

ook in brood worden meegebakken of meekoken met rijst. Dit ras is in
Nederland bekender als sierplant en niet onterecht: op vruchtbare grond
(met voldoende vocht) torent de plant tot 2 m hoogte en tooit zich met

Althaea rosea annua 'Majorette
Yellow'

wijnrode, hangende trossen: een sieraad en flinke ruimtevuller in de tuin,
maar ook een zeer sterke en elegante snijbloem.

EENJARIGE STOKROOS
(Engels: Annual Hollyhock)

503060

De compacte stengels dragen hetzelfde jaar
geheel rondom, prachtig gevulde, heldergele

1,95

€ 15,00

Amaranthus cruentus 'Hot
Biscuits'

vooral de jonge planten worden gegeten als

502230

€

3000 zaden (2 g)

1500 zaden (1 g)

€

2,50

Amaranthus tricolor 'Illumination'
/ 'Flaming Fountain'
BLADAMARANT
(Engels: Summer Poinsettia)
Een prachtige explosie van bladkleuren! De

€

1,95

503060.1 150.000 zaden (100 g)

€

9,95

503060.2 1,5 miljoen zaden (1 kg)

€ 35,00

plant groeit eerst met roodbruin blad (met
gekleurde nerven) op tot een slordige 50 cm
hoog om te “ontvlammen” in een toef bladeren aan de top van oranjerode
naar koperbrons naar gele kleur. De bloeistaartjes zijn bescheiden
aanwezig.

bloemen.

Amaranthus cruentus 'Autumn
Palette'

De toepassingen zijn verrassend veelzijdig: het blad is eetbaar (salades of

Althaea rosea annua 'Summer
Carnival Mixed'

GEMENGDE KATTENSTAART
(Engels: Love Lies Bleeding)

boeketaanvulling. Voor de tuin een gemakkelijke groeier, opvuller en

EENJARIGE STOKROOS
(Engels: Annual Hollyhock)

Een mix van 2 toppers: De subtiele

502232

± 150 zaden (2 g)

€

2,50

spinazie) en vrij lang houdbaar op de vaas, dus een mooie
opvaller!

503110

pistachekleur van de ‘Autumn’s Touch’ en de
Ze versterken elkaar tot een verbazende compositie

dubbele (roosvormige) bloemen aan één

503065

stengel (de zgn. stok) in de kleuren roze, rood,

750 zaden (0,5 g)

€

1,95

RODE KATTENSTAART

Amaranthus caudatus 'Coral
Fountain'

plantensap toe!). De dieprode, zware

Alyssum maritimum 'Oriental
Nights'

KATTENSTAART
(Engels: Love Lies Bleeding)

donkerrode blad. De bloei is soms licht

SCHILDZAAD

De plant kan op vruchtbare grond flink hoog

503140

225 zaden (3 g)

€

1,95

afhangend. Zet er eens een paar solitair! De bladeren en zaden zijn
eetbaar.

hoogtes. De fraaie trosvormige bloeiaren

de professionele Alice-serie. De voordelen van

pronken in oudroze kleur, een mooie zachte kleur, die bijvoorbeeld

zo’n topper is: vroege bloei, mooie compacte

spannend combineert met donkerrood. Dit is naast een sierlijke tuinplant

groei en goede bestendigheid voor nat weer.

2500 zaden (1 g)

bloeipluimen steken prachtig af tegen het

worden, maar 50-120 cm zijn gemiddelde

Prachtig dieppaars: de donkerste Alyssum, uit

502340

1,95

Alles is rood aan deze plant (tot het

wit en geel. Hooge 150 cm.

502250

€

Amaranthus cruentus 'Kerala' /
'Red Cathedral'

warme oranjebruine tint van de ‘Hot Biscuits’.

Een stokroos die hetzelfde jaar al bloeit! Vele

750 zaden (0,5 g)

€

1,95

1500 zaden (1 g)

€

1,95

Amaranthus caudatus
'Kupferberg' / 'Golden Giant'
KATTENSTAART

ook een zeer sterke snijbloem. Geef ze een zonnige plaats.

503075

1500 zaden (1 g)

€

2,50

Een hele nieuwe kleur in de
amaranthusfamilie: eerst goudgeel, daarna

Alyssum maritimum 'Aphrodite
Mixed' / 'Easter Basket Mixture' /
'Wandering Mixed'

Amaranthus tricolor 'Early
Splendor'

afrijpend naar koper- of bronskleurig. Een hele

SCHILDZAAD

BLADAMARANT
(Engels: Summer Poinsettia)

kolossale stengels van 150-200 cm lengte. De bloemtrossen groeien

Een prachtige explosie van bladkleuren! De

Net als bij andere telgen van het geslacht Amaranthus kunnen de zachte

plant groeit eerst met chocoladebruin (vrij

blaadjes van vooral de jonge planten worden gegeten als spinazie. Als

langwerpig) blad op tot een slordige 50-90 cm

bloemtrossen afrijpen kan het zaad worden geoogst: heel gezond

hoog om te “ontvlammen” in een toef bladeren aan de top van felrode

(bijvoorbeeld gepoft in de oven bij 130°C) in muesli. Ook gezond en

kleur. De bloeistaartjes zijn bescheiden aanwezig.

voedzaam zijn de net ontkiemende zaden (spruitgroente). Het zaad kan

Mengsel van alle kleuren, die alyssum te
bieden heeft, inclusief de nieuwe, zachte of
diepe tinten.

502350

300 zaden

€

2,95

Alyssum maritimum 'Carpet of
Snow'
SCHILDZAAD

De toepassingen zijn verrassend veelzijdig: het blad is eetbaar (salades of

ook in brood worden meegebakken of meekoken met rijst.

spinazie) en vrij lang houdbaar op de vaas, dus een mooie

503150

503080

platte, zodevormende alyssum met een
bijzondere, zalmroze kleur.

€

1,95

1500 zaden (1 g)

€

3000 zaden (2 g)

503150.1 ± 100.000 zaden (100 g)

opvaller!

uit tot lage pollen, hoogte 10 cm. Een extra

5000 zaden (2 g)

rechtop en zijn een eldorado voor vogels!

boeketaanvulling. Voor de tuin een gemakkelijke groeier, opvuller en

Heel bekende, zuiver witte randjesbloem groeit

502500

sterke snij- en droogbloem, groeit aan

1,95

€

1,95

€ 25,00
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Amaranthus bicolor 'Molten Fire'

Amaranthus tricolor 'Perfecta'

Anchusa capensis 'Dwarf Mixed'

BLADAMARANT
(Engels: Summer Poinsettia)

JOZEF'S MANTEL
(Engels: Josephs Coat)

KAAPSE VERGEET-ME-NIET

Een prachtige explosie van bladkleuren! De

Soms duurt het even voordat je een plant

wit, roze en blauw. Gemakkelijk te telen

plant groeit eerst met roodbruin blad (met

mooi vindt! Mij overkwam dat met dit soortje,

zomerbloeier: lijkt veel op vergeet-mij-nietjes.

gekleurde nerven) op tot een slordige 80-100

vroeger vond ik ze veel te bont. Nu zeg ik: wat

Hoogte 25 cm.

cm hoog om te “ontvlammen” in een toef

een vrolijke, frisse kleurencombinatie! De plant

bladeren aan de top van felrode kleur, deels met roodbruine toppen. De

start met smal blad in de kleur groen met purperen nerf-aders. In de top

504100

bloeistaartjes zijn bescheiden aanwezig.

vormen zich de vrolijk rozetten van smal blad in felle tinten groen, geel en

De toepassingen zijn verrassend veelzijdig: het blad is eetbaar (salades of

bordeauxrood. Hoogte 40 cm. Het blad is eetbaar, maar natuurlijk vooral

spinazie) en vrij lang houdbaar op de vaas, dus een mooie

een aandachttrekker in de border of in potten.

boeketaanvulling. Voor de tuin een gemakkelijke groeier, opvuller en

503450

1500 zaden (1 g)

De fijne, heldere bloemetjes bloeien in tinten

1,95

€

1,95

Antirrhinum majus maximum
'Apple Blossom'

Deze vrij compacte variëteit (40-60 cm) geeft

snijbloem is speelser, maar minder stevig dan

stevige, dikke, donkerrode bloemtrossen met

de 503520. Ideaal om mee te "kleurweven" in de tuin.

donkergroen blad als basis. Zomer en herfst

503500

kantmotief! Hoogte 100-120 cm. Deze sterke

staat deze stevige plant te pronken en laat zich door de diepe kleur heel
goed combineren. Het blad is overigens eetbaar.

3000 zaden (2 g)

€

1,95

KATTENSTAART
(Engels: Love Lies Bleeding)

1,50

€ 15,00

in 1 klap...Hoogte 90cm.

€

3,50

€

1,95

hoge tuinplant aan!

504410

LEEUWENBEK (HOOG)
(Engels: Snapdragon)

sterke dikke stengels van 80cm hoog. De plant vertakt zich tot meerdere

Echte snijkwaliteit: 90 cm lange, stevige

bloeischermen en het fijne blad is kort en stevig.

stengels met gele bloemen. Wie zich inhoudt

503520

± 1000 zaden (1 g)

€

1,50

€ 19,95

een knalgeel (later naar zwart verkleurend)

boven het roodbruine blad. Een fluwelen
gordijn in je tuin!

€

1,95

Amaranthus cruentus 'Tower
Green'

tuinplant aan!

504420

7500 zaden (1 g)

LEEUWENBEK (HOOG)
(Engels: Snapdragon)

Fijne, knisperende, spierwitte bloemetjes met

donkerrode forse pluimen steken stevig uit

met de schaar beleeft er een mooie hoge

Antirrhinum majus maximum
'Lucky Lips'

ZANDKNOP
(Engels: Winged Everlasting)

Imposante planten van wel 150 cm hoogte, de

7500 zaden (1 g)

Antirrhinum majus maximum
'Canary Bird'

Ammobium alatum 'Grandiflorum'

RODE KATTENSTAART
(Engels: Love Lies Bleeding)

stengels met zachtrose bloemen. Wie zich

Deze soort geeft groenwitte bloemen aan

503520.1 ± 100.000 zaden (100 g)

Amaranthus cruentus 'Red Spike'
/ 'Velvet Curtains'

Echte snijkwaliteit: 90 cm lange, stevige
inhoudt met de schaar beleeft er een mooie

Ammi visnaga

boeketten en brengt rust in een kleurentuin.

van groen en donkerrood. Dat is dus 2 vliegen

1500 zaden (1 g)

€

De "witte dille" is een heerlijke bloem voor

De sierlijke hangamaranthus in een mengsel

4500 zaden (3 g)

± 1000 zaden (1 g)

503500.1 ± 100.000 zaden (100 g)

LEEUWENBEK (HOOG)
(Engels: Snapdragon)

WITTE KANT DILLE
(Engels: Bishops Flower / Queen
Anne's Lace)

Amaranthus caudatus 'Ribbons
and Beads'

hartje. Het zilvergrijze blad verraadt de grote

Mooi als perkplant maar ook een echte

bestendigheid tegen droogte. Dat mag ook wel

snijkwaliteit: 60 cm lange, stevige stengels

voor een plant, dat uit Australië afkomstig is! De hoogte van de taaie

met witte, wijnrode omrande bloemen en een

“gevleugelde” stengels is 40-90 cm, afhankelijk van de vruchtbaarheid van

wijnrood lipje! Een bloemetje waar jong en oud plezier om beleeft…

de grond en aanwezige mest en vocht. De bloemen, die van juni tot diep

504425

250 zaden

vaas en kunnen ook zeer goed drogen.

De bloemtrossen vormen dikke,

503550

6000 zaden (3 g)

€

1,95

Anagallis arvensis 'Mixed'

stevige, 100-120 cm hoge stengels. Het zijn

GUICHELHEIL
(Engels: Poor Man's Weather Glass)

Echte snijkwaliteit: 90 cm lange, stevige

Felle kleuren, gemengd; open bloempjes,

met de schaar beleeft er een mooie hoge

sterke snijbloemen, die zowel vers als gedroogd in een boeket willen
pronken.

€

2,95

Amaranthus cruentus 'Tower Red'

1,95

€

2,95

€

1,95

stengels met oranje bloemen. Wie zich inhoudt

hoogte 20 cm. Gezellige tuinplant. Bevat

tuinplant aan!

geneeskrachtige stoffen, die alleen bij

504430

7500 zaden (1 g)

deskundige bereiding mogen worden

RODE KATTENSTAART

aangewend.

De bloemtrossen vormen dikke,

503800

0,25 g

€

1,95

Antirrhinum majus maximum
'Rembrandt'
LEEUWENBEK (HALFHOOG)
(Engels: Snapdragon)

rechtopstaande aren, elk een toren op zich!
Deze wijnrode bloemtorens staan op stevige,

Anagallis foemina

100-120 cm hoge stengels. Het zijn sterke

GUICHELHEIL
(Engels: Poor Man's Weather Glass,
Blue Pimpernel)

De halfhoge planten geven een overvloed aan

Een intens hemelsblauwe bloemenpracht van

gloed toevoegt! Hoogte 50 cm.

vrij grote (2 cm), open bloemetjes met een

504435

snijbloemen, die zowel vers als gedroogd in
een boeket willen pronken.

€

2,95

Amaranthus paniculatus
'Oeschberg'

bloei, die door de warme tinten geel en
oranjerood aan de tuin een echte Rembrandt-

750 zaden

karmijnrood hartje. De enigszins kruipende
plant (hanging basket!) bloeit tot diep in de herfst.

OLIFANTSAMARANT

503960

± 700 zaden (0,5 g)

€

1,95

Antirrhinum majus maximum
'Ruby Red'

kleur. De toptros gaat op den duur hangen en

Anchusa capensis 'Blue Angel'

LEEUWENBEK (HALFHOOG)
(Engels: Snapdragon)

geeft een grappig slurfeffect, de bloemtros lijkt

KAAPSE VERGEET-ME-NIET

Echte snijkwaliteit: 90 cm lange, stevige

Hemelsblauwe open bloem; een rijke bloeier,

stengels met dieprode bloemen. Wie zich

hoogte 25 cm.

inhoudt met de schaar beleeft er een mooie

Dikke rechtopstaande trossen in donkerrode

wel een olifantenkop! De dieprode kleur
harmonieert perfect met het rood-bruine blad, welke de basis van de plant
vormt. Prima voor verse snij- of als droogbloem. Hoogte 50-70 cm.

1500 zaden (1 g)

€

Antirrhinum majus maximum
'Orange Wonder'

Deze grasgroene bloemtorens staan op

± 500 zaden

3,95

LEEUWENBEK (HOOG)
(Engels: Snapdragon)

rechtopstaande aren, elk een toren op zich!

± 500 zaden

€

in de herfst bloeien, zijn geliefd door bijen en vlinders en zeer sterk op de

GROENE KATTENSTAART

503400

1,95

bloemen.

Witte bloemschermen, zo fijn als een

503330

€

een overdaad aan trechter-vormige, lilaroze

Ammi majus

RODE KATTENSTAART
(Engels: Prince's Feather)

503320

1,95

(hoogte 100 cm) met een losse groeiwijze en

3000 zaden (2 g)

504200

503300

€

vergetelheid is gehaald. Lekkere grote planten

WITTE KANT DILLE
(Engels: Bishops Flower / Queen
Anne's Lace)

503250

1,95

Anoda cristata 'Opal Cup'

Amaranthus hypochondriacus
'Pygmy Torch'

503200

€

Een kaasjeskruidachtige (Malva), die uit de

€

opvaller!

503165

1000 zaden (2 g)

€

hoge tuinplant aan!

1,50

504436
504000

1000 zaden (2 g)

€

1,95

7500 zaden (1 g)

Zaden - Eenjarige Planten
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Antirrhinum majus maximum
'Snappy Tongue'

Antirrhinum majus nanum 'Rust
Resistant'

LEEUWENBEK (HOOG)
(Engels: Snapdragon)

LEEUWENBEK (HALFHOOG)
(Engels: Snapdragon)

Veelkleurig met een grappige uitgroeiing op de

Hoogte 50 cm. Halfhoge gemengd.

Araujia sericifera
MOTJESRANK
(Engels: Cruel Vine, Common Moth
Vine, White Bladderflower, Moth
Plant)
Hardgroeiende klimplant, die per jaar wel 5-7

onderlip van de leeuwenbek: net een tongetje!
Stevige, lange stengels dragen volle

504700

bloemtrossen: 75-90 cm hoogte.

504437

1000 zaden

€

1,95

Antirrhinum majus maximum
'Snowflake'

1000 zaden

€

1,95

Antirrhinum majus maximum
'Mixture'
LEEUWENBEK (HOOG)
(Engels: Snapdragon)

de vaas zijn.
Bij regelmatig snijden bloeit de plant door. Het kleurenpalet is helder en
bevat alle tinten behalve blauw. Hoogte 80 cm.

€

1,95

Antirrhinum majus nanum
'Candyman' / 'Torbay Rock'

4500 zaden (0,5 g)

€

2,50

typeren dit bonte mengsel van "Bicolour"-type.
Teruggewonnen uit soorten van de 19e eeuw,
toen rariteiten (ook) heel erg "in" waren. Hoogte 45 cm.

€

2,50

LEEUWENBEK (HALFHOOG)
(Engels: Snapdragon)

het hart contrasterende ringen, gemengde

Extra compacte planten (15 cm) geven bijna

cm.

een kruipeffect! De korte trosjes geven licht

505400

vlekken, een vrolijk gezicht! De middenhoge
planten van 40-50 cm zijn net hoog genoeg
om te snijden en laag genoeg om stevig te staan.

€

2,50

4500 zaden (0,5 g)

€

2,50

Extra compacte planten (15 cm) geven bijna

blad. De oranjegele meeldraden en dieprode

een kruipeffect! De korte trosjes geven

stamper contrasteren in het hart van de bloem. Voor bijen een ware

grote spierwitte bloemen en zilvergrijsgroen

4500 zaden (0,5 g)

lekkernij! De venijnige stekels op bijna alle delen van de plant neem je op

€

2,50

voor snij geschikt.

€

2,50

Antirrhinum majus nanum 'Black
Prince'

MEXICAANSE- OF
STEKELPAPAVER
(Engels: Mexican Prickly Poppy)

plant vanwege de trompetvormige bloemen,

Fantastische papaverachtige met 2,5-5 cm

een aardige variatie op de bekende vorm.

grote crèmewitte tot gele bloemen en

Vrolijke tinten, vaak 2-kleurig.

zilvergrijsgroen blad met witte nerven en flinke

750 zaden

€

2,50

50 cm lange stengels. Door de halfhoge

Hoogte: 30-50 cm. Bloeitijd: Juli tot oktober.

LEEUWENBEK (COMPACT)
(Engels: Snapdragon)

Artemisia annua

geschikt. Het donkere blad maakt het geheel mysterieus…

€

1,95

1g

bloemetjes kijken je meer aan dan gewoonlijk... Daarnaast zijn de

Het zaad, de gele bloemetjes en het

pastelkleurige tinten en de compacte groei (30 cm hoog) fijne

varenachtige blad hebben een heerlijke,

1,95

kamferachtige geur... dit maakt de plant al

50 zaden

€

3,95

geneeskrachtige werking bekend: koortsverlagend en bacteriedodend. Het
Artemisinine-gen, dat in deze plant wordt gevonden blijkt veelbelovend
voor de medicatie tegen malaria te zijn. Ook zijn er veelbelovende
onderzoeken bekend met positieve uitslagen tegen kanker. We verwijzen
naar externe bronnen op internet, gebruik op eigen verantwoordelijkheid.

€

1,50

Of je ze nu laat kruipen of hangen, ze doen
beide! De sierlijke groei bedekt een hele
bloembak met een mengsel van zachte
kleurtjes: zalm, roze, oranje, wit en af en toe een pittig bordeauxrood.
Zaai ze vroeg! Ze blijven vaak een wintertje over.

voor 8 planten

geeft een rustgevend effect. Maar voordat we gaan oogsten, eerst de
afscheiding voor een veranderlijke tuin. Al eeuwenlang is in China de

LEEUWENBEK (COMPACT)
(Engels: Snapdragon)

1500 zaden

heel aantrekkelijk! Een beetje van de gedroogde plant door je kussen
plant zelf: deze groeit wel tot 2 meter hoog en is een prachtige éénjarige

Antirrhinum majus pumilum 'Tom
Thumb'

504900

€

ZOMERALSEM
(Engels: Sweet Wormwood, Sweet
Annie)

HANGLEEUWENBEK
(Engels: Hanging Snapdragon)

steellengte is de plant zowel voor de snij als voor tuin- en potplant

2,95

maar is inmiddels over veel (droge) delen van de wereld verspreid.

505460

Antirrhinum pendula multiflorum
'Lampion' F1

fluweelrode bloemen groeien aan stevige 40-

€

stekels: het geheel is een pracht! De plant komt van oorsprong uit Mexico

Antirrhinum majus pumilum
'Reminiscent Mixed' F1 hybride

504860

Bijna zwarte oftewel kastanjebruin tot diep

100 zaden

LEEUWENBEK (HALFHOOG)
(Engels: Snapdragon)

Hoogte 20 cm. Lage perkplant gemengd.

LEEUWENBEK (HALFHOOG)
(Engels: Snapdragon)

505450

Argemone mexicana

504850

(45 cm hoogte) een ideale tuinplant, maar ook

de koop toe.... Hoogte: 40-50 cm. Bloeitijd: Juli tot september.

Antirrhinum majus nanum
'Sachmo'

eigenschappen.

met donkerrode muil. Door de stevige stengels

Argemone platyceras

Fantastische papaverachtige met 10-15 cm

De bloemvorm is ook tamelijk afwijkend: de

Bijzondere kleurencombinatie: zilverwitte kelk

4000 zaden (0,5 g)

1,95

LEEUWENBEK (COMPACT)
(Engels: Snapdragon)

tegenkomt: ze hebben een frisse citroengeur!

LEEUWENBEK (HALFHOOG)
(Engels: Snapdragon)

504660

150 zaden (1 g)

MEXICAANSE- OF
STEKELPAPAVER
(Engels: Prickly Poppy)

Een Leeuwenbekje zoals je ze zelden

Antirrhinum majus nanum 'Night
and Day'

3500 zaden (0,5 g)

€

kleuren. Ook geliefd als snijbloem. Hoogte 40

Antirrhinum majus pumilum
'Kimosy Sulphur Yellow'

504840

Speelse tweekleurige bloemen: blosjes of

504600

2,50

8 cm grote, op Gerbera lijkende bloemen. In

De bijnaam van Louis Armstrong draagt deze

Antirrhinum majus nanum 'Circus
Clowns'

750 zaden

€

Arctotis acaulis 'Harlequin Mixed'

LEEUWENBEK (COMPACT)
(Engels: Snapdragon)

504770

Opvallende blosjes, spikkels en streepjes

504532

15 zaden

BERE-OOR
(Engels: African Daisy)

Antirrhinum majus pumilum
'Kimosy Delicate Rose'

zwavelgele bloemen, helder en zacht…

LEEUWENBEK (HALFHOOG)
(Engels: Snapdragon)

1000 zaden

zich de zaden, hangend aan lange, zijdevormige draden, waarmee de wind
aan de haal kan gaan…

504760

planten, die lang bloeien en ook zeer sterk op

504530

vormen de grote peervormige vruchten van 8-10 cm zich. Daarin bevinden

lilaroze bloemen, pittig maar toch delikaat…

Hoge leeuwenbekken zijn statige en slanke

7500 zaden (1 g)

en worden rijk bestoven door motjes, bijen en vlinders. Na de bloei

505300

504750

504500

2 cm in een witte tint met vlekjes roze en lila. De bloemen geuren heerlijk

een kruipeffect! De korte trosjes geven zeer

stengels met helderwitte bloemen. Wie zich
hoge tuinplant aan!

winter over, anders even opnieuw zaaien... Het vrij grote, glanzende,

Extra compacte planten (15 cm) geven bijna
lichtroze bloemen, als een bloesem…

inhoudt met de schaar beleeft er een mooie

m kan groeien! De plant blijft na een zachte
donkergroene blad wordt rijk opgefleurd door klokvormige bloemetjes van

Antirrhinum majus pumilum
'Kimosy Appleblossom'

Echte snijkwaliteit: 90 cm lange, stevige

7500 zaden (1 g)

1,50

LEEUWENBEK (COMPACT)
(Engels: Snapdragon)

LEEUWENBEK (HOOG)
(Engels: Snapdragon)

504440

€

€

3,95

De blaadjes kunnen overigens ook als pittige bittermaker door salades.

505500

± 1000 zaden (0,5 g)

€

1,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Artemisia tridentata 'Nova'

Aster chinensis 'Garden Jewel'

Aster chinensis 'Princess Firered'

INDIAANSE BIJVOET
(Engels: Great Basin Sagebrush)

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

Een wilde meerjarige plant uit de Californische

De volle, breedbladige vorm van een

Scharlakenrood

woestijn. Bij ons een prachtige eenjarige

struisvederaster laat deze nieuwe verschijning

bladplant ter afwisseling van bloeiende

zien in een subtiele, lichtlila kleur,

planten. De vrij kleine, witgrijze blaadjes

geaccentueerd door iets donkerder

Dubbelbloemige, lang houdbare snijbloem met
iets uitstekende randbloemen en een afgeplat,
fraai gevuld hart. Hoogte 60-70 cm.

glanzen in de zon! Na een buitje regen komt een heerlijk kruidige geur

bloembladuiteinden: een beauty! Hoogte 50cm.

vrij, die overigens nog sterker is door branden, het kruid wordt dan ook

506300

70 zaden (0,15 g)

506820
€

1,90

verwerkt in wierook. De indianen branden (smudgen) dit kruid voor rituele
reiniging. Net als bv. Pelargonium kan dit plantje vaak een winter

Aster chinensis 'Emerald Isles'

overleven, zeker vorstvrij. Door snoeien ontstaat een leuke bonsai!

505505

± 1000 zaden (1 g)

€

1,90

506830

een prachtige, groene bladkrans rondom. Het
"bloemblad" (lintbloemen) ontbreekt! Heel apart en sterk op de vaas,
hoogte 60cm.

violetblauwe muilvormige bloemetjes. Vroeg

506350

28 zaden

€

4,50

gezaaid en groeiend op een beschut,
humusrijk plekje klimt dit Mexicaanse plantje tot 3 m hoog en bloeit tot in
de herfst! Groeit ook goed in een flinke pot.

505700

25 zaden

€

2,95

Asarina scandens 'Formula
Mixed'

Aster chinensis 'Koningin der
Hallen'

Groeit ook goed in een flinke pot.

1350 zaden (3 g)

€

1,95

€

2,95

2000 zaden (5 g)

€

1,50

Aster chinensis 'Struisveder' /
'Ostrich Plume'

dubbele bloemen met ingesneden lintbloemen. Zoals de naam zegt: de

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

bloemen zijn vol als pioenrozen. Hoogte 75cm.

Dubbelbloemig gemengd. Speels flodderige

bloemenmarkten in Londen en Parijs! Grote

LEEUWENMUILTJE
(Engels: Chickabiddy, Climb.
Snapdragon)

506500

900 zaden (2 g)

€

1,95

Een stevige, niet zo hoog klimmende soort van

bloemblaadjes, tot in het hart gevuld. Hoogte
55 cm.

dit speelse geslacht. Daardoor ook heel leuk

Aster chinensis 'Pinocchio'

als hangertje in bloembakken. De
bordeauxrode trompetvormige bloemetjes verschijnen in flinke trosjes.

€

2,95

507000

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

Asperula orientalis

Hoogte 20 cm. De beste borderaster.

BLAUW BEDSTRO
(Engels: Woodruff)

506600

225 zaden (0,5 g)

250 zaden

Aster chinensis 'Florette
Champagne' / 'Superstraal Nova
Apricot'

Compacte plant, halfgevulde bloem.

€

1,95

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)
De bekende, zeer fijnstralige snij-aster met

Kan al 6 weken na het zaaien bloeien! Het

zeer dun bloemblad in een prachtige tint:

Aster chinensis 'Pompon Mixed'

vormt een 20-30 cm hoge welriekende

zacht crèmeroze met zalmoranje in het hart. De stevige bloeistengels zijn

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

grijsblauwe deken. De bloemetjes zijn
buisvormig en zitten in trosjes bij elkaar

€

1,95

60 cm lang.

507170

sterke, regenbestendige (snij)bloem in een
vrolijk kleurenmengsel. Hoogte 40-50cm.

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

506700

Dubbelbloemige perkplant.

€

1,50

€

1,95

250 zaden

€

1,95

€

1,95

Aster chinensis 'Superstraal Nova
Mixed'
€

1,95

Aster chinensis 'Princess Mixed' /
'Duchess Mixed'

Gemengde dwergaster. Hoogte 25-35cm.

900 zaden (2 g)

De bloemen zijn klein en bolvormig. Een

Aster chinensis 'Colour Carpet'

260 zaden

1,50

snijbloem.

506950

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)
was een topper op de Victoriaanse

Asarina wislizensis 'Red Dragon'

506200

€

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)
Enkelbloemig gemengd. Sterke ouderwetse

Aster chinensis 'Peony de
Truffaunt Melangé' / 'Giant Mum'

Zaden uit oude tijden... Dit Franse ras uit 1870

200 zaden

voor 50 planten

Aster chinensis 'Single Rainbow
Mixed'

bloembladen in frisse kleuren rood, blauw, roze, geel en wit.

506400

plekje klimt dit Mexicaanse plantje tot 3 m hoog en bloeit tot in de herfst!

505900

1,95

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

506840

± 60 cm, de dubbele bloemen hebben brede

blauw, wit en roze. Vroeg gezaaid en groeiend op een beschut, humusrijk

10 zaden

€

Aster chinensis 'Princess Yellow'

Dubbelbloemige, lang houdbare snijbloem met
iets uitstekende randbloemen en een afgeplat,
fraai gevuld hart. Hoogte 60-70 cm.

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)
en vooral geschikt als snijbloem. De hoogte is

muilvormige bloemetjes in heldere kleuren

505800

1,95

Lichtgeel

Sterk groeiende klimplant met opvallende

25 zaden

voor 50 planten

Lekker ouderwetse bloem, gemakkelijk te telen

LEEUWENMUILTJE
(Engels: Chickabiddy, Climb.
Snapdragon)

505750

€

Aster chinensis 'Princess White'

Dubbelbloemige, lang houdbare snijbloem met
iets uitstekende randbloemen en een afgeplat,
fraai gevuld hart. Hoogte 60-70 cm.

kleur klopt in elk geval: citroengeel hart met

Sterk groeiende klimplant met opvallende

1,95

Helderwit

bloem kunnen we niet helpen, de belangrijkste

LEEUWENMUILTJE
(Engels: Chickabiddy, Climb.
Snapdragon)

€

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)
Dat de naam wat lomp is voor deze sierlijke

Asarina scandens 'Blue Tints'

voor 50 planten

STRAALASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)
De nieuwe generatie asters hebben steviger
stengels, grotere bloemen, fijnere en dichtere

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

bloemblaadjes. Prachtige pasteltinten.

507200

900 zaden (2 g)

Gemengde kleuren: blauw, geel, wit, rood en

Aster chinensis 'Duchess Blue
Ice'

roze.

Dubbelbloemige, lang houdbare snijbloem met
iets uitstekende randbloemen en een afgeplat, fraai gevuld hart. Hoogte
60-70 cm.

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

506800

250 zaden

€

1,95

Grote, lichtblauw met witte dubbele bloemen
vol als pioenrozen en worden dan ook wel
“Paeony Asters” genoemd. Hoogte 60-70 cm.

250 zaden

STRAALASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)
Donkerblauwe variëteit, 50 cm hoog met

met ingesneden lintbloemen. De bloemen zijn

506250

Aster chinensis 'Superstraal Nova
Dark Blue'

€

1,95

Aster chinensis 'Princess Blue'

sierlijke, dubbele bloemvorm met

ZOMERASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

507240

naaldvormige lintbloemen.

Marineblauw

Dubbelbloemige, lang houdbare snijbloem met
iets uitstekende randbloemen en een afgeplat,
fraai gevuld hart. Hoogte 60-70 cm.

506810

voor 50 planten

€

1,95

900 zaden (2 g)

Zaden - Eenjarige Planten
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Aster chinensis 'Superstraal Nova
Light Blue'

Bassia scoparia 'Trichophylla'

Begonia semperflorens 'Eureka
Bi-colour' F1

STRAALASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

ZOMERCYPRES
(Engels: Burning Bush, Summer
Cypres, Tumbleweed, Land Caviar)

Lichtblauwe variëteit, 50 cm hoog met sierlijke,

Dit familielid van de Ganzenvoet kent zijn

waarvan deze bicolor een subtiel rozerood

dubbele bloemvorm met naaldvormige

oorsprong in de grazige steppen van Zuid-

randje langs de helderwitte bloemetjes laat

lintbloemen.

Rusland en is vandaar door immigratie in de

zien. Het blad is contrastrijk donkerbronsgroen

prairies van Midden-Amerika terecht gekomen. De sierlijkheid en

gekleurd.

eetbaarheid strijden om voorrang bij deze fijnbladige, knuffelbare,

508050

507250

900 zaden (2 g)

€

1,95

KLEINE BEGONIA
Sterke serie rijkbloeiende, compacte begonia’s,

voor 50 planten

€

3,90

kegelvormige plant (60-90 cm hoog). Het blad en de jonge scheuten zijn

Aster chinensis 'Superstraal Nova
Rose'

zeer smakelijk en worden kort gekookt of geroerbakt. De naam

Begonia sutherlandii

“Landkaviaar” dankt de plant aan de eetbare zaden, die op kaviaar lijken

STRAALASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

genoemd. De zaden worden gedroogd, gekookt en dan voor een dag in

TANZANIAANSE BEGONIA
(Engels: Tanzanian Begonia)

De bekende, zeer fijne bloembladstructuur

koud water geweekt. Daarna worden ze door de handen gewreven om de

Zelfs wie niet van Begonia’s houdt gaat voor

(spinachtig) in een helderroze kleur.

buitenste huid te verwijderen, wat er overblijft zijn de glanzend groene

deze plant overstag! De overdaad aan kleine

zaden. Het kruid bevat enige Saponine (minder dan in bonen), dus geen

bleekoranje bloemen, de fraaie, asymmetrisch

borden vol ervan eten. Native Americans gebruikten deze eigenschap om

lancetbladeren en de hangende vorm staan

vissen tijdelijk te verdoven, deze dieren zijn namelijk gevoelig voor

garant voor veel genot! Geef ze een schaduwplekje, niet te tochtig, ze

Saponine. In de herfst worden de lichtgroene planten prachtig herfstrood

kunnen als kamerplant overwinteren. Omdat het een knolvormende plant

en in de winderige prairie ontstaat het bekende Tumbleweed, dorre

is kan je rekenen op een rustperiode in de winter. We leveren 1 of meer

pruiken, die door stoffige straten rollen...: de zaden worden verspreid door

zaaddoosjes met wat extra los zaad per verpakking. Maak het zakje

dit tuimelen van de plant. Schapen zijn o.a. gek op deze plant en andere

voorzichtig boven een blanco papiertje open, de zaden zijn stoffijn en het

507260

900 zaden (2 g)

qua uiterlijk en textuur, in Japan is het een delicatesse en wordt “Tonburi”

€

1,95

Aster chinensis 'Superstraal Nova
White'
STRAALASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)
Helderwitte, fijnstralige asterbloemen.

507280

900 zaden (2 g)

€

1,95

Aster chinensis 'Superstraal Nova
Yellow'

Heldergele variëteit, 50 cm hoog met sierlijke,
dubbele bloemvorm met naaldvormige
lintbloemen.

900 zaden (2 g)

€

1,95

GEMENGDE MELDE

sierwaarde wordt steeds meer ontdekt door
tuinliefhebbers en bloemisten. Dit mengsel
geeft groen, geel en rood blad met in dezelfde
kleurencombinatie de sierlijke bloeipluimen.

€

2,95

Atriplex hortensis 'Red Plume'
RODE MELDE
(Engels: Red Plum)

€

1,50

spinazie gegeten. Het jonge blad kan ook door
de salade.Bloeit met bruinrode pluimen. Groeit
erg gemakkelijk op elke plaats. Na de bloei zaait de plant zich gemakkelijk
uit. Ongewenste planten zijn gemakkelijk te wieden. Hoogte 150 cm.

€

1,50

€

2,95

Begonia tuberhybrida 'Basket
Beauties'
HANGBEGONIA/KNOLBEGONIA
(Engels: Tuberous-rooted Begonia)

KLEINE BEGONIA
(Engels: Fibrous-rooting Begonia)

Deze hangbegonia bloeit heel ijverig in een

Prachtig mengsel van compacte planten. Dit

bloemen: enkele en dubbele bloemetjes. Op

bekende, rijk bloeiende plantje is geschikt voor

een halfschaduwplekje siert deze plant bijvoorbeeld een hanging basket.

tuin, bloembakken of binnen. Een ideale

Decoratief is ook het langwerpige, asymmetrische blad.

mengsel van rode, gele, roze en witte

halfschaduw- tot schaduwgroeier. Vroeg zaaien!

250 PILZADEN

509010
€

100 PILZADEN

€

Begonia tuberhybrida 'Non Stop
Mixed' F1
KNOLBEGONIA
(Engels: Tuberous-rooted Begonia)
De grote, dubbele bloemen van deze

Ruim mengsel van vrij lage planten. Een F2-

knolbegonia (uit zaad) spreekt tot de

mengsel mist de topkwaliteit van een F1, maar

verbeelding. Mengsel van rood, roze, geel en

is veel voordeliger en voldoet zeer goed in de

wit. Aan het eind van het jaar heeft de plant een knol gevormd, die

tuin! Dit bekende, rijkbloeiende plantje is geschikt voor tuin, bloembakken

overgehouden kan worden. De zaden zijn gepileerd en daardoor

of binnen. Een ideale halfschaduw- tot schaduwgroeier. Vroeg zaaien!

handzaam.

508010

509030

2000 zaden

€

2,50

50 zaden

Tijdens een warme dag ruik je ze al op meters
afstand: een verrukkelijke chocoladegeur! De
vrij compacte, margrietachtige plantjes groeien

plantje is geschikt voor tuin, bloembakken of

gemakkelijk, worden 30cm hoog en worden

binnen. Een ideale halfschaduw- tot schaduwgroeier. Vroeg zaaien!

€

graag bezocht door bijen, hommels en vlinders. Geel bloemetje met bruin

3,95

hartje.

509050

10-20 zaden

Begonia semperflorens 'Super
Olympia Rosa' F1

Bidens aurea 'Golden Yellow'

KLEINE BEGONIA
(Engels: Fibrous-rooting Begonia)

GELE COSMEA, TANDZAAD
(Engels: Tickseed)

Pittig roze bloemetjes steken fris af tegen het

De goud(geel)kleurige bloemen van klassieke

heldergroene blad. Dit bekende, rijk bloeiende

symmetrie verschijnen 'en masse' van juni tot

plantje is geschikt voor tuin, bloembakken of

de vorst invalt. Fijn, varenachtig blad, 30-50

binnen. Een ideale halfschaduw- tot schaduwgroeier. Vroeg zaaien!

508025

ruim 120 PILZADEN

5,50

CHOCO-MARGRIETJE
(Engels: Chocolate Daisy)

heldergroene blad. Dit bekende, rijk bloeiende

ruim 120 PILZADEN

€

Berlandiera lyrata 'Schokozauber'

Pittig rode bloemetjes steken fris af tegen het

508020

3,50

2,95

KLEINE BEGONIA
(Engels: Fibrous-rooting Begonia)

tuinplant. Deze oude bladgroente wordt als

250 zaden (2 g)

2000 zaden (2 g)

Begonia semperflorens 'Super
Olympia Red' F1

Erg decoratieve bruinrood zuringachtige

507500

507700

KLEINE BEGONIA
(Engels: Fibrous-rooting Begonia)

of in de wok kan worden bereid. De

1 portie

schimmel.

Begonia semperflorens 'Summer
Rainbow' F2

Melde geeft eetbare blaadjes, die als spinazie

250 zaden (2 g)

508160

508000

Atriplex hortensis 'Best Colours'

507480

doosje bevat ook nog zeer fijne zaden.

hebben veel geneeskrachtige eigenschappen: anti-bacterieel en anti-

Begonia semperflorens 'Special
Mixed' F1

STRAALASTER
(Engels: Michaelmas Daisy)

507285

groen-eters zullen er ook van smullen. Tenslotte: het blad en de zaden

€

€

2,95

cm hoog en in bloembakken prachtig

3,90

afhangend! Ook voor de tuin een mooie plant, bijvoorbeeld voor grote
groepen. Koele, zelfs zeer natte zomers worden zonder
gezondheidsproblemen doorstaan. Maar ook warmte, zon en halfschaduw

Begonia semperflorens 'Super
Olympia Weiss' F1

deren de plant niet.

509100

KLEINE BEGONIA
(Engels: Fibrous-rooting Begonia)
Helderwitte bloemetjes combineren helder met
het heldergroene blad. Dit bekende, rijk
bloeiende plantje is geschikt voor tuin,
bloembakken of binnen. Een ideale halfschaduw- tot schaduwgroeier.
Vroeg zaaien!

508030

ruim 120 PILZADEN

€

3,95

300 zaden (1 g)

€

1,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Brachycarpaea juncea

Brassica oleracea 'Crane
Bicolour' F1

WILDE VIOLIER
(Engels: Wild Stock)

Brassica oleracea 'Crane Pink' F1
SIERKOOL ALS SNIJBLOEM
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

SIERKOOL ALS SNIJBLOEM
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

Prachtige, zwierige, rijke bloei met stevige, als
een fontein bloeiende stengels! De vrolijkheid

Minikooltjes met lange stelen (60-90 cm), die

en zomerse uitstraling van een brem in de

Minikooltjes met lange stelen (60-90 cm), die

een herfst- of winterboeket decoratief sieren.

kleuren wit tot lila. De hoogte van dit zeldzame

een herfst- of winterboeket decoratief sieren.

Als snijbloem zijn ze zeer sterk, maar ook in de

Zuid-Afrikaanse bloeiertje is 80-100 cm.

Als snijbloem zijn ze zeer sterk, maar ook in de tuin staan deze kooltjes op

tuin staan deze kooltjes op pootjes heel fraai. Kleur: een prachtig

pootjes heel fraai. Kleur: een prachtig driekleurig rozetje met dieproze in

driekleurig rozetje met warmroze in het centrum, via lichtroze naar

het centrum, via crèmewit naar frisgroen langs de rand. Bij plantafstand

blauwgroen langs de rand. Bij plantafstand 15x15 cm krijg je mooie, kleine

15x15 cm krijg je mooie, kleine kooltjes, een ruimere stand geeft grotere

kooltjes, een ruimere stand geeft grotere “bloei”.

“bloei”.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

509180

20 zaden

€

2,50

Brachycome iberidifolia
'Blue/purple Splendour'
AUSTRALISCH
GANZEBLOEMPJE
(Engels: Swan River Daisy)
Fijnbladig weelderig bloeiende hangplant met
lichtblauwe, op kleine margrietjes lijkende
bloemetjes. Ideaal voor potten! Voor bloembakken of hangpotten

509200

5000 zaden (1 g)

€

1,95

Brachycome iberidifolia
'Splendour Mixed'

lichtblauwe, witte en roze op kleine
margrietjes lijkende bloemetjes. Ideaal voor potten! Voor bloembakken of
hangpotten

€

1,95

Brassica oleracea 'Japanese
Collection'

voordelige collectie samen van 5 soorten,
apart verpakt.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd!

€ 12,50

Brassica oleracea 'Coral Prince'
F1

509432

50 zaden

€

2,95

2,95

Brassica oleracea 'Crane Rose'
F1
SIERKOOL ALS SNIJBLOEM
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)
Minikooltjes met lange stelen (60-90 cm), die

Minikooltjes met lange stelen (60-90 cm), die

een herfst- of winterboeket decoratief sieren.

een herfst- of winterboeket decoratief sieren.

Als snijbloem zijn ze zeer sterk, maar ook in de tuin staan deze kooltjes op

Als snijbloem zijn ze zeer sterk, maar ook in de tuin staan deze kooltjes op

pootjes heel fraai. Kleur: een prachtig tweekleurig rozetje met donkerroze

pootjes heel fraai. De blaadjes van deze ‘Feather’-serie zijn tot in het

in het centrum en blauwgroen langs de rand. Bij plantafstand 15x15 cm

centrum fraai ingesneden. Kleur: een prachtig driekleurig kooltje met

krijg je mooie, kleine kooltjes, een ruimere stand geeft grotere “bloei”.

lichtroze in het centrum, via crèmewit naar heldergroen langs de rand. Bij

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

geeft grotere “bloei”.

Uit de beschikbare soorten stellen we een

5x50 zaden

€

plantafstand 15x15 cm krijg je mooie, kleine kooltjes, een ruimere stand

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

509410

25 zaden

SIERKOOL ALS SNIJBLOEM
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

Fijnbladig weelderig bloeiende hangplant met

5000 zaden (1 g)

509425

Brassica oleracea 'Crane Feather
King' F1

AUSTRALISCH
GANZEBLOEMPJE
(Engels: Swan River Daisy)

509300

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

509430

25 zaden

€

2,95

509433

50 zaden

€

2,95

Brassica oleracea 'Crane Ruby'
F1
SIERKOOL ALS SNIJBLOEM
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

Brassica oleracea 'Crane Feather
Queen' F1
SIERKOOL ALS SNIJBLOEM
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

Minikooltjes met lange stelen (60-90 cm), die
een herfst- of winterboeket decoratief sieren.
Als snijbloem zijn ze zeer sterk, maar ook in de tuin staan deze kooltjes op

Minikooltjes met lange stelen (60-90 cm), die

pootjes heel fraai. Kleur: een prachtig tweekleurig rozetje met

een herfst- of winterboeket decoratief sieren.

bordeauxrood in het centrum en blauwgroen langs de rand. Bij

Als snijbloem zijn ze zeer sterk, maar ook in de tuin staan deze kooltjes op

plantafstand 15x15 cm krijg je mooie, kleine kooltjes, een ruimere stand

pootjes heel fraai. De blaadjes van deze ‘Feather’-serie zijn tot in het

geeft grotere “bloei”.

Het diepgroene buitenblad (met witte nerven)

centrum fraai ingesneden. Kleur: een prachtig tweekleurig kooltje met

verandert in het centrum in helder crèmewit.

lilaroze in het centrum en helder groen langs de rand. Nerven en stengels

De blaadjes zijn fraai gekarteld. De plant groeit uit tot flink formaat.

zijn bordeauxrood. Bij plantafstand 15x15 cm krijg je mooie, kleine

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd!

kooltjes, een ruimere stand geeft grotere “bloei”.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

509419

25 zaden

€

2,95

Brassica oleracea 'Coral Queen'
F1

509431

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)
Het purpergroene buitenblad (met koraalrode
nerven) verandert in het centrum in diep
koraalrood. De blaadjes zijn fraai gekarteld. De plant groeit uit tot flink
formaat.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Het blad van dit type is dubbel geveerd, zodat een
zeer fijne bladstructuur ontstaat (als een sneeuwkristal!)

509420

25 zaden

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

€

2,95

25 zaden

€

3,95

509434

25 zaden

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Brassica oleracea 'Crane White'
F1

Brassica oleracea 'Kamome
White' F1

SIERKOOL ALS SNIJBLOEM
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

Minikooltjes met lange stelen (60-90 cm), die

Kamome vormt mooie ronde rozetten met

met sierlijk gegolfde bladeren. Vele lagen

een herfst- of winterboeket decoratief sieren.

langs de randen fijne krulling zoals bij

vormen een dubbel rozet. Kleur: bordeauxrood

Als snijbloem zijn ze zeer sterk, maar ook in de tuin staan deze kooltjes op

boerenkool. Dit type kan erg goed tegen vorst, maar kleurt ook in warme

centrum en blauwgroene omranding.

pootjes heel fraai. Kleur: een prachtig driekleurig rozetje van roze in het

condities gemakkelijk. Kleur: crèmewit in het centrum met een

centrum, via crèmewit naar koolgroen langs de rand. Bij plantafstand

heldergroene omranding.

15x15 cm krijg je mooie, kleine kooltjes, een ruimere stand geeft grotere

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Het blad van dit type is dubbel geveerd, zodat een
zeer fijne bladstructuur ontstaat (als een sneeuwkristal!)

“bloei”.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

509435

50 zaden

€

2,95

Brassica oleracea 'Flare White' F1

509442

50 zaden

Brassica oleracea 'Pigeon Red' F1
SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)
Pigeon vormt robuuste planten, stevig, rond

€

2,95

blauwgroene omranding.

fijngenerfde bladeren. Door de open vorm is
dit type extra bestand tegen veel regen en vorst. Het donker paarsgroene

Prachtig in herfstboeketten. De kleur is helder

omblad gaat via roze naar diep bordeauxrood in het centrum.

wit, een tip voor bruidsboeketten...

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Het blad van dit type is dubbel geveerd, zodat een
zeer fijne bladstructuur ontstaat (als een sneeuwkristal!)

509437

25 zaden

€

2,95

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

donkergroene omranding.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

€

2,95

Brassica oleracea 'Kamome Red'
F1

2,95

condities gemakkelijk. Kleur: bordeauxrood in het centrum met een
donkergroene omranding.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

€

2,95

50 zaden

509535

50 zaden

€

2,95

Brassica oleracea 'Songbird Pink'
F1 / 'Song Bird Pink' F1

met sierlijk gekartelde bladeren. Vele lagen
vormen een dubbel rozet. Kleur: Pittig roze centrum en blauwgroene
omranding.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Het blad van dit type is dubbel geveerd, zodat een
zeer fijne bladstructuur ontstaat (als een sneeuwkristal!)

509532

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Het blad van dit type is dubbel geveerd, zodat een
zeer fijne bladstructuur ontstaat (als een sneeuwkristal!)

Songbird vormt compacte planten, stevig, rond

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

omranding.

boerenkool. Dit type kan erg goed tegen vorst, maar kleurt ook in warme

Brassica oleracea 'Pigeon White'
F1

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

Brassica oleracea 'Pigeon Purple'
F1

vormen een dubbel rozet. Kleur: dieppaars centrum en purpergroene

langs de randen fijne krulling zoals bij

50 zaden

€

met sierlijk gegolfde bladeren. Vele lagen

Kamome vormt mooie ronde rozetten met

2,95

omranding.

Pigeon vormt robuuste planten, stevig, rond

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

509441

50 zaden

€

vormen een dubbel rozet. Kleur: crèmewit centrum en blauwgroene

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Het blad van dit type is dubbel geveerd, zodat een
zeer fijne bladstructuur ontstaat (als een sneeuwkristal!)

509531

50 zaden

met sierlijk gegolfde bladeren. Vele lagen

omhult het helderwit in het centrum.

condities gemakkelijk. Kleur: lichtroze in het centrum met een

509534

Pigeon vormt robuuste planten, stevig, rond

dit type extra bestand tegen veel regen en vorst. Het frisgroene omblad

boerenkool. Dit type kan erg goed tegen vorst, maar kleurt ook in warme

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Het blad van dit type is dubbel geveerd, zodat een
zeer fijne bladstructuur ontstaat (als een sneeuwkristal!)

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

Brassica oleracea 'Peacock
White' F1

fijngenerfde bladeren. Door de open vorm is

langs de randen fijne krulling zoals bij

50 zaden

2,95

Flink groeiende planten met prachtige,

Kamome vormt mooie ronde rozetten met

509440

€

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

Brassica oleracea 'Kamome Pink'
F1

Brassica oleracea 'Pigeon
Victoria' F1

vormen een dubbel rozet. Kleur: lichtroze met crèmewit centrum en

stevige, lange stengels van 60-90 cm lengte.

50 zaden

2,95

met sierlijk gegolfde bladeren. Vele lagen

Dit sierkooltje geeft zeer vroeg resultaat aan

509530

€

Pigeon vormt robuuste planten, stevig, rond

Flink groeiende planten met prachtige,

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

50 zaden

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

Brassica oleracea 'Peacock Red'
F1
SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

SIERKOOL ALS SNIJBLOEM
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

509533

€

2,95

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Het blad van dit type is dubbel geveerd, zodat een
zeer fijne bladstructuur ontstaat (als een sneeuwkristal!)

509542

25 zaden

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Brassica oleracea 'Songbird Red'
F1 / 'Song Bird Red' F1

Brassica oleracea 'Tokyo Mixed'
F1

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

Songbird vormt compacte planten, stevig, rond

Stevige sierkolen: alle gefranjerde en

heemplant, wel op zuiverheid geselecteerd. Er

met sierlijk gekartelde bladeren. Vele lagen

gekroesde soorten gemengd, van wit met

zijn veel geneeskrachtige toepassingen

vormen een dubbel rozet. Kleur: bordeaux-rood centrum en blauwgroene

groene tot dieproze (wijnrode) kleur in allerlei combinaties. Verdraagt

bekend. Ook culinair draagt goudsbloem zijn steentje bij: als natuurlijke

omranding.

lichte vorst overdag en matige nachtvorst.

kleurstof (vervangt saffraan) en bv als smaak en kleur door de salade. Van

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Het blad van dit type is dubbel geveerd, zodat een
zeer fijne bladstructuur ontstaat (als een sneeuwkristal!)

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd!

509544

50 zaden

€

2,95

509650

400 zaden (1 g)

Calendula officinalis 'Nova'
(WILDE) GOUDSBLOEM
(Engels: Pot Marigold)
ECO GETEELDE ZADEN! De ongecultiveerde
enkelbloemige vorm van deze bekende

€

2,95

DOORWAS
(Engels: Sickle Hare's Ear)

SIERKOOL
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

750 zaden (5 g)

€

1,95

510205.1 15.000 zaden (100 g) 

€ 15,00

510205.2 75.000 zaden (500 g) 

€ 49,50

510205.3 150.000 zaden (2x500 g) 

€ 89,50

Calendula officinalis fl.pl.
'Erfurter Orangefarbige'

Bupleurum rotundifolium 'Griffitti'

Brassica oleracea 'Songbird
White' F1 / 'Song Bird White' F1

de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

510205

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: Pot Marigold)

Een heerlijk pretentieloos plantje voor de tuin.
De zachtgele kleur van de bloemetjes mengt

ECO GETEELDE ZADEN!

zich eigenlijk met elke kleur en de bloem is

Deze fraaie, dubbelbloemige goudsbloem is

Songbird vormt compacte planten, stevig, rond

ook heel sterk op de vaas (als snijbloem). Het

speciaal veredeld voor de medicinale- en

met sierlijk gekartelde bladeren. Vele lagen

blad heeft een typerende aanzet aan de stengels en knispert vriendelijk in

kleurstof toepassing. De planten zijn het eerste deel van hun leven vooral

vormen een dubbel rozet. Kleur: crèmewit met roze centrum en

de wind.

sierlijk en vrolijk in de tuin! Er zijn veel geneeskrachtige toepassingen

blauwgroene omranding.

509900

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Het blad van dit type is dubbel geveerd, zodat een
zeer fijne bladstructuur ontstaat (als een sneeuwkristal!)

509546

50 zaden

€

2,95

1,95

€ 15,00

Calceolaria integrifolia 'Goldari'
F1
TUINPANTOFFELPLANT
(Engels: Bedding Slipper Flower)

zon of halfschaduw, ze zijn goed regenbestendig.

510100

voor 75 planten

€

2,95

Calceolaria tripartita

een herfst- of winterboeket decoratief sieren.
Als snijbloem zijn ze zeer sterk, maar ook in de
driekleurig rozetje van roze in het centrum, via crèmewit naar koolgroen
langs de rand. Bij plantafstand 15x15 cm krijg je mooie, kleine kooltjes,
een ruimere stand geeft grotere “bloei”.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

€

2,95

Brassica oleracea 'Sunset' F1
SIERKOOL ALS SNIJBLOEM
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

€

1,95

€ 15,00

510210.2 75.000 zaden (500 g) 

€ 49,50

510210.3 150.000 zaden (2x500 g) 

€ 89,50

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

mengsel is. Hoogte 60 cm. Van de bloemen wordt een gele verfstof
gemaakt.

Het (kamer) pantoffelplantje kennen veel

510405

mensen al... dat er in Zuid-Amerika rond de

750 zaden (5 g)

510405.1 15.000 zaden (100 g) 

300 soorten voorkomen is onbekender! Dit

€

1,50

€

9,95

warm- tot citroengele soortje bloeit heerlijk en
is rank in de bloem en ruig in het blad. Bloemvorm is rond opgeblazen, net
een pantoffeltje.
Vochtige grond en beschermen tegen middag zon.

510120

0,5 g

€

1,95

Calendula officinalis fl.pl. 'Apricot
Beauty'
DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)
Bekende kleuren bij goudsbloemen zijn geel en

Calendula arvensis

oranje. Deze dubbel- en halfdubbelbloemige

AKKERGOUDSBLOEM
(Engels: Field Marigold)

cultivar is zacht abrikoosoranje tot lichtroze:

De voorouder van onze huidige goudsbloem!

Stevige stengels, hoogte 50-60 cm. Van de bloemen wordt een gele

een verrassende verschijning!

Calendula komt van Calenda = kalender, rond

verfstof gemaakt.

de Middellandse Zee bloeit dit plantje jaarrond.

510450

1500 zaden (10 g)

€

1,95

€

1,50

Trouwens bij ons wil,er in een zachte winter
ook wel eens een bloemetje loeren… De plantjes zijn vrij compact (40-

een herfst- of winterboeket decoratief sieren.

60cm) en geven enkelbloemige, geel tot oranje bloemen, iets kleiner dan

Als snijbloem zijn ze zeer sterk, maar ook in de

de C. officinalis. De rupsvormige zaadjes zijn onregelmatig van vorm en

tuin staan deze kooltjes op pootjes heel fraai. Kleur: een prachtig

bezorgen de "vulmeiden" bij ons kippevel! Van de bloemen wordt een gele

tweekleurig rozetje met bordeauxrood in het centrum en diepgroen langs

verfstof gemaakt.

de rand. Bij plantafstand 15x15 cm krijg je mooie, kleine kooltjes, een

510190

1g

€

2,95

ruimere stand geeft grotere “bloei”.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd! Kooltjes met een kleine diameter, die op lange
stelen groeien. Zeer geliefd als snijgroen. Plant ze 15x15cm voor kleine
kooltjes en ruimer voor een grotere kop. Dit komt neer op 49-81 planten
per m². Steellengte 60-80cm. Oogstbaar na 4-5 maanden.

50 zaden

750 zaden (5 g)

510210.1 15.000 zaden (100 g) 

enkele afwijker omdat het een veldgeoogst

Minikooltjes met lange stelen (60-90 cm), die

509620

de salade. Van de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

Mengsel van zachte tinten met wellicht een

TUINPANTOFFELPLANT
(Engels: Bedding Slipper Flower)

tuin staan deze kooltjes op pootjes heel fraai. Kleur: een prachtig

als natuurlijke kleurstof (vervangt saffraan) en bv als smaak en kleur door

Calendula officinalis fl.pl. 'Art
Shades Mixed' / 'Pacific Beauty
Mixed'

trosjes op 25 cm hoogte groeien. Zet ze in de

Minikooltjes met lange stelen (60-90 cm), die

bekend vooral in crèmes. Ook culinair draagt goudsbloem zijn steentje bij:

510210

de kleine gele pantoffelbloemetjes, die in

SIERKOOL ALS SNIJBLOEM
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)

50 zaden

509900.1 15.000 zaden (50 g)

€

Kinderen zijn er gek op! Voorzichtige knijpen in

Brassica oleracea 'Sunrise' F1

509600

600 zaden (2 g)

€

2,95

Calendula officinalis fl.pl. 'Ball's
Golden'
DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)
Heldere, warmgele, volledig dubbele bloemen.
Van de bloemen wordt een gele verfstof
gemaakt.

Calendula officinalis 'Nova'

510460

(WILDE) GOUDSBLOEM
(Engels: Pot Marigold)

170 zaden (1,2 g)

Calendula officinalis fl.pl. 'Calexis
Yellow'

De ongecultiveerde enkelbloemige vorm van
deze bekende heemplant, wel op zuiverheid

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

geselecteerd. Er zijn veel geneeskrachtige
toepassingen bekend. Ook culinair draagt
goudsbloem zijn steentje bij: als natuurlijke kleurstof (vervangt saffraan)

Een bloeiwijze als een zee-egel! Prachtige,

en bv als smaak en kleur door de salade. Van de bloemen wordt een gele

smalle, opgerolde lintbloemen vormen een

verfstof gemaakt.

volle, warmgele bloeiwijze. De compacte

510200

1500 zaden (10 g)

€

1,95

510200.1 7500 zaden (5x10 g)

€

7,95

510200.2 38.000 zaden (250 g) 

€ 19,95

planten worden 30 cm hoog, een mooie hoogte voor de border of in flinke
potten! Van de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.
Deze variëteit gooide hoge ogen bij de jury van Fleuroselect.

510465

voor 50 planten

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Calendula officinalis fl.pl. 'Cream
Beauty'

Calendula officinalis nana 'Lemon
Daisy' / 'Yellow Gem'

Calendula officinalis fl.pl. 'Snow
Princess'

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

Helemaal wit lukt niet bij goudsbloemen, deze

Bijzondere citroengele tot cremegele,

Helemaal wit lukt (nog) niet bij goudsbloemen,

crèmekleurige variëteit komt er dicht bij! De

halfdubbele bloemen in zeer compacte groei:

deze wit met crème variëteit komt er zeer

stevige stengels zijn 60 cm hoog en laten zich

15 cm. Van de bloemen wordt een gele

dicht bij! De stevige stengels zijn 70 cm hoog

ook goed snijden voor de vaas. Dubbel- en halfdubbelbloemig. Van de

verfstof gemaakt.

bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

510660

510470

1500 zaden (10 g)

€

1,95

Calendula officinalis fl.pl. 'Crown
Yellow'

binnen de goudsbloemvariëteiten! Het centrum
korte, oranje buisbloemen, waaromheen de gele platte bloemblaadjes
(biologisch ook buisbloemen genaamd) een mooi effect geven. De
bloemen lokken veel bijen en zijn evenals de andere Calendula’s eetbaar
en een eventuele grondstof voor zalf. Maar... geniet eerst van de sierlijke
bloemen, op 40-50 cm hoogte.

€

2,95

snijbloem! Van de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

510680

20 cm, dus ook zeer geschikt voor potten en bloembakken. Van de
(eetbare) bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

€

1,95

voor 60 planten

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

fraai dubbelkleurig: vanuit het centrum licht

bloeiende, dubbele goudsbloemen, (vooral)
ook voor potten en bloembakken. Hoogte 30
cm. Van de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

€

1,50

510500.1 15.000 zaden (100 g)

€

9,95

510500.2 150.000 zaden (1 kg)

€ 59,50

Calendula officinalis fl.pl. 'Pink
Surprise'

korter. De kablounabloem-hoofden hebben een
scherpe overgang, zodat het een bloem met een hart lijkt. Heel apart! Van
de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

€

2,50

"Beauty"-soorten zijn! Deze citroengele
variëteit is dubbel- tot halfdubbelbloemig. De
sterke stengels zijn 60cm hoog. Van de bloemen wordt een gele verfstof
gemaakt.

€

1,95

door de nieuwe bloemetjes overwoekerd en daardoor hoeven ze niet meer
te worden verwijderd. Geef de groeiende planten veel plantenvoeding en
regelmatig water, maar voorkom “natte voeten“ want dat kan leiden tot
afsterven.

€

1,95

voor 6 planten

€

4,95

MAGISCH KLOKJE, MINIPETUNIA
Lang konden we deze kleinbloemige variatie
op Petunia’s alleen als gestekte planten
aanschaffen (de Million Bells ®), maar zowaar:
nu dus ook als zaad! Deze prachtige warmgele

€

1,95

plant betovert de hele zomer lang door de ontelbare bloemetjes en is zeer
attractief in hanging baskets, balkonbakken en potten, maar ook in de tuin
(waar de plant over de grond kruipt) is deze een vrolijke, zomerse noot!
Ze hebben een sterke, breed hangende groei. De kleine kelkbloemetjes
lijken op de bloemen van de hangpetunia maar deze zijn duidelijk beter
bestand tegen regen en wind. Bijen en vlinders zullen de bloemen druk
bezoeken, het beste gedijen de planten in de volle zon. Uitgebloeide
bloemetjes worden door de nieuwe bloemetjes overwoekerd en daardoor
hoeven ze niet meer te worden verwijderd. Geef de groeiende planten veel
plantenvoeding en regelmatig water, maar voorkom “natte voeten“ want

De donkerst oranje goudsbloem uit ons

dat kan leiden tot afsterven.

sortiment, vaak met rode randjes rond de

510775

lintbloemen en met een donker hart. Dit is een
sterke snijbloem van 60 cm hoogte.

450 zaden (3 g)

510774

Calibrachoa hybriden 'Yellow'

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

510740

hanging baskets, balkonbakken en potten, maar ook in de tuin (waar de

beste gedijen de planten in de volle zon. Uitgebloeide bloemetjes worden

verfstof gemaakt.

Voor sterke snijkwaliteit moet je bij de

door de ontelbare bloemetjes in vrolijke tinten en is zeer attractief in

regen en wind. Bijen en vlinders zullen de bloemen druk bezoeken, het

leuk als snijbloem. Hoogte 45-60 cm. Van de bloemen wordt een gele

Calendula officinalis fl.pl. 'Red
with Black Centre'

nu dus ook als zaad! Deze prachtige plant betovert de hele zomer lang

bloemen van de hangpetunia maar deze zijn duidelijk beter bestand tegen

goudsbloemen! Het geheel schakeert tussen

450 zaden (3 g)

aanschaffen (de Million Bells ®), maar zowaar:

een sterke, breed hangende groei. De kleine kelkbloemetjes lijken op de

Verrassend, er ligt een roze gloed over deze

510720

1,50

plant over de grond kruipt) is deze een vrolijke, zomerse noot! Ze hebben

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

1500 zaden (10 g)

2,50

oranje, zalm en roze. Prima voor de tuin en

Calendula officinalis fl.pl. 'Lemon
Beauty'

510658

€

Oranje Boven! Van de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

buisbloempjes naar het centrum toe geleidelijk

€

op Petunia’s alleen als gestekte planten

plantte men deze bloem als protest in de tuin,

Bij ‘gewone’ goudsbloemen worden de

150 zaden (1 g)

Lang konden we deze kleinbloemige variatie

Helderoranje, dubbel- en halfdubbelbloemig.

1500 zaden (10 g)

Van de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

510770

MAGISCH KLOKJE, MINIPETUNIA

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

510700

bloeiwijze is evenals de achterkant van de lintbloemen: buffelbruinrood.

Calibrachoa hybriden 'Romantic
Mix'

Calendula officinalis fl.pl. 'Orange
Beauty'

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

450 zaden (3 g)

2,50

Stevige stengels, hoogte 60 cm. In de oorlog

Calendula officinalis fl.pl.
'Kablouna Mixed'

510650

€

waard! Eetbaar zijn ze ook evenals alle andere goudsbloemen.

voor 45 planten

1,50

citroengeel naar bruinrood. Het hart van de

(citroengeel of lichtoranje) naar donkerder. Elke bloem is een fotootje

510690

€

overheerst, maar de kleuren vloeien over van

bloemhart), compact (20 cm hoog) en heel

Gele en oranje tinten. Compacte vroeg

750 zaden (5 g)

Een kleur, waar je hart van overslaat...! Zalm

ENKELE PERKGOUDSBLOEMEN
(Engels: English or Pot Marigold)
Enkelbloemig (althans met zichtbaar

Van de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

510750

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

Calendula officinalis fl.pl. 'Oopsy
Daisy'

Calendula officinalis Gitana
'Fiesta Gitana'

zowel dubbele als halfdubbele bloemvormen. De beste voor tuin en vaas.

Calendula officinalis fl.pl. 'Touch
of Buff' / 'Sunset Buff'

Calendula officinalis fl.pl. 'Neon'

75 cm. De lintbloemen staan sierlijk in de salade en zijn dus eetbaar.

tinten: citroengeel, lichtoranje, lichtzalm etc. Compact en vroeg bloeiend:

600 zaden (4 g)

2,50

een bijzondere diepte en glans door! Hoogte

goudsbloemen (zichtbaar hart) in frisse, lichte

510500

€

achterzijde zichtbaar zijn: de bloem krijgt er

trend van de laatste tijd: enkelbloemige

2,95

stengels, alle verschillende kleurtinten en

met vermiljoenrode uiteinden, die ook aan de

Deze aantrekkelijke compacte mix volgt de

€

Geselecteerd op het hebben van stevige

De dubbele oranje lintbloemen zijn elk versierd

ENKELE GOUDSBLOEMEN
(Engels: English or Pot Marigold)

75 zaden

Hier is echt aandacht aan besteed!

volle, oranje bloeiwijze. Hoogte 50 cm, een mooie hoogte voor een sterke

Voor 3m²

510745

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

smalle, opgerolde lintbloemen vormen een

510670

halfdubbelbloemig. Van de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

Calendula officinalis fl.pl.
'Superior Cut Flower Mixture'

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

Calendula officinalis fl.pl. 'Daisy
Mixed' / 'Fruit Twist'

voor 60 planten

€ 29,50

Een bloeiwijze als een zee-egel! Prachtige,

van de bloemen bestaan uit een flinke cirkel

510480

2,50

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

Een leuke variatie in de vormen en kleuren

100 zaden

510660.1 125.000 zaden (100 g)

en laten zich ook goed snijden voor de vaas. Dubbel- en

€

Calendula officinalis fl.pl.
'Needles and Pins' / 'Orange
Porcupine'

DUBBELE GOUDSBLOEM
(Engels: English or Pot Marigold)

510475

250 zaden (2 g)

€

1,95

5 Pilzaden

€

4,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Campanula medium 'Chelsea
Mixed'

Celosia argentea 'Feuerwerk-Mix'

Centaurea cyanus 'Blue Boy' /
'Blue Ball'

MARIËTTEKLOKJE
(Engels: Canterbury Bells)

HANEKAM
(Engels: Cockscomb and Prince of
Wales' Feathers)

Een nieuwe ontwikkeling in dit bekende

Je ziet ze steeds vaker als (moderne)

Deze aantrekkelijke blauwe kleur blijft typisch

tweejarige geslacht. Deze variëteit ‘Chelsea

snijbloem. Dikke stelen met grote hanekam-

verbonden aan de korenbloem, hoewel er

Mixed’ gedraagt zich eenjarig en bloeit heel rijk

bloemen. Dit pakje biedt een mengsel van

natuurlijk ook veel andere kleurschakeringen

op compacte hoogte: 25 cm. De bloei is rijk en in prachtige combineren

deze “hanekammen” samen met het vederbos-type in een mengsel van

zijn binnen de korenbloemfamilie. Deze dubbelbloemige variëteit lijkt op

kleuren blauw en roze. De bekende Mariëtteklokjes zijn normaal hoger en

rode, roze, groene en gele tinten. Teelt in de kas is ook succesvol. Hoogte

de wilde korenbloem, maar met vollere bloemen. Hoogte 60-75cm.

bloeien het jaar na zaaien (zie bij onze meerjarige zaden).

50 cm.

512100

€

1,50

Canarina canariensis

Houden allen van een warm plekje in de tuin, geschikt als snij en
droogbloem.

512100.1 10.000 zaden (50 g)

€

5,95

512100.2 100.000 zaden (500 g)

€ 29,50

511280

CANARISCH KLIMKLOKJE
(Engels: Canary Island Bellflower)

voor 50 planten

KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

€

3,95

Centaurea cyanus 'Classic Magic'

Celosia spicata 'Flamingo
Feather'

Dit fraaie klimplantje groeit in het wild op de
Canarische Eilanden, ze bloeien aldaar in de

400 zaden (2 g)

KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

beschaduwde plaatsen. De klokvormige

HANEKAM
(Engels: Cockscomb)

bloemetjes zijn oranjegeel met rode nerven, en na de bloei ontstaan

Dit frisroze aarvormige blommeke is aan de

mengsel van witte en lila tinten, van licht tot

heerlijk zoete, oranje vruchtjes. In de natuur worden de bloemen bevrucht

top wat dieproze getint. De wind veroorzaakt

zeer donker! Op een hoogte van 80-90 cm

door vogels, hier zullen insecten hun best doen, maar je kan ze een

een ruisend geluid in de tuin. Een welkome

bloeit deze sterke snijbloem met

handje helpen door handmatige bestuiving.

afwisseling in de vaas: een fijne combinatiebloem.

dubbelbloemige bloemen en behoudt toch de elegante bloemvorm omdat

Kweek het plantje op een beschutte plaats of aan de noordkant van je

het donkere hart zichtbaar is.

kasje. Aan het eind van het jaar heeft zich een knol gevormd, die vorstvrij

Houden allen van een warm plekje in de tuin, geschikt als snij en
droogbloem.

moet overwinteren. Flink aanaarden dus of uit de aarde halen! Als de knol

511300

koelste tijd op niet te warme, iets

1000 zaden (1 g)

Gemakkelijk te zaaien en heel fraai door het

€

512120

200 zaden

het jaar erna gaat uitlopen, dan zal de plant voller zijn en hoger kunnen

Celosia argentea 'Plumosa'

Centaurea cyanus 'Double Ball
Mixed'

PLUIMHANEKAM
(Engels: Prince of Wales' Feathers)

KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

Vederbosmengsel in rode, gele en oranje

Op een hoogte van 80 cm bloeit deze sterke

pluimpjes. Hoogte 30 cm.

snijbloem in een kleurvariatie van wit, roze,
rood, blauw. De korenbloemen zijn

Onbekend, maar na ontdekking direct bemind!

Houden allen van een warm plekje in de tuin,
geschikt als snij en droogbloem.

Krachtig groeiende klimmer (tot 3 m) met

511400

groeien, de maximale hoogte is ongeveer 3 m.

510788

10 zaden

€

2,95

Cardiospermum halicacabum
LIEFDE-IN-EEN-TASJE
(Engels: Love in a Puff)

2000 zaden (1 g)

1,95

25 zaden (2 g)

€

1,95

Carthamus tinctorius 'Zanzibar'

512150.1 voor 3500 planten (25 g)

PLUIMHANEKAM
(Engels: Prince of Wales' Feathers)

Centaurea cyanus 'Mauve Ball'

donkergroen blad en dieporanje pluimvormige

0,50 g

Centaurea americana

het houdbare snijbloemassortiment. Als droogbloem ook heel geschikt.

AMERIKAANSE KORENBLOEM
(Engels: Basket Flower, American
Starthistle, Sweet Sultan, Shaving
Brush)

Van de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt.

50 zaden (2 g)

511000.1 2500 zaden (100 g) 

€

1,95

€ 15,00

1,95

Korenbloemen kunnen nu ook in bloembakken
en potten groeien! Deze compacte planten van

(Engels: Periwinkle)

waaruit de fijngestraalde, lichtvioletten bloemen (5-10 cm doorsnee!)
tevoorschijn komen. Een gemakkelijk te zaaien bloem, die aantrekkelijk is
voor bijen en vlinders en in de niet te formele tuin (in de zon) een plekje
verdient!

511950

vlijtige liesjes. De plantjes bloeien de hele
zomer, dit mengsel wordt ongeveer 25 cm
hoog. Naast in bloembakken kan het plantje ook heel goed binnen als
kamerplantje of in de vollegrond in de tuin. In warmere landen, zie je deze
plantjes meer, omdat ze zo goed tegen droogte en warmte kunnen.
Bijzonder detail is, dat de plant een bron is van vinblastine en vincristine, 2
stoffen die gebruikt worden in medicijnen tegen leukemie en de ziekte van
Hodgkin. Een andere stof in de plant is ajmalicine, een bloeddrukverlager.

511100

300 zaden (0,5 g)

€

1,95

1,95

dubbele bloemetjes in bekende kleur:
“korenbloemenblauw”! Na de eerste bloei de plantjes terug knippen voor
een vervolgbloei.

512178

150 zaden

Centaurea cyanus 'Midget Mixed'

ZWARTE KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

PERK KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

25-30 cm hoogte geven een overvloed aan

een bijzondere kleur voor korenbloemen

dubbele bloemetjes in de tinten blauw, rood,

Hoogte 75 cm, houdt van zon.

€

1,95

€

5,95

lavendel, roze en wit. Na de eerste bloei de plantjes terug knippen voor
een vervolgbloei.

512180

75 zaden

bloemen. Dit pakje biedt u een mengsel van

KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

rode, roze en gele tinten. Teelt in de kas is ook

Nog net een snijbloem, maar niet al te hoog….

succesvol. Hoogte 1m.

Dit mengsel van dubbelbloemige

Houden allen van een warm plekje in de tuin, geschikt als snij en
droogbloem.

korenbloemetjes wordt ongeveer 50 cm hoog

snijbloem. Dikke stelen met grote hanekam-

120 zaden

€

1,95

€

1,95

€

5,95

Centaurea cyanus 'Polka Dot'

U ziet ze steeds vaker als (moderne)

511220

1,95

en potten groeien! Deze compacte planten van

weer; overigens is donker chocoladebruin ook

400 zaden (2 g)

€

Korenbloemen kunnen nu ook in bloembakken

Nou ja, helemaal zwart... alleen bij bewolkt

512000.1 5.000 zaden (25 g)

HANEKAM
(Engels: Cockscomb)

€

25-30 cm hoogte geven een overvloed aan

Centaurea cyanus 'Black Ball'

512000

Celosia argentea 'Triangle'

140 zaden (2 g)

400 zaden (2 g)

PERK KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

ontstaan allereerst fraaie, dikke knoppen van

bloemetjes. Deze bloemen lijken wel wat op

1,95

bloemvorm. Hoogte 75 cm, houdt van zon.

Centaurea cyanus 'Midget Blue'

Aan de stevige stengels van 50-150 cm

stevige, glanzende blaadjes en heldere

€

oogstrelend! Volle, dubbelbloemige

512175

Catharanthus roseus 'Little Mix'

Een onbekend, maar lief plantje: sterk, met

4,95

bloemenwereld tussen blauw en roze in…

€

bloemetjes op distelachtige bloemhoofdjes,
zonder overigens te prikken. Een aanwinst in

1,50

€

Een nieuwe, aparte kleur: mauve is in de

Houden allen van een warm plekje in de tuin,
geschikt als snij en droogbloem.

511500

€

KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

droogbloem.

De stevige stengels van 90 cm hoog geven

voor 300 planten (2 g)

Celosia argentea 'Plumosa Groep
Thompsonii'

Grote pluimhanekam, gemengd. Snij en

ORANJE DISTEL
(Engels: Safflower)

511000

een lekker veldje vol!

512150

Aziatisch aandoende blaasvruchten in de vorm van groene lampionnen.

510800

2,50

dubbelbloemig, maar behouden toch de elegante bloemvorm. Zaai eens

€

karakteristiek lichtgroen veervormig blad. De
kleine sneeuwwitte bloemetjes groeien uit tot

€

2,50

€

en staat dus lekker stevig. Vrolijke tinten rood,

2,95

roze, wit en lila.

512190

600 zaden (3 g)

512190.1 10.000 zaden (50 g)

Zaden - Eenjarige Planten
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Centaurea cyanus 'Purple Midget'

Centaurea suaveolens

PERK KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

GELE KORENBLOEM
(Engels: Sweet Sultan)

Echt een verbetering deze compact groeiende

De meest geurende van alle kleuren!

Ganzebloemen staan bekend om de zeer

korenbloemen. Ze kunnen nu ook in een pot

Fijnstralige, heldergele bloemblaadjes met

gemakkelijke teelt en de vrolijke kleuren. Het

gezaaid worden. De plant wordt 25 cm hoog

zijde-achtige glans. Bloeit op 60-70 cm hoge

malse, frisse blad maakt het plaatje compleet.

en de dubbele bloemetjes verschijnen in

stengels.

purperzwarte tint.

512580

512195

250 zaden (1 g)

512195.1 25.000 zaden (100 g)

€

2,50

Chrysanthemum carinatum
'Lovely Eyes' / 'Cockade'
MARGRIET

‘Lovely Eyes’ is helder wit met rond het

400 zaden (2 g)

512580.1 10.000 zaden (50 g)

€

1,50

€

6,95

€ 55,00

LANGE SPOORBLOEM
(Engels: Pretty Betsy / Spur
Valerian)

PERK KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)
korenbloemen. Ze kunnen nu ook in een pot

bloeien van juni-september. Hoogte 35 cm. Het

gezaaid worden. De plant wordt 25 cm hoog

blad is eetbaar en smaakt naar veldsla met een bittertje, ook de bloem is

en de dubbele bloemetjes verschijnen in helderroze tint.

eetbaar.

€

2,50

512600

250 zaden

€

2,50

Chrysanthemum carinatum
'Rainbow Single Mixed'

De eenjarige spoorbloem met helderroze,
buisvormige bloemetjes, die in dichte trossen

400 zaden (2 g)

snijbloem is het vaasleven zeer verdienstelijk. Hoogte 50-70 cm.

512970

Echt een verbetering deze compact groeiende

512200

past door de niet te strakken groei prima in een natuurlijke tuin, als

Ganzebloemen groeien gemakkelijk en geven een bont en feestelijk tintje
in tuin en vaas. Steek voor het zaaien wat snoeihout in de grond voor
steun.

Centranthus macrosiphon
Centaurea cyanus 'Tom Pouce
Pink'

donkere hart een gele en rode ring. Mooi is zwak uitgedrukt.... Deze soort

MARGRIET

€

1,95

Deze Ganzebloem is “enkelbloemig” in heldere
kleuren met geel hart. Een veelzijdige en
gezellig ouderwetse bloem! Van oudsher wordt
deze veel gezaaid vanwege de lange

Centaurea cyanus 'Tom Pouce
White'

Centratherum intermedium
'Pineapple Sangria'

levensduur op de vaas, het is familie van de bekende chrysant, maar dan

PERK KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

BRAZILIAANSE
KNOOPSGATBLOEM
(Engels: Brazilian Button)

Naast een sterke snijbloem (60 cm) is zowel het blad (jonge scheutjes) als

Echt een verbetering deze compact groeiende

minder stijfjes!
de bloemblaadjes eetbaar, dat vrolijkt je sla op en geeft er een verrassend
aroma aan…

korenbloemen. Ze kunnen nu ook in een pot

Op een hoogte van 50-60 cm bloeien de

gezaaid worden. De plant wordt 25 cm hoog

aantrekkelijke, donzige, lavendelblauwe,

Ganzebloemen groeien gemakkelijk en geven een bont en feestelijk tintje
in tuin en vaas. Steek voor het zaaien wat snoeihout in de grond voor
steun.

knoopvormige bloemen met een diameter van ongeveer 2 cm. De planten

513000

bloeien de hele zomer, wat al voldoende reden is om deze soort jaarlijks te

513000.1 35.000 zaden (100 g)

en de dubbele bloemetjes verschijnen in spierwitte tint.

512210

400 zaden (2 g)

€

2,50

zaaien. Maar er is een extraatje, waar de naam van dit soort al iets van
verraad: het blad geurt heerlijk naar ananas! Een unieke surplus voor de

Centaurea cyanus 'White Ball'

tuin of in grote bloembakken! De planten zijn zeer hitte- en

WITTE KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

droogtetolerant, de bloemen trekken vlinders aan! Bij milde winters is deze

Helderwitte bloemen op een goede snijhoogte

soort meerjarig, enige bescherming en niet te nat helpt dit te bevorderen.

MARGRIET
BIOLOGISCH DYNAMISCH GETEELD.

400 zaden (0,5 g)

€

2,50

1,50

€

9,95

Deze Ganzebloem is “enkelbloemig” in heldere

400 zaden (2 g)

512350.1 10.000 zaden (50 g)

€

1,50

€

5,95

Centaurea imperialis 'Mixed'
KEIZERSKORENBLOEM
(Engels: Sweet Sultan)

kleuren met geel hart. Een veelzijdige en

BLAUW WASBLOEMPJE
(Engels: Honeywort/Wax Flower)

gezellig ouderwetse bloem! Van oudsher wordt

Een deftige, wonderschone plant. De vlezige,

Naast een sterke snijbloem (60 cm) is zowel het blad (jonge scheutjes) als

blauwgroene bladeren zijn spiraalsgewijs

de bloemblaadjes eetbaar, dat vrolijkt je sla op en geeft er een verrassend

gerangschikt aan de stengels. Aan de toppen

aroma aan…

deze veel gezaaid vanwege de lange levensduur op de vaas, het is familie
van de bekende chrysant, maar dan minder stijfjes!

zaai als een eenjarige plant, in de kas kan ook in september worden

Ganzebloemen groeien gemakkelijk en geven een bont en feestelijk tintje
in tuin en vaas. Steek voor het zaaien wat snoeihout in de grond voor
steun.

gezaaid voor tweejarige teelt. Hoogte 30-45 cm. Geef ze weinig mest, een

513005

buisvormige bloemen: de bijen zijn dol op ze! Gedraagt zich bij vroege

bloemblaadjes met zijde-achtige glans. Het
kleurenmengsel bestaat uit witte, lavendel, lila

350 zaden (1 g)

€

2,95

€

1,95

zonnige plaats en geen extra water; dat komt de kleur ten goede.

en roze tinten. Bloeit op 60-70 cm hoge

512720

stengels.

400 zaden (2 g)

Cerinthe major 'Purpurascens'

ontstaan dieppurperen tot marineblauwe

Heerlijk geurende bloemen! Fijnstralige

512400

€

Chrysanthemum carinatum
'Flame Shades'

512620

van 60-70cm.

512350

1750 zaden (5 g)

€

1,50

80 zaden (5 g)

512720.1 800 zaden (50 g)

€

2,50

€

9,95

Chrysanthemum coronarium
'Tricolour Double Mixed'
MARGRIET

Centaurea imperialis 'The Bride'

Cerinthe minor

KEIZERSKORENBLOEM
(Engels: Sweet Sultan)

GEEL WASBLOEMPJE
(Engels: Honeywort/Wax Flower)

Heerlijk geurende bloemen! Fijnstralige

Dit plantje zorgt voor een zachte

bloemblaadjes met zijde-achtige glans. De

kleurovergang door het frisgroene basis blad

kleur is van het fijnste helderwit… Bloeit op

met grijze stippels samen met de hangende,

200 zaden (1 g)

Hoogte 90 cm. Sterke snijbloem.

Ganzebloemen groeien gemakkelijk en geven
een bont en feestelijk tintje in tuin en vaas.
Steek voor het zaaien wat snoeihout in de grond voor steun.

513200

citroengele klokjesbloemen. Iets rijper kleurt

60-70 cm hoge stengels.

512410

Dubbele ganzebloem in gele en witte tinten.

€

1,50

de basis van de buisvormige bloemetjes mahonierood en de blaadjes het
dichtst bij de bloemetjes kleuren (in de zon) ook bruinrood mee. Fragiel
om te zien, maar sterk in de tuin! Dit familielid van de Borage is 30-50 cm

Centaurea cyanus

hoog. Zet ze in de zon of halfschaduw, in de zon krijgen de stengels een

ECHTE WILDE KORENBLOEM
(Engels: Cornflower)

rode gloed.

512730

30 zaden (2 g)

€

2,50

wildbloemen-veldje! Enkelbloemig en
hemelsblauw. Hoogte 50 cm. Ze houden van
zon en niet te nat. Vroeger berucht als
“onkruid” tussen rogge... In “minder ontwikkelde” landen zie je nog wel
eens een prachtig roggeveld met korenbloemen en klaprozen!

200 zaden (1 g)

Chrysanthemum indicum
HERFSTCHRYSANT
Een snijchrysant uit zaad, leuk om eens te
proberen: kwekers gebruiken altijd stekken.
De bloemen zijn enkel- en dubbelbloemig in
veel warme tinten gemengd. Let op: door de
behoorlijke groeikracht kunnen chrysanten het

De echte wilde korenbloem, leuk voor een

512570

1,5 g

Cheiranthus cheiri 'Early Wonder
Mixed' / 'Paris Market'

beste "getemd" worden door ze in liggend gaas te planten, die aan de

MUURBLOEMEN
(Engels: Annual Wallflower)

geschoven.

uiteinden met palen vastzitten. Met de groei wordt het gaas naar boven

De eerste variëteit muurbloemen, die het jaar

Ganzebloemen groeien gemakkelijk en geven een bont en feestelijk tintje
in tuin en vaas. Steek voor het zaaien wat snoeihout in de grond voor
steun.

van zaaien al bloeit! De bloei is langer en

513300

€

1,50

512570.1 5000 zaden (25 g)

€

4,95

512570.2 50.000 zaden (250 g) 

€ 25,00

heerlijk zoete geur is uiteraard onveranderd aanwezig! Deze mix van

512570.3 200.000 zaden (1 kg) 

€ 75,00

dubbele en halfdubbele bloemen in de tinten geel, oranje en rood bloeien

rijker, dan bij de tweejarige rassen en de

op ongeveer 35 cm hoogte.

512860

500 zaden (1 g)

€

1,95

500 zaden (0,25 g)

€

2,50

Zaden - Eenjarige Planten
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Chrysanthemum multicaule

Cineraria maritima 'Silver Dust'

Clarkia unguiculata

PERKMARGRIETJE

ASKRUID/ZILVERBLAD
(Engels: Dusty Miller Foliage
Varieties)

AMANDELROOSJE
(Engels: Elegant Clarkia / Mountain
Garland)

eetbaar! Bloeihoogte 20cm, bloeitijd tot diep in

Het eerste jaar decoratief vanwege zijn

Planten met sierlijke, lilaroze, open bloemetjes

de herfst.

witgrijze diepingesneden blad, de plant

aan ranke 1 m hoge stengels, geven kleur en

Ganzebloemen groeien gemakkelijk en geven
een bont en feestelijk tintje in tuin en vaas. Steek voor het zaaien wat
snoeihout in de grond voor steun.

combineert met alle bloeiende planten in

sier aan je tuin ook in half beschaduwde

bakken en tuinen. De combinatie met zachte kleuren geeft een

plaatsen. In Californië groeit dit plantje aan de voet van eikenbossen.

Een vrolijk, laag, boterbloemgeel margrietje uit
Algerije. Malse smalle blaadjes, eventueel

513500

600 zaden (1 g)

€

1,95

sprookjesachtig effect! Na een zachte winter verrast deze beauty door gele

Naast lilaroze komt soms wit en zalm voor.

bloemtrosjes te geven.

514180

513820

Chrysanthemum paludosum

200 zaden

513820.1 18.000 zaden (10 g)

€

1,50

€

7,50

MARGRIET
Laag wit margrietje met geel hartje. Hoogte 30
cm. Bloeit zeer uitbundig de hele zomer.

Ganzebloemen groeien gemakkelijk en geven
een bont en feestelijk tintje in tuin en vaas.
Steek voor het zaaien wat snoeihout in de
grond voor steun.

513600

480 zaden

€

1,95

KATTENSNOR
(Engels: Spider Flower)

GODETIA
(Engels: Godetia)

Mengsel van roze, lila, dieppurper en witte

Volle, sappige plantjes worden op 45 cm

514200

ruim 4000 zaden (3 g)

naar West-Europa. Inmiddels is deze

GODETIA
(Engels: Godetia)

heldergele, fraaie bloem een gesettelde wildbloem hier. De plantjes

De (half)dubbele bloemetjes hebben een

groeien zowel op zandgrond als in de klei. De hoogte is sterk afhankelijk

dubbele rij bloemblaadjes, waardoor het effect

van de grondsoort en de vochtigheid van de zomer: 30-60 cm. Bijen zijn er

van een open roosje ontstaat: een vrolijk

dol op!

zomerbloemetje.

Ganzebloemen groeien gemakkelijk en geven een bont en feestelijk tintje
in tuin en vaas. Steek voor het zaaien wat snoeihout in de grond voor
steun.

514000

513640

500 zaden (2 g)

€

2,95

€

1,95

ruim 4000 zaden (3 g)

Hoogte 90 cm. Een originele plant in de
border!

514220

400 zaden (1 g)

Cleome hassleriana 'Mauve
Queen'
€

1,95

Clarkia amoena ssp lindleyi
'Duchess of Albany'

PAARSE KATTENSNOR
(Engels: Spider Flower)
Tros van mauve (tussen lila en purper)
bloemen met zeer fijne op kattensnorren

border. Een kleur, die een mooie overgang vormt naar purper.

GANZEBLOEM

geheel overdekt met komvormige, spierwitte

514230

lijkende uitsteeksels. Hoogte 90 cm.
Aanbevolen als diepte-effect tussen éénjarigen of groepsgewijs in de

514050

donkerpurper hart, met een felgele rand en
een warmrode buitenkrans. Fijn ingesneden blad en een overvloed aan
bloemen, hoogte 40-50 cm; zo ontstaat een beeld van deze unieke plant,
die u gewoon moet uitproberen.

Ganzebloemen groeien gemakkelijk en geven een bont en feestelijk tintje
in tuin en vaas. Steek voor het zaaien wat snoeihout in de grond voor
steun.

€

1,50

ruim 4000 zaden (3 g)

€

1,95

Clarkia pulchella 'Arianne Mixed'

€

1,95

cm. Een originele plant in de border!

514240

ingesneden bloemblaadjes. Onbekend maar

Leuk dat deze ouderwetse ganzebloem weer in
vele kleuren verschijnt. Wat denkt u van deze:
licht maangeel bloemblad met rond het bijna
zwarte bloemhart een boterbloemgele rand.

Tros van helderwitte bloemen met zeer fijne op

wijnrood, roze en wit. Een deel is enkel- een

Ganzebloemen groeien gemakkelijk en geven een bont en feestelijk tintje
in tuin en vaas. Steek voor het zaaien wat snoeihout in de grond voor
steun.

ander deel dubbelbloemig. Als azalea's zo

9,95

Cineraria maritima 'Cirrus'

kattensnor lijkende uitsteeksels. Hoogte 90
cm. Een originele plant in de border!

514340

mooi! Hoogte 30 cm. Zaai ze ook eens in juni voor een late bloei…

514150

900 zaden

€

1,95

enkelbloemig (geen gevulde kelkjes) Hoogte
40cm.

€

2,95

514170

1000 zaden

2,50

€

2,95

Cleome monophylla 'Solo Light
Pink'

In de knop donkerroze, in de bloei zeer
lichtroze: dat geeft een prachtig contrast.

514360

de Clarkia een uniek uiterlijk. Dit mengsel is

diep ingesneden. Hoogte 30 cm.

€

Een stekelloze schoonheid binnen dit geslacht!

De vrolijke kelkjes en het sappige blad geven

Prachtig dof witgrijs blad, gekarteld, maar niet

1200 zaden (3 g)

KATTENSNOR
(Engels: Spider Flower)

Clarkia amoena ssp lindleyi
'Enkelbloemig gemengd'
GODETIA
(Engels: Godetia)

ASKRUID/ZILVERBLAD
(Engels: Dusty Miller Foliage
Varieties)

€ 15,00

Cleome hassleriana 'White
Queen'

GODETIA
(Engels: Godetia)
Een prachtige kleurencombinatie in 1 bloem:

1,50

1,95

KATTENSNOR
(Engels: Spider Flower)

een ouderwets boerenboeket.

€

€

Clarkia amoena ssp lindleyi
'Poppet'

De hoogte (70 cm) maakt deze fijnbladige bloem bijzonder geschikt voor

€

400 zaden (1 g)

514240.1 40.000 zaden (100 g)

zomerboeketten. Hoogte: 30 cm.

8000 zaden (2 g)

KATTENSNOR
(Engels: Spider Flower)
kattensnor lijkende uitsteeksels. Hoogte 90

Rijkbloeiend, met opvallend slanke, fijn

514100

GANZEBLOEM

50 zaden

1,95

Tros van roze bloemen met zeer fijne op

VLIEGENDE FEEËN
(Engels: White Fairies)

vast snel bemind! Ook aanwinst in

Chrysanthemum segetum
'Eastern Star'

513800

€

Cleome hassleriana 'Rose Queen'

late bloei…

bloemen zijn bijzonder contrastrijk van kleur:

1500 zaden (5 g)

400 zaden (1 g)

bloemetjes. Zaai ze ook eens in juni voor een

Een heel gemakkelijke groeier. De “enkele”

513660.1 30.000 zaden (100 g)

1,95

zeer fijne op kattensnor lijkende uitsteeksels.

Volle, sappige plantjes worden op 45 cm

513660

€

Tros van kersrood tot donkerroze bloemen met

GODETIA
(Engels: Godetia)

500 zaden (2 g)

1,95

KATTENSNOR
(Engels: Spider Flower)

Chrysanthemum segetum
'Schwarz-Rot-Gold' / 'German
Flag'

513650

€

Cleome hassleriana 'Cherry
Queen'

Clarkia amoena ssp lindleyi
'Double Mixed'

landbouwer gevolgd van het Midden-Oosten

400 zaden (1 g)

geheel overdekt met komvormige, lichtlila

513990

Deze bloem heeft in de oudheid de

1,95

tinten.

ze ook eens in juni voor een late bloei…

GELE GANZEBLOEM
(Engels: Corn Marigold or Corn
Daisy)

€

Cleome hassleriana 'Colour
Fountain Mixture'

Clarkia amoena ssp lindleyi 'Lilac
Cattleya'

bloemetjes met wijnrode centrumvlekken. Zaai

Chrysanthemum segetum

10.000 zaden (3 g)

€

1,50

250 zaden (1 g)

Zaden - Eenjarige Planten
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Clitoria ternatea 'Double Blue'

Clitoria ternatea 'Double White'

VLINDERERWTJE
(Engels: Butterfly Pea)

VLINDERERWTJE
(Engels: Butterfly Pea)

Eetbare bloem en peul, populaire kleurmaker

Ten onrechte is dit prachtige klimmertje weinig

voor gerechten en thee... Gelukkig kennen

onder de aandacht. Wellicht dat de naamgever

steeds meer liefhebbers dit prachtige

er mede schuld aan heeft… Na een enorme

Voor grondbedekking of iets overhangend in

klimmertje! Na een enorme groeikracht komt

groeikracht komt in de zomer een overvloed

potten is dit compacte neefje van de

in de zomer een overvloed aan diepblauwe, 5 cm grote bloemen. Deze

aan witte, 5cm grote bloemen. Deze hebben een dubbele schotelvorm (2

klimmende winde een bloeilustig idee! De schotelvormige bloemen zijn

hebben een elegante schotelvorm, 2 schotels boven elkaar, met een geel

schotels boven elkaar) met een geel keeltje en een uitstulping bovenin het

diepblauw van buiten en gaan via een wit stervormig midden over in een

keeltje en een blauwe uitstulping bovenin het keeltje. De bloemen en de

keeltje. De peultjes na de bloei zijn eetbaar, maar verwijdering ervan

geel in het hartje.

peultjes (na de bloei) zijn eetbaar, maar verwijdering ervan bevordert

bevordert doorbloei. In een grote pot geteeld kan de plant koel

WE LEVEREN LEKKER VOLLE ZAKJES VOOR EEN FLINK OPPERVLAKTE!

doorbloei. In een grote pot geteeld kan de plant koel overwinteren. Geef

overwinteren. Geef de plant een zonnige tot iets beschaduwde plek en

514530

de plant een zonnige tot iets beschaduwde plek en geniet! In Azië wordt

geniet! (de foto's tonen een enkelbloemige variëteit)

rijst blauw gekleurd met de kleurstof uit de blauwe Clitoria! Voeg enkele

514376

10 zaden

Convolvulus tricolor 'Royal
Ensign'
DRIEKLEURIGE WINDE
(Engels: Field Bindweed, Morning
Glory)

€

2,90

bloemen toe aan een glas gekookt water of ander drankje voor de
aantrekkelijke blauwe kleur. Als thee smaakt het een beetje naar zwarte
thee en heeft een zachte smaak, laat deze 10 tot 15 minuten trekken.

1000 zaden (10 g)

Een ijverige klimmer, die eerst veel ranken en

de geliefde groep verfplanten. Maar pluk ook

(laatste tekst uit www.the-art-of-tea-herbs-spices.nl)

blad ontwikkelt. Na de groeispurt van enkele

eens een lekkere vaas vol om in huis de bol op te fleuren.

meters gaat de bloei beginnen, meestal in

514620

10 zaden

€

2,95

1,50

De wilde Meisjesogen zijn ondergewaardeerde

wodka. Zo steel jij de show met een funky blauwe en/of paarse cocktail

514370

€

MEISJESOGEN

Cobaea scandens 'Alba'

maken in de 2 kleuren en toevoegen aan een (alcoholvrije) cocktail of

dan kleurt het paars. Voor een extra speciaal effect kun je ijsblokjes

1,95

Coreopsis tinctoria 'Bicolor'

KLOKWINDE
(Engels: Cup and Saucer Plant,
Cathedral Bells)

Wanneer je de bloemen vermengt met iets zuurs (bijv. limoen of citroen)

€

bloemetjes, die een frisse uitstraling in de tuin
geven! Van de bloemen wordt een gele
verfstof gemaakt, deze soort behoort dus tot

voor 80 planten

augustus soms pas in september: echt een hekkensluiter dus! De grote,

Clitoria ternatea 'Pale Blue'

klokvormige, helderwitte bloemen zijn adembenemend mooi...!

VLINDERERWTJE
(Engels: Butterfly Pea)

Deze hardgroeiende klimmer bloeit in de nazomer tot diep in de herfst met
grote, klokvormige bloemen. In Mexico is het een overblijvende, houtige
klimplant. Dus: overhouden in de pot en vorstvrij overwinteren! Een echte
zonminner. Zaai ze vroeg, ze hebben een lange groeitijd.

Ten onrechte is dit prachtige klimmertje weinig

514380

onder de aandacht. Wellicht dat de naamgever
er mede schuld aan heeft… Na een enorme
aan lichtblauwe, 5cm grote bloemen. Deze hebben een elegante
schotelvorm met een geel keeltje en een blauwe uitstulping bovenin het
keeltje. De peultjes na de bloei zijn eetbaar, maar verwijdering ervan
bevordert doorbloei. In een grote pot geteeld kan de plant koel
overwinteren. Geef de plant een zonnige tot iets beschaduwde plek en
geniet! In Azië wordt rijst blauw gekleurd met de kleurstof uit de blauwe
Clitoria!

10 zaden

€

1,95

€

2,90

De open bloemetjes lachen je toe in kleuren
geel, wel of niet met een kleine of grote
Meisjesogen (hoe kan het ook anders) geven
een frisse uitstraling in de tuin! Van de bloemen wordt een gele verfstof

KLOKWINDE
(Engels: Cup and Saucer Plant,
Cathedral Bells)

gemaakt, deze soort behoort dus tot de geliefde groep verfplanten. Deze
variëteit is iets compacter dan het gangbare mengsel: 60 cm hoog.

514625

Een ijverige klimmer, die eerst veel ranken en
blad ontwikkelt. Na de groeispurt van enkele

100 zaden

augustus soms pas in september: echt een hekkensluiter dus! De grote,

Coreopsis tinctoria 'Mahagony
Midget' / 'Amulet'

klokvormige, violette bloemen zijn in het begin groenwit.

MEISJESOGEN

meters gaat de bloei beginnen, meestal in

Adembenemend...!

Clitoria ternatea 'Mixed Colours'

MEISJESOGEN

warmrode rand, tot geheel warmrood.

Cobaea scandens 'Violetblau'

groeikracht komt in de zomer een overvloed

514371

10 zaden

Coreopsis tinctoria 'Incredible
Dwarf Mixed'

VLINDERERWTJE
(Engels: Butterfly Pea)

Deze hardgroeiende klimmer bloeit in de nazomer tot diep in de herfst met
grote, klokvormige bloemen. In Mexico is het een overblijvende, houtige
klimplant. Dus: overhouden in de pot en vorstvrij overwinteren! Een echte
zonminner. Zaai ze vroeg, ze hebben een lange groeitijd.

Ten onrechte is dit prachtige klimmertje weinig

514400

10 zaden

€

1,95

onder de aandacht. Wellicht dat de naamgever

Eigenlijk moet deze bloem heten: “Reebruine
ogen”. De prachtige, frisse open bloemetjes
kijken je met een diep kastanjerode kleur aan!
Hoogte 20 cm, bloeit van juli-september. Van
de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt, deze soort behoort dus tot

Collinsia heterophylla 'Bicolor'

514630

514630.1 40.000 zaden (20 g)

een geel keeltje en een uitstulping bovenin het keeltje. De peultjes na de

ONSCHULD
(Engels: Purple Chinese Houses,
Innocence)

bloei zijn eetbaar, maar verwijdering ervan bevordert doorbloei. In een

Een onbekend bloemetje van ongekende

MEISJESOGEN

grote pot geteeld kan de plant koel overwinteren. Geef de plant een

schoonheid! De vlinders en bijen zijn er ook

zonnige tot iets beschaduwde plek en geniet! In Azië wordt rijst blauw

verzot op! Langs 10-50 cm lange stengels (in

gekleurd met de kleurstof uit de blauwe Clitoria!

de zon korter van steel) zijn de lipbloemen verdeeld. de vlag van het

groeikracht komt in de zomer een overvloed
aan 5cm grote enkele en dubbele bloemen. Het mengsel bevat roze,
blauwe en witte tinten, de bloemen hebben een elegante schotelvorm met

25 zaden

€

2,90

514450

VLINDERERWTJE
(Engels: Butterfly Pea)

514450.1 70.000 zaden (100 g)

1,95

€

7,50

€

1,95

€ 15,00

warme gele kleur met donkeroranje centrum.
Meisjesogen (hoe kan het ook anders) geven
een frisse en zonnige uitstraling in de tuin! Van
de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt,
deze soort behoort dus tot de geliefde groep verfplanten. Bij een zachte
winter blijft de plant overwinteren.

514640

100 zaden

€

1,90

Convolvulus tricolor 'Mixed'

Ten onrechte is dit prachtige klimmertje weinig

Coreopsis tinctoria 'Mixed'

DRIEKLEURIGE WINDE
(Engels: Field Bindweed, Morning
Glory)

onder de aandacht. Wellicht dat de naamgever
er mede schuld aan heeft… Na een enorme
groeikracht komt in de zomer een overvloed
aan zuiver witte, 5cm grote bloemen. Deze hebben een elegante
schotelvorm met een geel keeltje en een uitstulping bovenin het keeltje.
De peultjes na de bloei zijn eetbaar, maar verwijdering ervan bevordert
doorbloei. In een grote pot geteeld kan de plant koel overwinteren. Geef
de plant een zonnige tot iets beschaduwde plek en geniet!

10 zaden

700 zaden (1 g)

€

De slanke bloemetjes lachen je toe in een

bloemetje is helderwit en de lipblaadjes lilablauw. Geef het bloemetje wat

Clitoria ternatea 'Alba'

2000 zaden (1 g)

Coreopsis tinctoria 'Mardi Gras'

schaduw voor de meest uitbundige bloei!

514374

2,95

de geliefde groep verfplanten.

er mede schuld aan heeft… Na een enorme

514372

€

€

2,90

MEISJESOGEN
De open bloemetjes lachen je toe in kleuren

Weer helemaal een trendplant, in vele kleuren

geel, wel of niet met een kleine of grote

verschijnen de kelkvormige "pispot"-

warmrode rand, tot geheel warmrood.

bloemetjes, 40 cm hoog

514500

200 zaden (2 g)

514500.1 5.000 zaden (50 g)

Meisjesogen (hoe kan het ook anders) geven

€

1,95

een frisse uitstraling in de tuin! De gehele

€

4,95

plant (inclusief de wortel) wordt gedroogd om als geneeskrachtige thee (of
deel van een theemengsel) te dienen. Ook wordt de plant gebruikt als
koffievervanger. Van de bloemen wordt een gele verfstof gemaakt, deze
soort behoort dus tot de geliefde groep verfplanten. De bloemen staan
lang op de vaas, de plant wordt 60-80 cm hoog.

514650

2000 zaden (1 g)

514650.1 50.000 zaden (25 g)

€

1,50

€

7,50

Zaden - Eenjarige Planten
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Coreopsis tinctoria 'Goldenwave
Mixed'

Cosmos bipinnatus 'Cupcakes
Mixed'

Cosmos bipinnatus 'Peppermint
Rock' / 'Candy Stripe'

MEISJESOGEN

COSMEA

COSMEA

BIOLOGISCH GEKWEEKTE ZADEN.

Een spectaculaire nieuwe bloemvorm binnen

Een pittige tweekleur: elk bloemblad heeft een

De open bloemetjes lachen je toe in kleuren

de cosmea-familie: de buitenzijde is gebogen

donkerroze omranding tot aan het oranjegele

geel, wel of niet met een kleine of grote

als een kommetje of cupcake-houdertje! In het

hart. Van binnen is het bloemblad sneeuwwit

warmrode rand, tot geheel warmrood.

centrum omringen meestal wat smalle

met af en toe een donkerroze nerf. De

Meisjesogen (hoe kan het ook anders) geven een frisse uitstraling in de

bloemblaadjes het gele bloemhart. Een speels en verrassend

weelderig groeiende plant wordt 100-120 cm hoog en 40-50 cm breed;

tuin! De gehele plant (inclusief de wortel) wordt gedroogd om als

bloemenboeket op 120 cm hoogte! Een subtiele mix van roze tinten en

een beetje steun van rijshout is dus wel vereist!

geneeskrachtige thee (of deel van een theemengsel) te dienen. Ook wordt

wit.

514720

de plant gebruikt als koffievervanger. Van de bloemen wordt een gele

514697

100 zaden

€

verfstof gemaakt, deze soort behoort dus tot de geliefde groep
verfplanten. De bloemen staan lang op de vaas, de plant wordt 60-80 cm
hoog.

514655

300 zaden

€

2,95

Coreopsis tinctoria 'Roulette'
MEISJESOGEN

Cosmos bipinnatus 'Daydream'

Cosmos bipinnatus 'Psyche
White'

COSMEA

COSMEA

De kleur van deze Cosmea is lekker pittig:

Psyche is een kleurenserie van artistiek

zachtroze met een stevig roze centrum (soms

gevormde, halfdubbele cosmea's. Hier hebben

zelfs richting wijnrood) rond het gele hart.

we een zuiver witte kleur. De hoogte is 80 cm

Bijen zijn verzot op de bloemen en je kan

en het fijne blad is zoals de andere Cosmos

De bruinrode bloemen van deze Coreopsis

wekelijks een boeketje knippen voor een lang

bipinnatus.

lijken een goudgeel kroontje te dragen. De

vaasleven. De planten worden flink hoog: 100-120 cm.

514730

tweede rij bloemblaadjes is goudgeel wat in

514700

combinatie met het bruinrood een heel
voor hoge borders in de nazomer. En een goede snijbloem voor mooie
veldboeketten. Hoogte: 80-90 cm. Bloeitijd: juli tot oktober. Van de
bloemen wordt een gele verfstof gemaakt, deze soort behoort dus tot de
geliefde groep verfplanten.

514660

voor 150 planten

600 zaden (4 g)

514700.1 3750 zaden (25 g)

bijzonder effect geeft. Een opvallende bloeier

€

2,50

€

1,95

€

4,95

COSMEA

een zuiver witte kleur verkrijgbaar! De bloei is

€

1,95

vroeg en rijk, een ideale kleur om mee te

Door kwekerswerk is het gelukt om een echte

combineren. De QIS® is extra stevig en ook
heel geschikt als snijbloem. Combitip voor de tuin: met Pennisetum

COSMEA

hartje blijft zichtbaar en het fijne blad zorgt voor voldoende compensatie.

setaceum.

bloemen, de 'Double Click' zeker niet! Het gele

514740

300 zaden (2 g)

€

1,95

Mengsel van rood, roze en wit. Hoogte 100 cm.

De variatie in verschijningsvormen is groot bij

514703

cosmea! Dit vrij compacte mengsel (40-60 cm)
bevat roze tinten met vooral speelse
anemoonbloemigen. Het hart van de bloem is
gevuld. (Botanisch juist moet je zeggen bij samengesteldbloemigen als de
Cosmos: de bloeiwijze bestaat uit een krans van grotere enkele
buisbloemen met in het centrum korte buisbloemen in een halve bolvorm.)
Enkelbloemigen en gewone dubbelbloemigen komen voor.

€

2,50

voor 30 planten

€

2,95

COSMEA

COSMEA

verbetering van de bestaande cosmea.

Fijnbladig decoratieve plant met sterke
snijbloemen. Hoogte 100 cm. Grote
De “bloemblaadjes” zijn buisvormig. Het

Door kwekerswerk is het gelukt om echte

mengsel bevat nieuwe kleuren: zachte en felle tinten. Trekt veel vlinders.

dubbelbloemige cosmea’s te bezitten!

514750

Cosmos bipinnatus 'Antiquity'

bloemen, de 'Double Click' zeker niet! Het gele hartje van deze lilaroze

COSMEA

variëteit blijft zichtbaar en het fijne blad zorgt voor voldoende

514705

een uniek boeket: de eerste dag zijn de
bloemen donker wijnrood en verkleuren per

50 zaden

€

2,95

halfhoog (75 cm) en bloeien (zeker als je af en
Fleuroselect beloonde deze topper met een extra vermelding als noviteit!

€

2,95

1,95

€

1,95

€

2,50

€

1,95

€

2,95

COSMEA
lintbloemen zijn buisvormig (als een schelp) en
lichtroze van kleur. Deze fraaie, subtiele

COSMEA

toe uitgebloeide verwijdert) heel lang door.

€

Een leuke speling op de bestaande cosmea: de

Cosmos bipinnatus 'Early
Summer'

dag maar helder lichtroze. De planten zijn

300 zaden (2 g)

Cosmos bipinnatus
'Hummingbird Pink'

compensatie. Hoogte 60-100 cm.

Door de fraaie verkleuring creëert elke plant

Cosmos bipinnatus 'Sea Shells
Mixed'

Cosmos bipinnatus 'Double Click
Rose Bonbon' / 'Double Dutch
Rose'

Dubbelbloemig is soms een beetje stijf bij

voor 20 planten

1,95

Ook de hoge cosmea (100-120 cm) is nu in

Dubbelbloemig is soms een beetje stijf bij

514691

€

Cosmos bipinnatus 'Tetra
Versailles White' / 'Purity'
COSMEA

Cosmos bipinnatus 'Anemone
Pink'

voor 30 planten

150 zaden (1 g)

Cosmos bipinnatus 'Double Click
Mix'

dubbelbloemige cosmea te bezitten!

514690

300 zaden (2 g)

2,95

planten worden niet al te hoog: 50 cm, dus
ideaal voor teelt zonder steun in de tuin of in potten.

Geen dwerg (514900), geen reus (514800),

514760

maar precies ertussenin; hoogte 75 cm.

voor 20 planten

Perfect voor tuin of grote potten, goed

Cosmos bipinnatus 'Apricot
Lemonade'

vertakkend en veelkleurig: rood, roze en wit.

514710

300 zaden (2 g)

€

1,95

COSMEA

midden en naar het centrum zachtlilaroze om

gemengde 514750. De kleur is donker-

€

wijnrood in het centrum en roze-rood aan de

cosmea! Deze forse planten (120 cm) bloeien

zoiets.... De bloei begint al vroeg op een hoogte van 50-70 cm.

2,95

buitenkant van de “schelp”. Hoogte 100 cm.

overvloedig met halfdubbele, lilaroze bloemen.

514770

Het oranjegele hart van de bloem is zichtbaar.

514715

Cosmos bipinnatus 'Cupcakes
White'

voor 30 planten

€

1,95

Cosmos bipinnatus 'Kiiro'

COSMEA

ontstaat een prachtige kleurschakering binnen

buiten naar binnen zeer lichtgeel naar wit,

centrum omringen meestal wat smalle

1 plant. Vroegbloeiend!

soms iets steviger geel. Aan de onderzijde

bloemblaadjes het gele bloemhart. Een speels en verrassend

514780

zachtroze, soms ook doorzettend baar de

bloemenboeket op 120 cm hoogte! Helderwit.

30 zaden

naar oudroze verbloeiende bloemen. Zo

wonderschone, zachte kleurenschakering: van

als een kommetje of cupcake-houdertje! In het

€

2,95

Cosmos bipinnatus 'Red Gazebo'
/ 'Rubenza'

Halfhoge cosmea (75cm) met helder wijnrode

Deze Japanse variëteit heeft een

de cosmea-familie: de buitenzijde is gebogen

voor 60 planten (1 g)

COSMEA

COSMEA

Een spectaculaire nieuwe bloemvorm binnen

514695

lintbloemen zijn buisvormig. Net als de

De variatie in verschijningsvormen is groot bij

tenslotte weer wit te eindigen. Wie verzint

40 zaden

Een leuke speling op de bestaande cosmea: de

COSMEA

lichtzalm (of lichtabrikooskleurig) in het

514692

COSMEA

Cosmos bipinnatus 'Fizzy Pink'

Wonderschone Cosmea! Wit in de puntjes,

Cosmos bipinnatus 'Pied Piper' /
'Seashells Red'

bovenzijde... De planten vormen flinke bossen van 80-100 cm (zandgrond)

voor 30-50 planten

of 120-150 cm (vruchtbare kleigrond). Een heerlijke snijbloem, waar de

Cosmos bipinnatus 'Rubin'

bijen overigens ook verzot op zijn!

COSMEA

514718

voor 50 planten

€

2,95

Zeer donkerbloedrood: bloedmooi voor een
cosmea! Vormt een luchtige plant van 120cm
hoog.

514790

voor 35 planten
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Cosmos bipinnatus 'Sensation'
COSMEA

Cosmos bipinnatus 'Tetra
Versailles Mixed'

Cosmos sulphureus 'Sunny
Lemon' / 'Crest Lemon'

COSMEA

CITROENGELE COSMEA

Geef ze een zonnig plekje, tijdens natte

Nieuwe serie cosmea, die forse planten met

Een bijna lichtgevende plant! Volle en stevige

zomers af en toe wat wortels afsteken om

forse bloemen vormt. Een topper voor de

planten met helder citroengele, enkele tot

bloei te stimuleren. Tip: steek op tijd wat

professionele snij, maar voor de tuin uiteraard

halfdubbele bloemen. Zet ze op een zonnige

snoeihout tussen de planten om een stevig

ook een enorme blikvanger. Deze mix bevat

plek, ze belonen u met maandenlange bloei.

skelet te creëren.

rode, roze en witte tinten.

De gewone boeren cosmea in heldere kleuren.

514800

600 zaden (4 g)

€

1,50

514800.1 7500 zaden (50 g)

€

4,95

514800.2 75.000 zaden (500 g) 

€ 35,00

515012

voor 60 planten

Hoogte 60 cm.

€

2,50

515100

200 zaden (2 g)

Cosmos bipinnatus 'Gazebo
White'

Cosmos sulphureus 'Sunny Red' /
'Crest Red'

Cosmos bipinnatus 'Snow Puf'

COSMEA

RODE COSMEA

COSMEA

Een middenmaat van 75cm hoog in helderwitte

Een warme, opvallende plant! Volle en stevige

kleur.

planten met zo rood mogelijke, enkele tot

Het sierlijk fijne blad van de cosmea tooit zich

515020

sneeuwballen in de plant lijken te hangen...
Soms piept er een tintje roze door het wit
snijbloem!

€

1,95

3,50

200 zaden (2 g)

cm) is een absolute doorbraak in de

Halfdubbelbloemig type met vurig oranjerode

veredeling, met dank aan Van Hemert & Co!

kleur. Hoogte 70cm.

combineert met veel andere kleuren in de tuin of in de pot. Het was dan

515150

200 zaden (2 g)

515030

60cm, cosmea reagrret sterk op vocht en
voeding dus er kan jaarlijks verschil in hoogte zijn.

€

1,95

Cosmos bipinnatus 'Sonata
White' / 'Vega White'

voor 20 planten

€

2,95

Op veler verzoek nu de witte op kleur

€

1,95

Cosmos bipinnatus 'Sunset
Yellow'

stengels. Aantrekkelijke vorm en leuk voor

Vrolijk mengsel van warme tinten geel,

boeketten! Ze drogen ook heel mooi.

lichtoranje, dieporanje en rood. De bloemen

515180

515050

600 zaden (4 g)

515050.1 3000 zaden (20 g)

€

1,50

€

3,95

voor 50 planten (0,2 g)

zaadpluizen vormen. De zachte, lichtgroene
bladeren geuren naar jodium. Hoogte 40cm,
bloeit juni tot oktober.

Extra compacte variëteit (30-40cm) in een

hoogte van 80-120 cm bloeien deze elegante,

515200

mengsel van oranje, gele en rode tinten.

citroengele cosmea’s met het typerende fijne
blad. Naar het centrum wordt het bloemblad
wit. Prachtig in combinatie met (donker)roze cosmea’s en een waar feest

515060

STREEPZAAD
(Engels: Hawksbeard)
rode gevulde bloemen, die later zilverkleurige

COSMEA

Een zeldzaam mooie kleuruitbreiding! Op een

Crepis rubra 'Rosea'

Eerst tooit de plant zich met licht lilaroze tot

Cosmos sulphureus 'Ladybird
Mixed' / 'Carpet Formula Mixture'

CITROENGELE COSMEA

100 zaden (1 g)

€

1,95

800 zaden (1 g)

Crotalaria semperflorens
(Engels: Sun Hemp)

vor de bijen en vlinders!

Cosmos sulphureus 'Ladybird
Scarlet' / 'Carpet Red'

Een harde groeier, die wel tot 1,5m hoog kan

Cosmos bipinnatus 'Sweet
Kisses'

COSMEA

als groenbemester, onkruid-onderdrukker en

COSMEA

planten met zo rood mogelijke, enkele

€

1,95

groeien! De plant wordt in de tropen gebruikt
nematodenbestrijder. De laatste 2

Een persoonlijke favoriet! Prachtige compacte

toepassingen zijn in uw tuin ook van
toepassing: de sterk groeiende beworteling geeft veel onkruiden geen

Suikerzoete kleur, de naam is dus raak van

bloemen. Bij donkere regenachtige dagen en

deze variëteit! Het werkt verfrissend in de tuin

bij weinig zon ontstaan oranjerode bloemen...

om hier en daar een kleurknaller te hebben,

een verrassende afwisseling! Hoogte 35-40 cm.

deze hoge cosmea (90-120 cm) komt

Ik las op internet, dat iemand bezwaar maakte tegen het woord

boordevol met halfdubbele en geplooide bloemen in een basiskleur wit

“knalrood”, als zou mijn gebruik ervan getuigen van een “vervelende

met magenta- of fuchsiaroze omranding.

anglicistische invloed”. Grappig hoe iemand door de mand kan vallen.

€

1,95

kans en de aaltjes worden tot diep in de grond gedood. Na 60cm groei
gaat de plant zich vertakken, de uitbundige gele bloei gebeurt vooral in
het bovenste deel van de plant: gele vlinderbloemen met een hoge
sierwaarde!

Afgezien van het feit, dat het bijvoeglijk naamwoord “anglicistisch” niet
bestaat, is het woord knalrood afkomstig uit het Duits, dus hooguit een
germanisme. Rond 1935 werd gemopperd over het gebruik van dit woord.

Cosmos bipinnatus 'Tetra Flush'

Toen duidelijk een uiting van anti-Duitse sentimenten. Inmiddels is het

COSMEA

woord al bijna 100 jaar in gebruik, lang genoeg dunkt me!

Deze Cosmea wordt 90-120 cm hoog en bloeit

515070

100 zaden (1 g)

€

1,95

de hele zomer en een deel van de herfst in
centrum en roze adertjes naar de buitenrand.

€

1,95

515230

ruim 300 zaden (1 g)

€

2,90

Cucurbita foetidissima
PRAIRIEKALEBAS
(Engels: Coyote Gourd, Buffalo
Gourd)
Een sterk groeiende kalebas met zeer grote
groeikracht, ideaal als hangplant voor een

Cosmos sulphureus 'Lemon
Twist' / 'Carpet Lemon'

deze fantastische kleur: bijna wit met een roze

300 zaden (2 g)

1,95

knotslolly. Ze staan op stevige, 50-60 cm lange

en de fijnbladige plant groeit tot een hoogte van ongeveer 70-100 cm.

compact. (Hoogte 60 cm)

515011

€

Gele, zuiver bolvormige bloemen: net een

zijn halfdubbel (typerend voor de sulphureus)

verkrijgbaar. Fleuroselect winnaar, zeer

voor 30 planten

1,95

Craspedia globosa 'Billy Buttons'
GELE TROMMELSTOK
(Engels: Yellow Drumstick)

Cosmos sulphureus 'Fireworks
Mixed' / 'Bright Lights' / 'Klondyke
Mixed'
COSMEA

COSMEA

515010

€

ook in 2015 een gouden-medaille-winnaar van Fleuroselect.

bakken en potten. De hoogte is ongeveer

150 zaden (1 g)

1,95

Het behoeft geen betoog, dat deze citroengele cosmea prachtig

kleurenmengsel. Hierdoor ook geschikt voor

515005

€

COSMEA

Grieks, deze zachtgele, compacte variëteit (60

De eerste compacte cosmea in een helder

300 zaden (2 g)

1,95

Hoogte 60 cm.

Cosmos sulphureus 'Sunset' /
'Crest Orange'

Unieke kleur in de kleurvariatie van Cosmos
bippinatus! Xanthos betekent geel in het

COSMEA

300 zaden (2 g)

€

plek, ze belonen u met maandenlange bloei.

515130

COSMEA
€

Cosmos bipinnatus 'Sonata
Mixed' / 'Vega Mixture'

515000

75 zaden

Cosmos bipinnatus 'Xanthos'

heen. Een sterke tuinplant en geliefde

514900

1,95

halfdubbele bloemen. Zet ze op een zonnige

met half- en geheel gevulde bloemen, die als

514850

€

grote pot of een snelle pergola- of
bodembedekker. Na de gele bloemen ontstaan ronde, appelgrote, groenwitgestreepte vruchten. Het blad is puntig, behaard en grijsgroen van

COSMEA

kleur. Een zeer droogte- en warmtebestendige plant!

Een bijzonder frisse, citroengele kleur! Zeer

515245

€

2,90

halfdubbele bloemen. Zet ze op een zonnige

515245.1 100 zaden

€

7,50

plek, ze belonen u met maandenlange bloei.

515245.2 1000 zaden

€ 59,00

compacte planten met helder citroengele,

Ideaal voor potten. Hoogte 30cm.

515080

100 zaden (1 g)

€

1,95

25 zaden
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Cucurbita maxima 'Aladdin'

Cucurbita pepo 'Crown of Thorns'

TURKSE MUTSEN
(Engels: Turkish Turban)

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

De kleine uitvoering van nr. 515260 en

Door de puntige uitsteeksels aan de buitenkant

515290, rood met groen en gele strepen en de

ontstaat de vorm van een kroon. Een

Topselectie van wrattige vruchten in alle

typerende insnoering, waardoor de vrucht op

bijzondere afwisseling in het sortiment!

voorkomende vormen. De professionele

een tulband lijkt.

Veelkleurig mengsel.

kweker grijpt graag naar dit mengsel. Elke

De grappige naam zegt al iets van de vorm: platrond met in het midden
een duidelijke insnoering. Alle mutsen zijn eetbaar!

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

plant kent zijn leuke verrassingen!

515250

515300

10 zaden

€

1,95

10 zaden

Cucurbita pepo 'Fancy Warted
Mixed'
SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

€

1,95
7,50

515250.1 100 zaden

€ 10,00

515300.1 200 zaden

€

515250.2 1.000 zaden 

€ 85,00

515300.2 1.000 zaden 

€ 19,50

515250.3 10.000 zaden 

€ 450,00

Cucurbita maxima
'Bischofsmütze' / 'Fungo'

Cucurbita pepo 'Autumn Wings
Large'

platrond met in het midden een duidelijke
insnoering, als een tulband dus. Ze zijn net als
pompoenen eetbaar! Deze middel-grote soort is 20cm doorsnee, in een
gestreept mengsel van oranje, groen en wit.

€ 25,00

dikke druppels lijkende gele wratten of bobbels

Afmeting 8x25cm. Kwetsbaar voor vervoer, zij het minder dan

over de hele vrucht verspreid.

kroonkalebassen.

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

10 zaden

€

1,95
7,50

€

1,95

515313.1 100 zaden

€

515260.1 100 zaden

€

7,50

515313.2 1000 zaden 

€ 40,00

515260.2 1000 zaden 

€ 50,00

515313.3 10.000 zaden 

€ 250,00

515330

± 50 zaden (4 g)

€

3,95

Cucurbita pepo 'Galaxy of Stars'
F1
SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)
Dit kalabasje houdt qua vorm het midden

Cucurbita pepo 'Autumn Wings
Mix' / 'Indian Mix'

tussen een kroonkalebas en een patisson. Bij
de selectie en veredeling is gelet op

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

ZEER SMAKELIJK IN VEEL MATEN EN

7,50

515320.2 1.000 zaden 

Lichtoranje kalebas in bolronde vorm met op

515260

POMPOENEN
(Engels: Pumpkin)

1,95

€

dubbelkleuren. Je moet ze gezien hebben.

515313

Cucurbita maxima 'Hokkaido Mix'

15 zaden

langwerpige vleugels langs de vrucht. In vele

De grappige naam zegt al iets van de vorm: platrond met in het midden
een duidelijke insnoering. Alle mutsen zijn eetbaar!

10 zaden

€

515320.1 200 zaden

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

Unieke vormen: peervomig als basis met

De grappige naam zegt al iets van de vorm:

515320

Cucurbita pepo 'Frederic' /
'Orange Warted'

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

TURKSE MUTSEN
(Engels: Turkish Turban)

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

veelkleurigheid (alle 2- of 3-kleurige combi's komen voor!) en op
machinale afwasbaarheid en schadevrij transport. Dit is n.l. het probleem

KLEUREN!

Unieke vormen: peervomig als basis met

bij kroonkalebassen en bijv. Autumn Wings. Een aanwinst! Afmeting 8-15

Door jarenlange (nog steeds doorgaande)

langwerpige vleugels langs de vrucht. In vele

cm doorsnee, rond tot afgeplat.

selectie en kruisingen zijn we tros op dit

dubbelkleuren. Je moet ze gezien hebben! Alle

resultaat: mooie vruchten met een uitstekende smaak! De kleurschakering

bestaande afmetingen van Autumn Wings serie: 7-25 cm. Ze zijn wat

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

is groot, zelfs binnen 1 vrucht. Elke vrucht smaakt verrassend fris, soms

kwetsbaarder voor vervoer, zij het minder dan kroonkalebassen.

515335

zelfs iets zoet en heerlijk notig. De weinig rankende planten geven jaarlijks

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515335.1 100 zaden

€ 15,00

515335.2 1000 zaden 

€ 100,00

een hoge opbrengst.

De grappige naam zegt al iets van de vorm: platrond met in het midden
een duidelijke insnoering. Alle mutsen zijn eetbaar!

515265

10 zaden

€

2,95

515265.1 100 zaden

€

9,95

515265.2 1000 zaden 

€ 50,00

515314

€

1,50

515314.1 100 zaden

10 zaden

€

7,50

515314.2 1000 zaden 

€ 35,00

10 zaden

€

2,95

Cucurbita pepo 'Dancing &
Spinning' / 'Minnie Winnie'

Cucurbita pepo 'Daisy Gourd'

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

Cucurbita maxima 'Mini Red'

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

Een zeldzaam mini-kalebasje in de vorm van

TURKSE MUTSEN
(Engels: Turkish Turban)

Een kleurrijke mix kalebasjes in tinten groen,

maar dan in ‘t klein; slechts 4-5 cm groot.

oranje, geel en wit met een uniek

Gedroogd een leuke kerstbal.

De kleine vruchten zijn als een tulbandje

bloemenpatroon op de bovenkant van de

Vroeger bij kinderen als dansend tolletje een rage!

ingesnoerd. De bovenzijde is scharlakenrood

vrucht. Ontwikkeld na jarenlang geduldig

en de onderzijde crèmewit.

kruisingswerk door Larry Eckler uit Niles.

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

De grappige naam zegt al iets van de vorm:
platrond met in het midden een duidelijke insnoering. Alle mutsen zijn
eetbaar!

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515270

10 zaden

€

1,95

515270.1 100 zaden

€ 10,00

515270.2 1.000 zaden 

€ 85,00

515315

10 zaden

515315.1 100 zaden

een peertje: groen gestreept. Als 515430,

€

2,95

€ 15,00

donkergroen en 2-kleurige combinaties van

met de beste eigenschappen van onder meer

oranje strepen. De iets afgeplatte vruchten

Sweet Dumpling en Melonnette Jaspée de Vendée. Deze creatie groeit in

hebben door het midden een insnoering,

diverse vormen, kleuren en streepjes, en smaakt vooral lekker zoet. De

waardoor het grappige model van een Aziatische muts ontstaat. Deze

vruchten wegen 500-1000 g: dus prima voor één maaltijd.

Amerikaanse selectie staat borg voor een diepe kleur

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515290

10 zaden

515290.1 100 zaden

€

2,90

€

1,50

515316.1 100 zaden

€ 12,50

€

7,50

515316.2 1000 zaden 

€ 75,00

515316.3 10.00 zaden 

€ 250,00

515290.2 1.000 zaden 

€ 50,00

515290.3 10.000 zaden 

€ 450,00

€ 25,00

komen voor: oranje, goudgeel, licht- en

Grote rode vruchten met groene, witte en

15 zaden

7,50

515340.2 1000 zaden 

geïntroduceerd in 2006. Veel kleurcombinaties

kruisingspopulatie van één van onze partners,

515316

1,95

€

Een prachtig ei-vormig mengsel, nieuw

blijkt uit deze lekkere mix! Een

De grappige naam zegt al iets van de vorm: platrond met in het midden
een duidelijke insnoering. Alle mutsen zijn eetbaar!

10 zaden

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

Hoe mooi en smakelijk samen kunnen gaan

TURKSE MUTSEN
(Engels: Turkish Turban)

€

515340.1 100 zaden

Cucurbita pepo 'Goblin Eggs'

Cucurbita pepo 'Dollop Mix'
POMPOENEN
(Engels: Pumpkin)

Cucurbita maxima 'Reuzen' /
'Turkish Turban'

515340

deze kleuren. De afmeting van deze ovalen vruchtjes is ongeveer 8-10 cm
lengte.

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515346

10 zaden

€

1,95

515346.1 100 zaden

€ 12,50

515346.2 1000 zaden 

€ 75,00

Zaden - Eenjarige Planten
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Cucurbita pepo ‘Small Fruits
Mixed’ / Kleinvruchtige
SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

Cucurbita pepo 'Plate et Rayée'

Cucurbita pepo 'Spoon Platoon'

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

Een kalebasje, waarvan je hoopt dat hij in een

Een unieke mix van “spoon”-kalebassen (hals

Gemengde soortjes, sommige wrattig,

mengsel zit; maar ja, je zal altijd zien.... Nu

met dik buikje) die een donkergroene en/of

sommige glad, in vele vormen.

dus zeker in je bezit: de grootte van een

goudgele kleur hebben. De vruchten zijn 10-12

Kan gewoon buiten groeien. Plant met
kruipende ranken met daaraan siervruchten, die de gehele winter menige
fruitschaal sieren.

appel, rond (iets afgeplat) donkergroen met

cm lang, sommige zijn glad, sommige hebben

lichtgroene strepen. Een lang houdbaar kalebasje, hij is kogelhard!

vleugels en anderen hebben vleugels met wratten. De vruchten groeien
aan struikplanten (niet rankend), hebben goede kleurechtheid en de

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

€

1,95

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515370.1 200 zaden

€

7,50

515440

515370.2 1.000 zaden 

€ 20,00

515440.1 200 zaden

€ 10,00

515370.3 10.000 zaden 

€ 50,00

515440.2 1000 zaden 

€ 30,00

515370

15 zaden

10 zaden

€

1,95

gevleugelde typen weerstaan breuk beter dan andere gevleugelde rassen.

515492

10 zaden

515492.2 1000 zaden 

€ 69,00

Cucurbita pepo 'Practical
Unbeatable'

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

Grappig en sierlijk! De vrij slanke peervorm

Jaar in jaar uit selecteerde de kweker de

(buik-met-lange-hals) wordt ongeveer 10-12

(volgens hem) mooiste vormen.

Smalle buisvormige, rood met zwart of witte

cm lang. Afhankelijk van de temperatuur

Het resultaat is een eigenzinnig en uiniek

bloempjes sieren dit veelzijdige plantje.

tijdens de boei zal het patroon zich wijzigen: in elk geval een zeer

mengsel van wrattige, vleugelige, peer-vormige en... (nog veel meer)

Hoogte 30 cm. Kan in zon of schaduw, in tuin

donkergroen buikje met gele hals. Aan de hals variërende hoeveelheden

kalebassen. Geniet ervan.

of kamer. 's Winters binnen.

groene banden of banen. De nauwelijks rankende planten dragen rijk.

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515500

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515384

10 zaden

€

1,95

515450

10 zaden

515450.1 100 zaden

515384.1 100 zaden

€ 12,50

Cucurbita pepo 'Pears & Eggs'

515384.2 1000 zaden 

€ 75,00

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

Cucurbita pepo 'Lunch Lady'
SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)
Een heel gezin van kalebasjes: groot, klein,
rond, langwerpig, in vele kleuren (ook
tweekleurig)... allemaal met één
gemeenschappelijke sierlijke toevoeging:
WRATTEN! Zo’n bonte variatie aan wrattige kalebassen zag u zelden!

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515387

10 zaden

€

1,95

515387.1 100 zaden

€ 10,00

515387.2 1000 zaden 

€ 60,00

2,50

€ 10,00

Cucurbita pepo 'Koshare Yellow
Banded'

Eenmaal geoogst blijft de plant zeer lang op kleur. Oogst na 100 dagen.

€

515492.1 100 zaden

Cuphea ignea
LUCIFERPLANT
(Engels: Mexican Cigar Plant)

€

1,95

€ 12,50

150 zaden (0,25g)

€

1,95

Cuphea llavea
VLEERMUISKOPJE
Een heel grappig en speels plantje, die
verwant is aan het (bekendere) luciferplantje.
Het plantje doorstaat droogte, maar gedijt ook
in vochtige omstandigheden. De steenrode

Een grappig mengsel van keiharde en lang

bloemblaadjes hebben een paars centrum en

houdbare vruchten. De crèmewitte kleur

een paarse centrumnerf. Ze staan aan het einde van een harige,

samen met de peer- en eivormen maken dit

buisvormige, roodpaarse bloembodem. Meestal ontvouwen zich eerst 2

tot een geliefd kalebasje voor rustige en

bloemblaadjes, dan lijkt het bloemetje wel op een vleermuiskopje, waarbij

moderne presentaties. Geel past immers niet altijd in ieders interieur!

de bloemblaadjes de oren voorstellen.

Hoogte 10-15 cm, diameter 8-10 cm.

515510

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515460

15 zaden

€

1,95

20 zaden

€

2,50

Cynara cardunculus 'Porto
Spineless'
SIERKARDOEN
(Engels: Ornamental Artichoke)

Cucurbita pepo 'Small Formula
Blend'

U waant zich in een oude Franse kloostertuin

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

met deze decoratief bloeiende distelplant
(overigens met weinig of geen stekels). De

Dit gevarieerde mengsel van kleine vruchten

bloemhoofden worden wekenlang getooid met azuurblauwe tot violetroze

heeft gegarandeerd de volgende samenstelling

straalbloemen. De houdbaarheid op de vaas is spraakmakend! Hoogte 160

(15 zaden per pakje):

cm, bloeit het eerste jaar vanaf augustus, bij zachte winters blijft de plant

25% Small Spoon 10% Pear Bicolor

over en bloeit dan al in juli. Na de bloei zien we de fantstische afrijping,

Hard als een kogel, dus lang te bewaren, en

40% Fancy Warted 10% Crown of Thorns

die vogels en muisjes dankbaar leegeten.

helder oranje van kleur. Deze balvormige

10% Plate et Rayeé 3% Miniature Bottle

Zeer decoratieve distel, vaak meerjarig.

kalebassen van 5-8 cm doorsnee frissen menig

3% Small Orange

515665

mengsel op! Op de fruitschaal net een

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

Cucurbita pepo 'Orange Ball'
SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

sinaasappel…

Kan gewoon buiten groeien. Plant met kruipende ranken met daaraan
siervruchten, die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515405

15 zaden

€

1,50

515405.1 200 zaden

€

7,50

515405.2 1000 zaden 

€ 25,00

515470

15 zaden

€

1,95

515470.1 200 zaden

€

7,50

515470.2 1.000 zaden

€ 25,00

515470.3 10.000 zaden 

€ 150,00

Cucurbita pepo 'Small Spoon'

Cucurbita pepo 'Pear Bi-Color'

dunne, kromme nek. Net een pollepeltje!

donkergroen en de rest is heldergeel.

Kan gewoon buiten groeien. Plant met
kruipende ranken met daaraan siervruchten,
die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

Kan gewoon buiten groeien. Plant met
kruipende ranken met daaraan siervruchten,
die de gehele winter menige fruitschaal sieren.

515420

15 zaden

515420.1 200 zaden

€

1,50

€ 10,00

515480

15 zaden

515480.1 200 zaden

2,95

Cynoglossum amabile
'Firmament'
CHINESE VERGEET-MIJ-NIET,
HONDSTONG
(Engels: Chinese Forget-Me-Not of
Hound's Tongue)
bladeren ontspringen lange stengels met zijtakjes. Overvol zacht
hemelsblauwe bloemen. Bijen, vlinders en hommels komen er graag op af.
Hoogte 70 cm. Mooie snijbloem.

Een half groen, half geel buikje met een lange,

Peervormig, het buikje is van onderen

€

Uit een rozet van grijsgroene, geruwde

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

SIERKALEBASSEN
(Engels: Ornamental Gourds)

ruim 50 zaden (2 g)

515800

€

1,50

€ 10,00

€

1,95

515800.1 24.000 zaden (100 g)

1200 zaden (5 g)

€

5,95

515800.2 240.000 zaden (1 kg) 

€ 29,50

Cynoglossum zeylanicum 'Chill
Out'
CHINESE VERGEET-MIJ-NIET,
HONDSTONG
(Engels: Chinese Forget-Me-Not of
Hound's Tongue)
Fris en toch niet te bond, dit mengsel van
witte en hemelsblauwe bloemen. De hoogte is 50 cm, ze bloeien van junioktober. Bijen, vlinders en andere insecten zijn er dol op!

515920

300 zaden (1,5 g)

€

1,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Dahlia coccinea 'Victoriana'

Dahlia variabilis 'Perdoks Giants'

Datura metel 'Double Violetblue'

WILDE DAHLIA

Mengsel van reuzenbloemige, decoratieve

DOORNAPPEL
(Engels: Angel's Trumpet)

dahlia's, zeer sterk op de vaas. Alle kleuren

Toen de dahlia’s in 1789 door de Zweedse

kunnen voorkomen, ook dubbelkleuren.

botanicus A. Dahl vanuit Mexico naar Spanje

Violetblauwe, rechtopstaande, dubbele
trompetbloemen, die tuin, balkon of terras

werden gebracht zat daar ook deze soort bij!

sieren! Opvallend is de heerlijke geur.

Een oorspronkelijke, wilde en sterke soort dus.
Het enige kweekwerk is, dat vanuit de rode
soort een mengsel is gekweekt in alle vrolijke tinten, die we van een dahlia
kennen. De bloemvorm is open met zichtbaar bloemhart. De imposante
hoogte van 120-150 cm maakt de plant tot een flinke "vakkenvuller"!

516250

± 100 zaden (1 g)

De kleine bolronde, dubbele bloemen zijn

mooiste planten kunt u de knollen in het najaar oogsten en overhouden

speels van karakter. Hoogte 90cm. Een klein

(vorstvrij).

deel geven afwijkende bloemen.

30 zaden

€

516270

De nakomelingen van de populaire ‘Bishop of

Dahlia variabilis 'Bronze Leaf
Mixed' / 'Bloody Mary Mixed'

in de tinten rood, oranje en goudgeel. Op de
Floriade 2002 stond een groot vak te pronken!

2,95

Datura metel 'Dame Blanche'

€

2,50

DOORNAPPEL
(Engels: Angel's Trumpet)
zodra de temperatuur gunstig is en er niet te
veel regen valt. Zet ze in de vollegrond of in

Een van de laagste perkdahlia’s met dubbele

worden 80 cm hoog en bloeien met rechtopstaande zuiverwitte bloemen.

bloeiwijze in vrolijke gemengde kleuren. Extra

In een serre of kas bloeit deze tot diep in de herfst. Eenjarig.

decoratief door het bronskleurig blad. Hoogte

Hoogte 80 cm.

€

1,95

50 cm, aan het eind van het jaar kunnen de
ontstane knollen worden bewaard.

516340

Dahlia variabilis 'Cactus Hybrids
Mixed'

40 zaden (0,33 g)

€

1,95

lintbloemen zijn puntig en vormen een sterke,

cm. In februari-maart gezaaid geeft hetzelfde

516360
€

40 zaden

€

1,50

1,95

grote naar boven gerichte kelkbloemen in
verschillende kleuren: wit, geel, of lila. De
stengels zijn groen of donkerviolet en bestoven

Dahlia variabilis 'Dwarf Hybrids' /
'Early Bird Mixed'

Dahlia variabilis 'Collarette Dandy
Mixed'

2,50

Prachtige, exotisch aandoende planten met

jaar bloei. Later zaaien kan ook, de knollen kunnen op de bekende manier
vorstvrij worden bewaard.

€

DOORNAPPEL
(Engels: Angel's Trumpet)

vrolijke kleuren. Hoogte 90-120cm.

waaronder verrassend mooie! Hoogte 80-120

100 zaden (1 g)

Datura metel 'Mixture'

Decoratieve, gevuldbloemige dahlia met

regenbestendige bloem. Gemengde kleuren,

Het blijft soms gissen naar de juiste geslachts- en soortnamen, hier en
daar zetten we (letterlijk) een vraagteken. Niet alle soorten zijn te
overwinteren, o.h.a. heten de rechtop bloeiende soorten "Datura" en zijn
eenjarig en de soorten met hangende bloemen heten meestal
"Brugmansia", deze kunnen vorstvrij overwinteren.

516425

Dahlia variabilis 'Showpiece
Mixed'

Een imposante dahlia met grote bloeiwijze! De

120 zaden (1 g)

€

een grote pot met veel voeding. De planten

bronskleurige blad, de bloemen zijn halfdubbel

516000

20 zaden

Het geurende blad valt eerst op, de bloei volgt

Llandaff’. Opvallend is het zwart tot

50 zaden (0,4 g)

50 zaden

Het blijft soms gissen naar de juiste geslachtsen soortnamen, hier en daar zetten we (letterlijk) een vraagteken. Niet alle
soorten zijn te overwinteren, o.h.a. heten de rechtop bloeiende soorten
"Datura" en zijn eenjarig en de soorten met hangende bloemen heten
meestal "Brugmansia", deze kunnen vorstvrij overwinteren.

516415

2,95

Dahlia variabilis 'Bishop's
Children'

515970

1,95

Dahlia variabilis 'Pompon Mixed'

Vlinders, bijen e.a. insecten bezoeken de bloemen graag en van de

515950

€

bloemen groeien uit tot grote gestekelde vruchten, die een beetje op
kastanje-omhulsels lijken. Na het openbarsten van deze vruchten kunt u
ze drogen. De planten kunnen in voedzame grond flink groot worden.

De bloemen zijn halfgevuld, dus wel met

Een compacte halskraagtype, de enkele bloem

zichtbaar bloemhart. Interessant voor bijen,

heeft rond het hart een kleinere krans met

vlinders en andere insecten! Door de vrij

smalle bloemblaadjes, in feite is de bloem dus

compacte groei staan de planten stevig op de

halfdubbel. Hoogte 50-60 cm. Een mengsel

voorgrond.

van vrolijke tweekleuren met rode, oranje,

516400

± 100 zaden (1 g)

Het blijft soms gissen naar de juiste geslachts- en soortnamen, hier en
daar zetten we (letterlijk) een vraagteken. Niet alle soorten zijn te
overwinteren, o.h.a. heten de rechtop bloeiende soorten "Datura" en zijn
eenjarig en de soorten met hangende bloemen heten meestal
"Brugmansia", deze kunnen vorstvrij overwinteren.

€

1,50

516430

20 zaden

€

2,95

roze, gele en witte tinten.

516050

55 zaden

€

1,95

Datura metel 'Ballerina White'

Datura stramonium 'Tatula'

Dahlia variabilis 'Figaro Mixed'

DOORNAPPEL
(Engels: Angel's Trumpet)

DOORNAPPEL
(Engels: Jimson Weed, Malpitte)

Rijkbloeiende, voornamelijk dubbelbloemige

De volle planten met zacht blad groeien tot

Prachtige, exotisch aandoende plant met grote

dahlia’s met vrij kleine bloemen en compacte

ongeveer 40-60 cm hoog. In het begin de

naar boven gerichte bleekblauwviolette

planten, hoogte 30-40 cm. De kleurschakering

plant toppen geeft al snel een fraaie vertakte

kelkbloemen met donkerder hart. De stengels

is rijk: geel, wit, roze, oranje en rood. Het blad

plant, die in de zomer rijk bloeit met grote,

zijn donkerviolet en bestoven bloemen groeien

is heldergroen.

dubbele trompetvormige bloemen, helder wit (met crème zweem) en

uit tot grote gestekelde vruchten, die een beetje op kastanje-omhulsels

lekker geurend!

lijken. Na het openbarsten van deze vruchten kunt u ze drogen. De plant

Het blijft soms gissen naar de juiste geslachts- en soortnamen, hier en
daar zetten we (letterlijk) een vraagteken. Niet alle soorten zijn te
overwinteren, o.h.a. heten de rechtop bloeiende soorten "Datura" en zijn
eenjarig en de soorten met hangende bloemen heten meestal
"Brugmansia", deze kunnen vorstvrij overwinteren.

heeft voor optimale groei veel stikstof nodig. Bij deskundig gebruik een

516090

40 zaden

€

2,50

Dahlia variabilis 'Fireworks Mixed'
Het kost soms even tijd… na 10 jaar
kwekerswerk introduceert Thompson &

516410

Morgan in 2007 de eerste gestreeptbloemige
Dahlia uit zaad! Lekker compact, 40cm hoog,
dus ideaal voor tuin of bakken, geven de
heldergroenbladige planten een mix van
heldere en warme kleuren. Elke enkelbloemige bloem heeft tijgerachtige
rode strepen: speels en aantrekkelijk! Enkele ongestreepte "missers"
komen voor.

516100

75 zaden

€

3,95

10 zaden

€

3,95

sterk geneeskruid, maar pas op! Amateurisme is dodelijk, de plant is giftig.

Het blijft soms gissen naar de juiste geslachts- en soortnamen, hier en
daar zetten we (letterlijk) een vraagteken. Niet alle soorten zijn te
overwinteren, o.h.a. heten de rechtop bloeiende soorten "Datura" en zijn
eenjarig en de soorten met hangende bloemen heten meestal
"Brugmansia", deze kunnen vorstvrij overwinteren.

Datura metel 'Ballerina Yellow'

516440

± 200 zaden (2 g)

DOORNAPPEL
(Engels: Angel's Trumpet)

Daucus carota

ongeveer 40-60 cm hoog. In het begin de
plant toppen geeft al snel een fraaie vertakte
plant, die in de zomer rijk bloeit met grote,

Voor veredelaars van wortelen een

dubbele trompetvormige bloemen, lichtgeel en lekker geurend!

“nightmare”, maar de (snij)bloem-liefhebber

Op een hoogte van 45cm bloeien deze

Het blijft soms gissen naar de juiste geslachts- en soortnamen, hier en
daar zetten we (letterlijk) een vraagteken. Niet alle soorten zijn te
overwinteren, o.h.a. heten de rechtop bloeiende soorten "Datura" en zijn
eenjarig en de soorten met hangende bloemen heten meestal
"Brugmansia", deze kunnen vorstvrij overwinteren.

heeft er een sterke, witte schermbloem aan.

kleurenmengsel.

516412

516200

voor 30 planten

€

1,95

10 zaden

2,50

WILDE PEEN
(Engels: Queen Anne’s Lace, Wild
Carrot)

De volle planten met zacht blad groeien tot

Dahlia variabilis 'Mignon Mixed'
geliefde, enkelbloemige dahlia's in een bont

€

€

3,95

Enorm aantrekkelijk voor vlinders e.a. insecten. Het fijne blad versterkt het
speelse effect.

516450

± 1600 zaden (2 g)

€

1,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Daucus carota 'Dara' / 'Purple
Kisses'

Delphinium ajacis 'Pink Queen'

Delphinium grandiflorum
'Summer Nights'

RIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

SIERPEEN
(Engels: Ornamental Carrot)

DWERGRIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

Prachtig samenspel van roze tinten in een

Alle sterke eigenschappen van de bloeiende,

oogstrelende harminie. De volle trossen

De meest donkerblauwe dwergridderspoor!

wilde (witte) peen kent nu een prachtig

bloeien in dubbele bloemen. Een sterke

Hoogte 25 cm. Voor rotstuinen, bloembakken

gekleurd broertje: een mix van licht- tot

snijbloem, die ook gedroogd kan worden.

of in borders op de voorgrond. Dit soort is

donkerlila! Sterk op de vaas en sierlijk in de tuin.

Hoogte 90cm.

516455

± 400 zaden (0,5 g)

516455.1 ± 20.000 zaden (25 g)

€

2,50

€ 25,00

Delphinium consolida 'Blue
Cloud'
RIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

516900

redelijk winterhard.

1350 zaden (3 g)

€

2,50

Delphinium ajacis 'Seven Dwarfs'
/ 'Dwarf Mixed'

517035

Delphinium grandiflorum 'White
Delfi'

Zo laag had u ze nog niet gezien! De dik

DWERGRIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

bloeien in 7 prachtig combinerende tinten.

ridderspoor.

516920

Een dankbare, gemakkelijk te telen plant, die

150 zaden

€

2,50

ook nog een lang vaasleven heeft!

516500

900 zaden (2 g)

€

1,95

Delphinium consolida 'Blue Spire'

Hoogte 60-90cm.

Deze soort neemt een speciaal plekje in bij de riddersporen. Mooi fijn blad
met trosjes vrij grote bloemen. De plant blijft bij zachte winters over. Ze
verdragen enige schaduw.

Een dankbare, gemakkelijk te telen plant, die
ook nog een lang vaasleven heeft!

516970

Hoogte 60-90cm.

516510

900 zaden (2 g)

€

1,95

Delphinium ajacis 'Frosted Skies'

voor 50 planten

ridderspoor. Grote halfgevulde bloemen in
lange trossen: zuiver wit maar met een

2,50

gemakkelijk te telen plant, die ook nog een lang vaasleven heeft !

€

2,50

RUIGE ANJER
(Engels: Deptford Pink)
Dit fraaie, wilde anjertje staat op de Rode Lijst
van bedreigde soorten, dus een handje helpen
kan geen kwaad! De eigenwijze, felroze
trosjes bij elkaar en geven een opvallende “touch” aan je border. De plant
wordt 30-50 cm hoog, zowel de stengels als blaadjes zijn licht behaard. Ze
bloeien in de zomer en worden graag door vlinders bezocht!

517045

1g

rotstuinen, bloembakken of in borders op de

Dianthus barbatus 'Wee Willie'

voorgrond. Bloemen hebben een

EENJARIG DUIZENDSCHOON
(Engels: Carnation, Pinks)

Deze soort neemt een speciaal plekje in bij de riddersporen. Mooi fijn blad
met trosjes vrij grote bloemen. De plant blijft bij zachte winters over. Ze
verdragen enige schaduw.

U hoeft niet meer een extra jaar te wachten op

517000

oersterke perkplant of (korte) snijbloem bloeit

voor 40 planten

€

2,95

517050

1900 zaden (2 g)

Dianthus caryophyllus 'Mixed'

snij- en droogbloem. Dikke gevulde

De bloemen zijn net elfenkapjes! De 4

bloemtrossen.

hoofdkleuren (donker- en lichtblauw, roze en

CHABAUDANJER
(Engels: Carnation)

Veelkleurig mengsel. Hoogte 45 cm. Sterke

€

1,50

wit). De lossige groei maakt de plant tot een

Grootbloemige snij-anjer, dubbelbloemig

speelse aanwinst. Hoogte 40cm.

kleurenmengsel. Hoogte 60cm

Delphinium ajacis
Hyacintbloemig Hoog

Deze soort neemt een speciaal plekje in bij de riddersporen. Mooi fijn blad
met trosjes vrij grote bloemen. De plant blijft bij zachte winters over. Ze
verdragen enige schaduw.

RIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

517010

Prachtig kleurenmengsel. Hoogte 120 cm. Veel

Delphinium grandiflorum 'Gentian
Blue'

zijtakken en dikke gevulde bloemtrossen.

€

1,50

Delphinium consolida 'Kingsize
Scarlet' / 'Carmine King'

€

1,95

517020
2,50

1,50

100 zaden

Dianthus chinensis 'Baby Doll
Mixed'

(met het typerende, smalle, grijze blad) bloeit heel ijverig in roze, rode en
witte tinten. De hoogte is 25-30 cm, zorg dat de grond goed

€

2,95

waterdoorlatend is!

517300

± 200 zaden (0,25 g)

€

1,50

€

1,95

Dianthus chinensis heddewigii
'Black & White'
(Engels: Pinks)

Delphinium consolida 'Lilac Spire'

Soms ben je die bonte kleurtjes zat! Wat dacht

RIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

u dan van (bijna) zwarte bloemen met een
zuiver wit randje? Hoogte 25 cm en als toegift

Een helderlila, rijkbloeiende ridderspoor.

een subtiel zoet geurtje…? Pittig, maar

Een dankbare, gemakkelijk te telen plant, die

oogstrelend!

ook nog een lang vaasleven heeft!

517350

Hoogte 60-90cm.

1350 zaden (3 g)

€

gemarkeerd door een donkere ring. De planten

Deze soort neemt een speciaal plekje in bij de riddersporen. Mooi fijn blad
met trosjes vrij grote bloemen. De plant blijft bij zachte winters over. Ze
verdragen enige schaduw.

€

150 zaden

laat trots zijn hartje zien, soms fraai

gentiaanblauwe kleur. Dit soort is redelijk winterhard.

goed vertakken. Hoogte 90-120cm.

517100

Dit vrolijk gekleurde, enkelbloemige anjertje

voorgrond. Bloemen hebben een

met grote bloemen aan stevige stengels, die

516840

2,50

CHINESE ANJER
(Engels: Pinks)

DWERGRIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)
rotstuinen, bloembakken of in borders op de

De beste eenjarige rode ridderspoor! Wijnrood

1350 zaden (3 g)

500 zaden (0,5 g)

Dwergridderspoor. Hoogte 25 cm. Voor

RIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

516830

€

uw geliefde duizendschoonbloemen! Deze

DWERGRIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

1500 zaden (3 g)

2,50

en witte tinten gemengd.

Delphinium grandiflorum
'Butterfly Mix'

RIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

516800

€

binnen een jaar. Hoogte 20-30 cm. Rode, roze

Delphinium ajacis
Hyacintbloemig Laag

300 zaden

2,50

bloemetjes (soms met witte stippels) bloeien in

Delphinium grandiflorum 'Blue
Dwarf' / 'Summer Blues'

hemelsblauwe kleur. Dit soort is redelijk winterhard.

porseleinblauwe buitenrand. Een dankbare,

516700

€

Dwergridderspoor. Hoogte 25 cm. Voor

Een doorbraak in de kleurschakering van de

100 zaden

€

DWERGRIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

RIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

516600

1350 zaden (3 g)

vroegere ‘Snowcloud’. Een helder lichtje op

Dianthus armeria

ook nog een lang vaasleven heeft!

ridderspoor.

De naam zegt het al: helder wit, zoals de

517040

Een dankbare, gemakkelijk te telen plant, die

Een prachtige diepdonkerblauwe, rijkbloeiende

3,95

Deze soort neemt een speciaal plekje in bij de riddersporen. Mooi fijn blad
met trosjes vrij grote bloemen. De plant blijft bij zachte winters over. Ze
verdragen enige schaduw.

RIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)
Een spierwitte, rijkbloeiende ridderspoor.

RIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)

€

menig iets donkerder plekje.

Delphinium ajacis 'White King'

Hoogte 60-90cm.

voor 15 planten

RIDDERSPOOR
(Engels: Larkspur)
gevulde bloemtrossen worden 25cm hoog en

Een prachtige azuurblauwe, rijkbloeiende

Deze soort neemt een speciaal plekje in bij de riddersporen. Mooi fijn blad
met trosjes vrij grote bloemen. De plant blijft bij zachte winters over. Ze
verdragen enige schaduw.

€

2,50

± 200 zaden (0,25 g)

Zaden - Eenjarige Planten
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Dianthus chinensis 'Indian Pinks
Mixed'

Didiscus caeruleus 'Mixed Lacy'

CHINESE ANJER
(Engels: Pinks)

Zeldzaam mooi samengesteld bloemetje in

Dubbele, speels gefranjerde bloemen in roze

bloemdoorsnee van 6 cm. Door de hoogte van

voor 120 planten

€

1,95

50-70 cm is deze plant bijzonder sierlijk in de

Deze set bevat 4 prachtige kleuren: Helderwit,

tuin en ook sterk als snijbloem. Geef ze een

Lavendel (lilaroze), dieproze en crèmewit

zonnige plaats.

518010

Dianthus superbus 'Albus'
WIT GEURANJERTJE
Een smetteloos wit bloeiende cultuurvorm van
de wilde prachtanjer met talloze, 3cm grote,
sterk gefranjerde bloemen aan ranke stengels.
De heerlijke anjergeur lokt de neus…! Als
plukbloem in kleine veldboeketten een aparte

(zachtgeel). Beschrijving staat op de afzonderlijke verpakking.

± 200 zaden (0,5 g)

bloemen.
Na de bloei de bloeistengel eruit snijden en de plant bloeit het jaar daarop
weer opnieuw.

517550

door z'n lichtroze kleur.

•

517800

900 zaden (0,2 g)

€

1,95

maar verder probleemloos op te kweken. Het
blad is lichtgroen, varenachtig en doet wat aan

Ze klimmen 2-3 m en houden van voedzame grond liefst in de
halfschaduw. Laat de zaden maar lekker vallen, de plant zaait zich

•

makkelijker uit.

€

2,95

Dichondra argentea 'Silver Falls'
Machtige hangplant voor terras of balkon,

€

3,95

dag zon.

Volle, stevige bloemtrossen met rondom

10.000 zaden (1 g)

€

1,95

€

1,50

€

1,95

Dimorphotheca sinuata 'Limpopo
Mixed' / 'Hybrids Mixed'
SATIJNBLOEM
(Engels: Star of the Veldt, Rain
Daisy, Cape Marigold)
Gemengde pasteltinten, hoogte 30 cm.
Gerbera-achtige bloem, donker hart met

518300

Digitalis purpurea ‘Camelot
White’ F1

Het gaat vooral om het bladeffect: grijs blad in
een enorme waterval… Afhankelijk van de bak
of pot kan een lengte van 50-200 cm worden
bereikt! Hoe zonniger, hoe intenser grijs de
kleur. Door het dikke blad kunnen de planten tegen een stootje; de bloei is
onopvallend.

€

4,95

Dichondra micrantha
CONFETTI-BLAD
(Engels: Kidney Weed)
groeiend of hangend vanuit potten of bakken.

SATIJNBLOEM
(Engels: Star of the Veldt, Rain
Daisy, Cape Marigold)

Deze variëteit geeft helderwitte kleurige
bloemen met een donkerpaarse gespikkeld
keeltje.

De bekende (maar niet te versmaden) witte

Sinds 2005 uniek! Een hybride vinger-hoedskruid heeft veel voordelen: Bij vroege zaai (voor ½ april) hetzelfde jaar al bloei! - Compacte planten
van 90-120cm.

satijnbloem met staalblauwe waas en

stukken grond te bedekken. Prima onkruid
onderdrukkend, een mooi alternatief voor gras. Leuk tussen stenen, ideaal

518180

20 zaden

€

3,95

om rustige vlakken te creëren. 10 gram is voor 2-3 m².

10 g

€

2,95

517900.1 50 g

€

9,95

Didiscus caeruleus 'Lavender
Blue'
BLAUW KANTWERK
(Engels: Blue Lace Flower)
hemelsblauwe kleur en met een
bloemdoorsnee van 6 cm. Door de hoogte van
snijbloem. Geef ze een zonnige plaats.

± 125 zaden (0,5 g)

€

1,50

518000.1 ± 2500 zaden (10 g)

€

8,95

518000.2 ± 12.500 zaden (5x10 g)

€ 35,00

Dimorphotheca sinuata 'Salmon'
SATIJNBLOEM
(Engels: Star of the Veldt, Rain
Daisy, Cape Marigold)
zee van open, margrietachtige bloemen in een
unieke, zachtzalmen tint. De planten zijn goed

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: First Year Flowering
Foxglove)

droogtebestendig en bloeien lang door, hoogte ongeveer 30 cm.

Deze variëteit geeft dieproze bloemen met een

Dissotis princeps

donker purperen gespikkeld keeltje.

(Engels: Purple Dissotis, Wild
Tibouchina)

•

50-60 cm is deze plant bijzonder sierlijk in de tuin en ook sterk als

± 150 zaden (1 g)

De bossige, zonminnende planten geven een

Digitalis purpurea ‘Camelot Rose’
F1

518390

Sinds 2005 uniek! Een hybride vinger-hoedskruid heeft veel voordelen: Bij vroege zaai (voor ½ april) hetzelfde jaar al bloei! - Compacte planten
van 90-120cm.

Zeldzaam mooi samengesteld bloemetje in

zwartblauw hart.

518350

Volle, stevige bloemtrossen met rondom

bloemen.
Na de bloei de bloeistengel eruit snijden en de plant bloeit het jaar daarop
weer opnieuw.

Ze vormen een uitstekend tapijt om grote

75 zaden

Dimorphotheca sinuata 'Polar
Star' / 'Glistening White'

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: First Year Flowering
Foxglove)

•

Miljoenen ronde blaadjes, plat op de grond

518000

oranje en rood. Geef ze een plekje in de schaduw of (hooguit) een halve

satijnglans. Zonnige niet te vochtige plaats.

maar ook als robuste kruiper een aanvulling!

517900

hoog en bloeit in de kleuren wit, geel, roze,

518220

bloemen.
Na de bloei de bloeistengel eruit snijden en de plant bloeit het jaar daarop
weer opnieuw.

20 zaden

de tweejarige teelt. Foxy blijft compact, 90 cm

bloemen.
Na de bloei de bloeistengel eruit snijden en de plant bloeit het jaar daarop
weer opnieuw.

Volle, stevige bloemtrossen met rondom

518170

Bij vroege zaai bloeit deze vingerhoedskruid

•

Sinds 2005 uniek! Een hybride vinger-hoedskruid heeft veel voordelen: Bij vroege zaai (voor ½ april) hetzelfde jaar al bloei! - Compacte planten
van 90-120cm.

plaats voor grappige, vuurrode zaadpeultjes.

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: Foxglove)

Sinds 2005 uniek! Een hybride vinger-hoedskruid heeft veel voordelen: Bij vroege zaai (voor ½ april) hetzelfde jaar al bloei! - Compacte planten
van 90-120cm.

Digitalis purpurea ‘Camelot
Lavender’ F1

met een donkerpaarse gespikkeld keeltje.

met hangende lichtgele bloemetjes maken

10 zaden

3,95

Deze variëteit geeft lavendel kleurige bloemen

Corydalis denken, de talrijke kleine trossen

517890

€

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: First Year Flowering
Foxglove)

Een prachtige klimmer met een tere uitstraling,

minimaal 20 zaden

20 zaden

€ 13,95

hetzelfde jaar. Latere zaai geeft automatisch

bloemen.
Na de bloei de bloeistengel eruit snijden en de plant bloeit het jaar daarop
weer opnieuw.

Dicentra torulosa

517850

Volle, stevige bloemtrossen met rondom

518150

4x20 zaden

Digitalis purpurea 'Foxy Mixed'

keeltje.

Leuk te gebruiken in rozeblauwe combinaties,

Gelukkig is dit razendleuke plantje nu in zaad
te krijgen voor u! Al vanaf 1870 in Europa,
geniet dit plantje pas de laatste jaren veel
aandacht. Bloeit rijk met lipbloempjes, die in
het centrum in tweeën zijn verdeeld. Bij enige
bescherming zelfs winterhard!

Volle, stevige bloemtrossen met rondom

518200

Sinds 2005 uniek! Een hybride vinger-hoedskruid heeft veel voordelen: Bij vroege zaai (voor ½ april) hetzelfde jaar al bloei! - Compacte planten
van 90-120cm.

Diascia barberae 'Pink Queen'

Sinds 2005 uniek! Een hybride vinger-hoedskruid heeft veel voordelen: Bij vroege zaai (voor ½ april) hetzelfde jaar al bloei! - Compacte planten
van 90-120cm.

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: First Year Flowering
Foxglove)
bloemen met een donkerbruin gespikkeld

1,95

1,95

•

Deze variëteit geeft crèmewitte tot zachtgele

€

€

Digitalis purpurea ‘Camelot
Cream’ F1 / 'Dalmatian White' F1

verschijning. Op een beschutte, niet te natte plek overwinteren de planten.

2000 zaden (1 g)

VINGERHOEDSKRUID
(Engels: First Year Flowering
Foxglove)

blauwe, lila en witte tinten en met een

tintjes gemengd. Hoogte 35 cm.

517400

Digitalis purpurea ‘Camelot
Quartet Mix’ F1

(Engels: Mixed Lace Flower)

2,95

Een prachtige tuin- of potplant, verwant aan
geplaatste, dikke en harige blad vormt de

bloemen.
Na de bloei de bloeistengel eruit snijden en de plant bloeit het jaar daarop
weer opnieuw.

20 zaden

€

de prachtige Tibouchina. Het kruiselings

Volle, stevige bloemtrossen met rondom

518190

100 zaden

€

3,95

basis voor grote, lilarose tot lilablauwe
bloemen met lange stampers. Af en toe komt een witte bloeier uit het
zaad. De foto’s zeggen verder voldoende...! In de winter kunnen de
planten vorstvrij overwinteren.

518400

20 zaden

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Dolichos lablab 'Purple'

Echium plantagineum 'Dwarf
Mixed'

HYACINTBONEN
(Engels: Hyacinth Bean)

Eschscholzia californica
'Ballerina Improved' / 'Twister
Mixed'

SLANGENKRUID
(Engels: Bugloss or Salvation Jane)

Sierlijk, klimmend peulgewas voor een zonnig

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

plekje buiten of in de kas. Deze

Uitbundig bloeiend, gemakkelijk te telen

vlinderbloemige bloeit prachtig lilaroze in lange

plantje met behaard blad en stengel. De

Dubbel- en halfdubbelbloemig in een kleurrijk,

bloemtrossen met purpergroen tot roodpurper

kelkbloempjes verschijnen in trosjes in roze,

vrolijk (pastel)mengsel. De planten blijven wat

blad en wordt als sierplant (eenjarig) enorm gewaardeerd, niet in de

zalm, lichtblauw, mauve, lila, lavendel en purper. Lokt bijen, vlinders en

compacter dan goedkope mengsels: 25 cm.

minste plaats omdat nog niet veel mensen dit gewasje kennen. Voor de

andere zoemertjes. Het meest compacte soort: hoogte 30-40 cm, ook voor

moestuinier: na de bloei groeien korte, felroze peultjes met een

droge zandgronden geschikt.

aangename zachtzoete smaak, populair in Azië! Jong plukken, kort koken

519020

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

of smoren in bijv. Tarkari (Surinaams gerecht), het roze verandert na
koken in groen. De droge boontjes kunnen uiteraard ook worden gekookt,
maar het water moet 2x worden ververst vanwege licht toxische
eigenschappen. In de tropen wordt het jonge blad door salade en het
oudere blad als spinazie gebruikt. De stevige wortels kunnen worden
gekookt of gebakken. Multifunctioneel eetbaar!

518500

12-16 zaden (5 g)

518500.1 120-160 zaden (50 g)

€

1,95

€ 12,50

Dolichos lablab 'White'

500 zaden (2 g)

519020.1 12.500 zaden (50 g)

€

1,95

€

9,95

Emilia sonchifolia 'Scarlet Magic'

tuinplant zijn net kwastjes. De kleuren:

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

diepgeel, oranje en scharlakenrood vloeien in

Compacte rijke doorbloeier met lichtrode

elkaar over, zoals alleen Rembrandt het zou

cupbloempjes, 25-30 cm hoog. Fijngenerfd

kunnen schilderen... Leuk in combinatie met

blad.

De bloemhoofdjes van deze niet alledaagse

HYACINTBONEN
(Engels: Hyacinth Bean)

519040

Sierlijk, klimmend peulgewas voor een zonnig

Erigeron annuus

500 zaden (0,4 g)

in lange bloemtrossen met heldergroen blad

ZOMERFIJNSTRAAL
(Engels: Daisy Fleabane)

en wordt als sierplant (eenjarig) enorm gewaardeerd, niet in de minste

Op een hoogte van 1-1,5 m bloeit dit familielid

plaats omdat nog niet veel mensen dit gewasje kennen. Voor de

van de aster en de madelief met witte tot

moestuinier: na de bloei groeien korte, frisgroene peultjes met een

lichtroze bloemen. Een luchtige en ijverig

aangename zachtzoete smaak, populair in Azië! Jong plukken, kort koken

bloeiende verschijning! Uitgebloeide stengels

of smoren in bijv. Tarkari (Surinaams gerecht). De droge boontjes kunnen

afknippen stimuleert de herbloei.

uiteraard ook worden gekookt, maar het water moet 2x worden ververst

519058

vlinderbloemige bloeit in het mooiste helderwit

0,5 g

€

2,50

kunnen worden gekookt of gebakken. Multifunctioneel eetbaar!

518510

12-16 zaden (5 g)

518510.1 250 zaden (100 g)

€

2,50

€ 35,00

€

1,95

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

519100

± 300 zaden

€

1,50

Eschscholzia californica 'Bridal
Bouquet'
SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)
Grote dubbele en semi-double bloemen, met

€

2,95

vanwege licht toxische eigenschappen. In de tropen wordt het jonge blad
door salade en het oudere blad als spinazie gebruikt. De stevige wortels

300 zaden (0,5 g)

Eschscholzia californica 'Red
Chief'

REMBRANDTBLOEM

andere planten (b.v. lichtblauw) in een flinke pot. Hoogte 40-60 cm.

plekje buiten of in de kas. Deze

519090

sierlijk geplooide bloemblaadjes, in een mooi
mengsel van lichtgele, bleekroze, witte en lila
tinten.

Erigeron karvinskianus
'Profusion'

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

SPAANS MADELIEFJE
(Engels: Spanish Daisy)

519105

190 zaden

€

2,50

Weer een ideale plant voor "hanging baskets"

Dracocephalum moldavicum
'Blue Dragon'

of andere hangpotten, bloembakken e.d. of als
kruiper over de grond. De plant maakt heel

Eschscholzia californica
'Enkelbloemig Gemengd'

DRAKENKOP
(Engels: Moldavian Balm)

veel vertakkingen met stevige dunne steeltjes en klein smal blad. De bloei:

Artistieke plant, bossig van groei met harig,

zweem. Bloeitijd juli-okt.

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

grijs blad en etage's van diepblauwe

Een klant schreef me ter aanvulling: "Nog even een opmerking over de

De kelkjes zijn enkelbloemig in een kleurrijk

lipbloemen. Wordt druk door vlinders, bijen en

erigeron karvinskianus 'profusion' op je site: Vermeld ook er even bij dat

mengsel. Mooi fijn, grijsgroen blad.

andere insecten bevlogen en geurt aantrekkelijk. Na de bloei ontstaan

de uitgebloeide bloemen totaal niet opvallen, dus de plant er altijd 'fris' bij

mooie zaaddozen. In Turkije trekt men er een geneeskrachtige thee van.

staat, en dat de bloei van midden mei tot aan de eerste serieuze vorst

518600

duurt. Dat kan dus ook ver in november zijn. Verder doet dit plantje het

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier!
Verbeter de grond in de tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter
plaatse, lukt altijd. De bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een
speelse kleine kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

± 750 zaden (3 g)

ontelbare madelief-achtige bloemetjes in helderwitte kleur met zalmroze

€

2,50

Eccremocarpus scaber 'Tresco
Mixed'

idd uitstekend in potten en hangmanden, maar ook en vooral in de volle
grond. Zeker op wat armere en/of droge grond, tussen de stenen op het

519120

terras en noem maar op. Een ideaal 'vullertje', dat het hele groeiseizoen

519120.1 62.000 zaden (100 g)

uitstraling wil hebben.
Ik hoop dat je me niet te opdringerig of betweterig vind in deze, - probeer
alleen met je mee te denken…"

Onstuitbaar klimmertje (tot 5 m lange ranken!)

519060

met ontelbare buisvormige bloempjes in een

€

1,95

vrolijk mengsel van gele en rode tinten.

€

1,95

Echium plantagineum 'Blue
Bedder'

op 50-90 cm hoogte. Door de opvallende kleur
en vorm combineert deze plant spannend in elke border, maar is ook een
zeer sterke snijbloem!

519070

voor bijen en vlinders.

519000.1 12.500 zaden (50 g)

€

1,95

€

7,50

20 zaden

€

3,95

€

1,95

Eschscholzia californica
'Champagne & Roses' /
'Appleblossom Pink'

Een verbazende combinatie van pittig roze tot

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

zacht champagneroze met alle tussenliggende
tinten. Het bloemblad is sierlijk geplooid als een plooirokje!

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

Halfdubbele trechterbloemetjes in een warme
tweekleur: geel met oranje aders langs de
randen van het bloemblad. Hoogte 20-25 cm.

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

± 150 zaden

1250 zaden (2 g)

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

Eschscholzia californica 'Apricot
Chiffon' / 'Strawberry Fields'

519080

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

519130

komen er wat rode tonen doorheen. Ze bloeien

vleugje lila) bloemplant. Heel aantrekkelijk

Eschscholzia californica 'Carmine
King'

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier!
Verbeter de grond in de tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter
plaatse, lukt altijd. De bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een
speelse kleine kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

1 jaar groeit, bloeit en afrijpt. In de herfst

Ook in het wild voorkomende blauwe (met een

500 zaden (2 g)

9,95

kleur. Hoogte 30 cm.

KRUISDISTEL
(Engels: Leavenworth's Eryngo)
Diepgekleurde blauwviolette distel, die binnen

SLANGENKRUID
(Engels: Viper's Bugloss)

519000

1,50

€

Enkelbloemig in een ongewone roodkoperen

Eryngium leavenworthii

Overwintert bij zachte winters.

150 zaden

€

voor een vrolijke noot zorgt. Onmisbaar in elke tuin, die een natuurlijke

PRACHTRANK
(Engels: Chilean Glory Vine)

518815

1900 zaden (3 g)

€

1,95

519140

200 zaden

€

2,50

Zaden - Eenjarige Planten
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Eschscholzia californica 'Cherry
Swirl'

Euphorbia graminea

Eustoma exaltum ssp.
Russelianum Collectie Double
Mix

SNEEUWGLANS

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

Een zee van witte bloemetjes in combinatie

Halfdubbele trechterbloemetjes in pittig

blad... dat biedt deze fraaie Euphorbia! De

‘s Werelds eerste 100% volledig dubbele,

kersrood: rood met een zweem roze... Hoogte

bloei gaat maar door en door en door, tot diep

grootbloemige Eustoma in de kleuren

20-25 cm.

in de herfst.

purperrood, helderwit, diepblauw en lichtroze!

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

De hoogte van 20-40 cm combineert de plant met een hangende of

Om deze prachtige fluweelachtige kelkbloemen tot bloei te brengen

519150

125 zaden

PRAIRIEKLOKJE

met een speelse groei en fijn, lancetvormig

€

3,50

moeten ze binnen in potten of in de kas worden geteeld, want ze houden

kruipende vorm tot wel 50 cm in doorsnee. Geniet er van!

519395

10 zaden

€

4,95

spectaculaire potplant of snijbloem. Kan als vaste plant gehouden worden
wanneer deze in de winter in de huiskamer wordt overgehouden.

Euphorbia marginata 'Variegata'

Eschscholzia californica 'Copper
Swirl'

WOLFSMELK
(Engels: Snow on the Mountain)

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

Bontbladige sierbladplant. Hoogte 80 cm. Als

519650

519400

bloemblad is sierlijk geplooid als een

519400.1 2500 zaden (50 g)

200 zaden (4 g)

€

1,95

€

9,95

plooirokje!

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

519170

180 zaden

€

2,50

winter in de huiskamer wordt overgehouden.

519610

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

€

1,95

20 zaden

€

2,95

25 gram voor 50-60 m².

prachtige fluweelachtige kelkbloemen tot bloei te brengen moeten ze

500 zaden (3 g)

519900.1 4000 zaden (25 g)

€

1,50

€

4,95

€

2,50

€

1,95

binnen in potten of in de kas worden geteeld, want ze houden van een

Freesia x hybrida 'Scented Mixed'

hoge luchtvochtigheid zonder te veel regen. De beloning: een
spectaculaire potplant of snijbloem. Kan als vaste plant gehouden worden

20 zaden

€

2,95

acryldoek beschermt het zaad tegen uitdrogen of wegspoelen. Op tijd de
lap er af.

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

€

2,95

ontstaan kunnen (ruim) vorstvrij overwinteren.

Gaillardia pulchella 'Lorenziana'

‘s Werelds eerste 100% volledig dubbele,

beloning: een spectaculaire potplant of snijbloem. Kan als vaste plant
gehouden worden wanneer deze in de winter in de huiskamer wordt

519630

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

€

1,95

20 zaden

€

2,95

Eustoma exaltum ssp.
Russelianum 'Echo Blue' F1 /
'Doublini Blue' F1
PRAIRIEKLOKJE

De Zuidwestkust van Californië is een ware

ze houden van een hoge luchtvochtigheid zonder te veel regen. De

“goudwave” van oranjegele slaapmutsjes. Zelfs

beloning: een spectaculaire potplant of snijbloem. Kan als vaste plant

de Mojave woestijn bloeit op na een regenbui.

gehouden worden wanneer deze in de winter in de huiskamer wordt

In onze tuinen is het slaapmutsje 1 van de

overgehouden.

gemakkelijkste plantjes om te zaaien, dit ruim gevulde zakje kan op veel

519640

Een ideaal zaaibloemetje voor de “luie” zaaier! Verbeter de grond in de
tuin met een beetje potgrond en zaai lekker ter plaatse, lukt altijd. De
bloemetjes zijn er in enkele en dubbele vorm, in een speelse kleine
kelkvorm. Zelfs het blad is fraai: sappig fris en ingesneden.

€

2,95

Gaillardia pulchella 'Single
Flowered Mixture'

vurig gekleurde bloemen in tinten geel en oranje, allen met kastanjebruin

te brengen moeten ze binnen in potten of in de kas worden geteeld, want

20 zaden

1500 zaden (3 g)

en stengels en op een hoogte van 60-70 cm de

prachtige fluweelachtige kelkbloemen tot bloei

kale plekjes het bloemenwonder verrichten!

en bronzen tinten. Sterke snijbloem.

Gemakkelijke groeier met behaarde bladeren

grootbloemige, diepblauwe Eustoma! Om deze

HET WILDE SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

Dubbelbloemig zeer gevulde bloemen in gele

KOKARDEBLOEM
(Engels: Firewheel, Indian blanket,
Indian Blanketflower, Sundance)

‘s Werelds eerste 100% volledig dubbele,

Eschscholzia aurantiaca

KOKARDEBLOEM
(Engels: Firewheel, Indian blanket,
Indian Blanketflower, Sundance)

521000

overgehouden.

zeer gewilde tint. Hoogte 25-35 cm.

25 zaden

PRAIRIEKLOKJE

ze houden van een hoge luchtvochtigheid zonder te veel regen. De

lichtere glans en een speels wit hartje. Een

snijbloemetje. Vrolijke gemengde kleuren. De

520000

te brengen moeten ze binnen in potten of in de kas worden geteeld, want

Een dieppurper bloempje met hier en daar een

De geur is hemels en het is een sterk

of in de kas. Hoogte 50cm, de bollen, die

prachtige fluweelachtige kelkbloemen tot bloei

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

Freesia's genieten een wisselende populariteit.

plantjes houden van een beschut, warm plekje

Eustoma exaltum ssp.
Russelianum 'Mariachi Pink' F1 /
'Arena Baby Pink' F1

grootbloemige, lichtroze Eustoma! Om deze

Eschscholzia californica 'Purple
Gleam'

3000 zaden (5 g)

verpakking om eens lekker mee rond te

519900

wanneer deze in de winter in de huiskamer wordt overgehouden.

519380

venkelplanten vraagt om een grotere

weer de tuin te sieren!

519620

1250 zaden (2 g)

in kleine zakjes aan. De sierlijkheid van

tijd eruit snijdt, dan zal de plant voldoende blad vormen om het jaar erna

druk ze aan. Bedekken met een lap of

519300

In het hoofdstuk "kruiden" bieden we dit soort

wordt daarom als eenjarige plant gezien. Als je de uitgebloeide bloem op

PRAIRIEKLOKJE

Hark of werk de zaden luchtig in de grond en

150 zaden

VENKELBLOEM
(Engels: Fennel)

(afhankelijk van weer en mest). De plant bloeit vaak het eerste jaar al en

lichtgroen in het beginstadium! Om deze

Zaaien: april-juni in de vollegrond of in potten.

519290

3,95

gekroond met een zachtgele schermbloem op 70-130cm hoogte

grootbloemige, helderwitte Eustoma,

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

€

strooien (bloemen weven). Het zeer fijne, aromatische blad wordt

Eustoma exaltum ssp.
Russelianum 'Cinderella Ivory' F1
/ 'Mariachi Lime Green' F1

‘s Werelds eerste 100% volledig dubbele,

Eschscholzia californica 'Peach
Sorbet'

250 zaden

Foeniculum vulgare

snijbloem. Kan als vaste plant gehouden worden wanneer deze in de

35 cm.

1250 zaden (2 g)

519800

‘s Werelds eerste 100% volledig dubbele,

zonder te veel regen. De beloning: een spectaculaire potplant of

grijsgroene blad komt hier mooi bij uit. Hoogte

519250

cm, de plant groeit breed uit of hangt over bij bloembakken.

de kas worden geteeld, want ze houden van een hoge luchtvochtigheid

glanzend melkwit! Het vederachtig ingesneden

hele zomer tot diep in de herfst bloeien de

verwijderen van uitgebloeide bloemetjes aan te raden. De hoogte is 10-20

PRAIRIEKLOKJE

te brengen moeten ze binnen in potten of in

Dit is niet gewoon wit, dit is satijnachtig,

van “taaie” stengeltjes en blaadjes vormt. De

de vorm zoals een madeliefje! Om lange bloei te stimuleren is het

prachtige fluweelachtige kelkbloemen tot bloei

SLAAPMUTSJE
(Engels: Californian Poppy)

Een ijverige bloeier, die eerst een stevige basis

hemelsblauwe bloemetjes met een geel hartje,

Eustoma exaltum ssp.
Russelianum 'Arena Red' F1

grootbloemige, purperrode Eustoma! Om deze

Eschscholzia californica 'Milky
White' / 'Ivory Castle'

€ 10,95

SMURFMADELIEFJES
(Engels: Kingfisher Daisy)

groen.

lijken wel roodkoperen sieraden! Het

4x20 zaden

Felicia bergeriana

decoratieve tuinplant of snij

De halfdubbele, glanzend oranje bloemen

van een hoge luchtvochtigheid zonder te veel regen. De beloning: een

€

hart. Hommels zijn er gek op!

521010

1500 zaden (3 g)

€

1,95

€

1,95

Gazania rigens 'Sunshine Mixed'
3,95

MIDDAGGOUD
(Engels: Treasure Flower, South
African Daisy)
Prachtige dieprode, oranje, gele en witte
bloemen met geel hart. Gaan open met zon en
warmte. Hoogte 20 cm.

522200

20 zaden

Zaden - Eenjarige Planten
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Gazania rigens 'Daybreak Pink
Shade' F1
MIDDAGGOUD
(Engels: Treasure Flower, South
African Daisy)

Gilia capitata

Gypsophila elegans 'Mixed'

KOGELPHLOX
(Engels: Queen Anne's Thimples)

GIPSKRUID
(Engels: Baby's Breath)

Bolronde lavendelblauwe bloemetjes van

Roze en witte tinten, een vrolijk evenwicht in

nauwelijks 1 cm doorsnee, bloeiend van juni

vaas of tuin.

Een tuinplant om trots op te zijn! Zoek je een

tot september. Trekken vlinders, bijen en

plant met een sensationele kleur en minimale

zweefvliegen enorm aan. Het blad is

zorg? Gazania’s houden van de hitte van de zomer, maar passen zich ook

varenachtig geveerd. Hoogte 40-60 cm.

gemakkelijk aan koelere periodes. Elk bloemblaadje is gesierd met twee

522500

tinten romantisch roze, ze sluiten zich ‘s nachts en heropenen bij
dageraad. De zilver-groene bladeren zijn diep ingesneden en voelen als vilt
aan hun witte onderzijde. Gebruik ze als een zomerbloeiende

25 zaden

€

522500.1 19.000 zaden (10 g)

€

1,50

€

3,95

3,95

10.000 zaden (5 g)

523200.1 200.000 zaden (100 g)

€

1,50

€

9,95

Gypsophila elegans 'Rosa'
GIPSKRUID
(Engels: Baby's Breath)

Gomphrena globosa 'Mixed'

bodembedekker, in bloembakken of als een rand langs looppaden.

522225

3800 zaden (2 g)

523200

KOGELAMARANT
(Engels: Globe Amaranth)

Eén van de gemakkelijkst te telen eenjarigen!
Het plantje vertakt zich rijk en is van het

Gazania rigens 'Daybreak Red
Stripe' F1

Kleine bolvormige bloemetjes in donkerpaarse,

zachtste lichtroze. Gemakkelijk te combineren

roze en witte kleuren. Je hoort al aan het

in tuin of potten en als snijbloem geeft deze

MIDDAGGOUD
(Engels: Treasure Flower, South
African Daisy)

ritselen van de bloem, dat ze te drogen zijn!

Gypsophila een artistiek "los" effect in het boeket. Hoogte 45-60 cm.

Een sterke snijbloem en mooi voor

523250

droogboeketten. Hoogte 40 - 60 cm.

522800

Een Fleuroselect Gouden Medaillewinnaar om
meerdere redenen: de kleur is fantastisch:
oranje met bruinrode streep in het midden van elk “bloemblad”. De bloei
begint vroeger dan andere soorten en de bloemhoofdjes openen zich al
vroeg in de morgen, bij het “aanbreaken” van de “day”…

522230

voor 25 planten

€

3,95

400 zaden (1 g)

€

1,95

Gomphrena globosa 'Purple'

10.000 zaden (5 g)

€

1,50

Gypsophila muralis 'Pink
Sugardot'
GIPSKRUID
(Engels: Baby's Breath)

KOGELAMARANT
(Engels: Globe Amaranth)

Een veelbelovende nieuwkomer uit

Kleine bolvormige bloemetjes in diep

Denemarken ! De groeiwijze is luchtig en

donkerpaars. Je hoort al aan het ritselen van

Gazania rigens 'Talent Mixed'

tegelijk rond van vorm. Een massa zeep-roze

de bloem, dat ze te drogen zijn! Een sterke

bloemetjes, die elkaar maandenlang opvolgen maken dit plantje tot een

MIDDAGGOUD
(Engels: Treasure Flower, South
African Daisy)

snijbloem en mooi voor droogboeketten.

lust voor bloembakken, hangmanden en natuurlijk ook als kruipertje in de

Hoogte 40 - 60 cm.

522810

Het blad alleen al is beeldschoon: dof behaard

400 zaden (1 g)

tuin. Hoogte 20 cm.

€

1,95

523300

± 30 zaden

€

2,95

Gomphrena haageana
'Strawberry Fields'

Helianthus annuus 'American
Giant'

MEXICAANSE
KOGELAMARANTH
(Engels: Globe Amaranth)

REUZEN-REUZENZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Een wonderlijke aanblik op een afstandje:

of de Amerikaan? (Waar heb ik dat meer

wuivende stengels van 60 cm lengte met

Gazania rigens 'Tiger Stripes
Mixed'

gehoord…) De belofte van dit ras: de grootste

bovenaan…. aardbeien! Bij nader inzien blijken het bolronde, warmrode

bloemen en een hoogte tot 5m met stengels van armdikte. Proberen dus!

bleoemetjes van deze prachtige Gomphrena. Sterk snijbloemetje

Wel de plant verwennen om deze topprestatie te bereiken.

MIDDAGGOUD
(Engels: Treasure Flower, South
African Daisy)

overigens, eventueel te drogen.

met een zilvergrijze gloed en varen-achtig
ingesneden. (Extra bestand tegen wind!) De
margrietvormige bloemen hebben prachtige tinten, vaak verrijkt met
donkere ringen rond het hart. Een opsomming: bruinrood, oranje, gele
tinten, oudroze....

522250

20 zaden

€

4,50

522900

van de hitte van de zomer, maar passen zich ook gemakkelijk aan koelere
periodes. Elk bloemblaadje (in tinten crème, geel, brons en roze) is
gesierd met een donkerder getinte, diagonale streep. Gebruik ze als een
zomerbloeiende bodembedekker, in bloembakken of als een rand langs
looppaden.

€

4,50

ook heel interessant. Eerst verschijnen de
grote gele trechterbloemen, gevolgd door

De rijpe kleur van de herfst...: een warm

vruchten vol spierwitte katoen (proces duurt 5

mengsel van gele, roze, bronskleurige en

maanden.) Hoogte 40 cm.

15 zaden

3,50

donkerrode tinten (vaak dubbelkleuren), allen

€

1,50

met donker hart. Bloemen zijn middelgroot, de plant vertakt zich en wordt

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

WILDE KATOEN
(Engels: Wild Cotton)

halfbeschaduwde plaatsen goed thuis voelt.

523900

De beschermde echte wilde katoen, die

Het fraaie, ingesneden blad wordt gevolgd

gelukkig nog ruim voorkomt in Zuid-Afrika. Uit

door lilablauwe bloemen, die uiteindelijk een
grappig, op een ooievaarsbek lijkende vrucht produceren. Dit is een van de
weinige soorten binnen de Ooievaarsbekfamilie, die zich (meestal) als een
eenjarige plant gedraagt: groeien, bloeien en zaad geven. Dat zaad

deze specie is de vruchtbare vezelplant

meerjarig is. Bij late zaai is de plant overigens tweejarig: het eerste jaar
de startgroei, het 2e jaar de bloei.

naast bijzonder fraai ook heel interessant. Eerst verschijnen de grote gele
duurt 5 maanden). Katoen is eigenlijk een meerjarige struik, die je in het
najaar kan oppotten en binnen kan overwinteren.

522945

zie Pelargonium

€

1,95

Gilia tricolor 'Birds Eyes'

10 zaden

€

1,95

tuin of potten en als snijbloem geeft deze Gypsophila een artistiek "los"

zijn langs de rand helderroze (verbloeiend naar
lilablauw) en vloeien via wit over in de opvallend donkerpurperen hartjes.
Hoogte 30-50 cm (afhankelijk van voeding en zon).

€

1,95

effect in het boeket. Hoogte 45-60 cm.

523000

10.000 zaden (5 g)

523000.1 200.000 zaden (100 g)

€ 39,50

DWERGZONNEBLOEM
(Engels: Baby Sunflower)
Rijkbloeiend en lekker compact, met zijn 60
cm hoogte is deze pollenvrije zonnebloem
geschikt voor pot of tuin. De bloem is

523940

helderste wit. Gemakkelijk te combineren in

bloeiende open bloemetjes. De bloemkelkjes

9,95

523900.2 ± 40.000 zaden (1 kg) 

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

Het plantje vertakt zich rijk en is van het

kennen en nog geurend ook! Overvloedig

1,95

€

donker hartje.

Eén van de gemakkelijkst te telen eenjarigen!

Een van de liefste plukbloemetjes die we

± 400 zaden (10 g)

bescheiden van grootte en warmgeel met een

Gypsophila elegans 'Covent
Garden'
GIPSKRUID
(Engels: Baby's Breath)

VOGELOOGJES
(Engels: Queen Anne's Thimples)

€

523900.1 ± 4000 zaden (100 g)

Helianthus annuus 'Babyface' F1

voortgekomen. Deze subtropische plant is
trechterbloemen, gevolgd door vruchten vol spierwitte katoen (proces

resulteert wel in een blijvende ppopulatie zodat het lijkt dat de plant

4500 zaden (2 g)

€

150-200 cm hoog.

Een gemakkelijke plant, dat zich ook op

522300

10 zaden

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Deze subtropische plant is naast bijzonder fraai

Gossypium herbaceum

OOIEVAARSBEK
(Engels: Fanleaf Geranium)

voor 50 planten (1 g)

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

Helianthus annuus 'Autumn
Beauty' / 'Herfstschoonheid'

KATOENPLANT
(Engels: Cotton)

522940

Geranium bohemicum

522290

1,95

523860

makkelijke tuinplant! Deze Gazania’s houden

20 zaden

€

Gossypium herbaceum

In het begin wat kweekzorg, daarna een hele

522260

250 zaden (1 g)

Welke varieteit is nu groter: de Rus (524470)

€

1,50

€

9,95

20 zaden

€

2,50

Zaden - Eenjarige Planten
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Helianthus annuus 'Avondzon' /
'Evening Sun'

Helianthus argophyllus 'Gold &
Silver'

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Zoals de avondzon ons verwent met

Vertakkend, 150 cm, goudgeel met zwart hart.

donkerbruin hart. Veel eigenschappen voor de

verrassende kleurovergangen, zo biedt deze

Bijzonder is het zilvergroene blad!

kweek van een kwaliteitssnijbloem: stevige

zonnebloem een kleurenpalet van bruinrood

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem
op dit moment. We spelen daar op in door een enorm groot sortiment aan
te bieden: kies maar uit!

180 cm lange stengels, niet vertakkend, lang

tot oranje met warmgele strepen in een oneindige variatie van warme
tinten. Een hoge, enkelbloemige variëteit met middelgrote bloemen,
waardoor deze ook geschikt is voor de snij. Hoogte 180-200 cm.

524080

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

Helianthus annuus 'Domino'

524000

€

1,95

524000.1 ± 3000 zaden (100 g) 

± 300 zaden (10 g)

€

9,95

524000.2 ± 30.000 zaden (1 kg) 

€ 39,50

80 zaden (1 g)

Helianthus annuus 'Moonshine'
ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)
Een crèmewitte middelgrote zonnebloem met

€

1,95

SNIJZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)
deze sterke zonnebloemen in heldere tinten

€

Een nauwelijks vertakkende variëteit, met een
met stuifmeel, dus ook nuttig voor de bijen)

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

voor de snij, een andere tip: maak er een haag

Dit is een van de meest zuivere donkerrode

of windkering van!

(bijna zwarte) zonnebloemen. De hoogte is

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

150 cm, ideale hoogte voor de snij. Alleen voor normale teelt geschikt,

100 zaden (5 g)

€

1,95

wegens daglengte-gevoeligheid.
Voor kwekers: rij-afstand 40-50 cm, in de rij 20 cm. 8-10 planten p/m².

524100.1 2000 zaden (100 g) 

€ 15,00

bloemen hebben een (bijna) zwart hart. Een vazenvuller!

524100.2 20.000 zaden (1 kg) 

€ 75,00

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

Helianthus annuus 'Earth Walker'

524390.1 1000 zaden 

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Helianthus annuus 'Music Box' /
'Distinto Mix'

lemon (citroengeel), goudgeel en rood. Alle

524010

ruim 250 zaden (10 g)

524010.1 ruim 12.500 zaden (500 g) 

€

2,95

€ 25,00

Dit charmante, aardse mengsel bestaat uit vele

Helianthus annuus 'Dwarf Yellow
Spray'

zeldzamere kleur chocoladebruin! Op een

Een andere benadering van zonnebloemen:
niet te hoog (50-60 cm) behoeft dus geen
steun. Zeer vertakkend, (leuk voor een
haagje!) Kleine, maar talrijke bloemen. Wat denkt u van zo’n snelle,
zonnige afscheiding...?!

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524020

40 zaden

€

3,50

zaaien. Deze variëteit maakt snel zijtakjes die
weer bloeien. Tip voor potten of bakken: zet
ze lekker vol met deze dwergzonnebloem. Bloeitijd mei tot oktober op een
zonnige plaats.

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524031

± 40 zaden (1 g)

€

2,50

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)
Reuzenzonnebloem. Hoogte tot 3 m. Gele

lang genoeg voor de snij. De kleuren variëren van crèmegeel, via

524150

hart.

€

3,95

524400

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

€

1,50

€

3,95

50 zaden (1 g)

€

1,95

Helianthus annuus 'Op Zwart
Zaad' (Enkel)
ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

dit ras bekend onder code "VV10-1". Het is een nieuwe verbeterde snij-

Na enige jaren selectie kwam deze prachtige

hybride, die heel snel bloemen vormt in de Nederlandse zomer

zonnebloem uit de “zwarte hoed”. De bloei is

(momenteel zelfs de snelst bloeiende van alle variëteiten!). De kleur is

aan stevige stengels op ongeveer 2 m hoogte.

knalgeel met een donker zwart hart, sterk blad, niet-vertakkend,

De bloem heeft mooie grote, goudgele lintbloemen (precies zoals een

stuifmeelvrij (schoon in de vaas) en bij zaai vanaf 10 mei tot 1 augustus

zonnebloem moet zijn) en blijft tamelijk lang trots overeind. Tijdens de

binnen 60 dagen in bloei. Voor de hobbyist is dit natuurlijk gewoon een

rijping laat de bloem zijn kop hangen en toont het enorm grote bloemhart

prachtige zonnebloem, die naast een snijbloem ook heel decoratief staat in

met pikzwarte zaden (in de zon met paarse gloed). Een doorsnee van 40

de tuin of in een grote pot. De hoogte is 150-175 cm.

cm is geen uitzondering! In de nazomer en herfst zullen de vogels in

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

dankbare zwermen zich er aan tegoed doen…

20 zaden

€

2,95

524250.1 500 zaden

€ 25,00

524250.2 2x500 zaden

€ 39,95

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524406

± 25 zaden

€

1,95

524406.1 ± 1000 zaden 

€ 25,00

524406.2 ± 10.000 zaden 

€ 99,00

Helianthus annuus 'Op Zwart
Zaad' (Vertakt)

REUZEN-ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem
op dit moment. We spelen daar op in door een
enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

dieporanje tot karmijnrood met vele dubbelkleuren en een donker of groen

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

Helianthus annuus 'Jua Maya' F1

Helianthus annuus 'King Kong'

bloemen met groot bruin hart.

± 100 zaden (10 g)

60-80 cm. Nog net goed voor de pot en net

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524250

Helianthus annuus 'Mongolian'

524050

zonnebloemen op een ideale tussenhoogte:

30 zaden

2,50

€ 45,00

verfraaiing voor de tuin en een sterke snijbloem op de vaas.

verbeterde telg te verrijken! In de proeven was

40 cm lange stengels, bloeit snel na het

€

Veelkleurig mengsel van niet-vertakkende

het sortiment zonnebloemen met een

Grote, gele bloemen met donker centrum op

20 zaden

vertakkende stengels en geven een overmaat aan bloemen. Een

is het onze partner Henk van der Velde gelukt

DWERGZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

524390

hoogte van 150-250 cm bloeien de

Het is zover! Na enkele jaren veredelingswerk

Helianthus annuus 'Topolino'

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

tinten oranje, dieprood, warmgeel en zelfs de

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

1,95

Helianthus annuus 'Moulin
Rouge' F1 / 'Ruby' F1 / 'Black
Magic' F1

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

524100

Op de ideale (snij)hoogte van 160 cm bloeien

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524340

groeihoogte van 150 cm. Prachtige soort (wel

Helianthus annuus 'Black Centred
Cutting Mix'

houdbaar op water.

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Een imposante zonnebloem, die hoog wordt
(3-4 m), extreem grote bloemen heeft en zich
tot een brede heg vertakt. Om in 1 jaar "vrij te

Aan stevige stengels bloeit deze zonnebloem

zitten…" en heel geschikt voor een wedstrijd:

wel met 6-8 bloemen per stengel. Op 1,5-2 m

wie kweekt de grootste zonnebloem?

pronken de gele bloemen met donker hart, ze

Helianthus annuus 'Florenza'

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

hebben een diameter van 15-25 cm, sterk op de vaas! Tijdens de rijping

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

524260

pikzwarte zaden (in de zon met paarse gloed). In de nazomer en herfst

524050.1 ± 1000 zaden (100 g) 
524050.2 ± 5000 zaden (500 g) 

€ 15,00

voor 10 planten

€

2,95

laat de bloem zijn kop hangen en toont het middelgrote bloemhart met
zullen de vogels in dankbare zwermen zich er aan tegoed doen…

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

Aparte kleurschakering: mahonie in het
centrum en beige aan de rand. De sterk

524407

€

1,95

geven middelgrote bloemen.

524407.1 ± 1000 zaden 

€

9,95

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524407.2 ± 10.000 zaden 

€ 50,00

vertakkende planten met blauwgroen bad

524060

€

1,95

± 25 zaden

Zaden - Eenjarige Planten
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Helianthus annuus 'Pacino Gold'

Helianthus annuus 'Solar Power'
F1

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Helianthus annuus 'Taiyo'
ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Samen met ‘Smily’ (524030) een extreem

Een van de mooiste reuzenzonnebloemen, die

compacte zonnebloem, speciaal voor potten.

Prachtige dubbele of 3-dubbele rijen

niet op lengte is verbeterd, maar op

De hoogte is ca. 35 cm, de bloemen zijn geel

bloemblaadjes rond een diepbruin tot bijna

bloemkleur. Een Japans kweekproduct. De

met lichtgroen hart. Na de eerste uitgebloeide

zwart bloemhart. Het bloemblad is aan de

hoogte is 2-3 m en de bloem is warmgeel met

bloem te hebben weggesneden, zal de plant zich vertakken.

uiteinden geel en naar het centrum warmrood. De bloemen zijn Pollenvrij,

chocoladebruin hart, 30 cm in doorsnee en niet vertakkend.

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

maar wel vol nectar, dus de bijen zijn er dol op! Als snijbloem in de vaas
ligt de tafel niet bezaaid met stuifmeel... De plant vertakt ijverig en vormt

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524410

veel bloemen aan stevige 120 cm hoge stengels.

524740

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524740.1 ± 2500 zaden (100 g)

€ 12,50

524740.2 ± 25.000 zaden (1 kg) 

€ 75,00

20 zaden

€

2,50

Helianthus annuus 'Pike's Peak'

524477

REUZEN-ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)
Met een beetje extra zorg kan je met deze
variëteit van Burpee de allergrootste en
allerhoogste zonnebloem kweken! De gele

20 zaden

Helianthus annuus 'Titan'

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

REUZEN-ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Behorend tot de snijzonnebloemen wil niet

tot enorme schijven vol zaden (vogelvreugde!) Menig wedstrijd is

zeggen dat deze prachtige helderoranje bloeier

gewonnen met dit Engelse ras, hoogtes van 6 meter zijn zeker haalbaar.

in de tuin misstaat. Snij je de hoofdbloem

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

eruit, dan ontstaan aan veel zijscheuten de

524415

Hoogte 100 cm.

€

2,50

524415.1 ± 1000 zaden 

€ 15,00

524415.2 ± 10.000 zaden 

€ 75,00

25 zaden

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Helianthus annuus 'Sungold'
hoog

Een uitgelezen mengsel van avondzontinten.

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Je weet wel de lucht kleurt dan rood,
bruinrood, rozerood, geel, geelwit.... Al die
zonnebloemmengsel. Hoogte 120-150 cm, de bloeistengels vertakken zich
en vormen sterke, pollenvrije bloemen van 15 cm in diameter.

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524420

20 zaden

€

3,95

€ 39,95

een technisch verhaal voor de kwekers: Het
betreft hier een F1 hybride tussen twee ouderlijnen van verschillende
species (interspecifieke kruising) waarbij er gewerkt word met een CMS
moederlijn. (Cytoplamatisch Mannelijke Steriliteit). Het resultaat uit de
kruising, de F1 hybride is steriel en dus stuifmeelvrij! Wat erg afwijkt van
deze hybride dat deze niet resulteert in een zuivere lijn maar in een
mengsel van kleuren. Het kan voorkomen dat je in dit mengsel van

100 zaden (5 g)

voor 40 planten

€

1,50

Een echte dwerg (60-80 cm) met reusachtige,
dubbele oranjegele bloemen, de gelijkenis met

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

de kop van een teddybeer is niet vergezocht!

€

1,95

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

€

2,50

100 zaden (2 g)

€

1,95

€ 25,00

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)
Prachtige diepe kleur. Deze 12 cm grote
bloemen zijn fluweelrood met
overgangskleuren via kastanjebruin naar het

524760

30 zaden

Middenlage planten (80-120cm) geven

524720

1,50

hart. Eén bloem per plant.

€

9,95

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem
op dit moment. We spelen daar op in door een enorm groot sortiment aan
te bieden: kies maar uit!

524790

€

1,95

Helianthus debilis ssp.
Cucumerifolius 'Mix'
ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

bloemblad. De bloemdoorsnee is 30 cm en

Kleine enkele bloemen in prachtige

dwingt respect af: een korte reus!

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

30 zaden

schitterende goudgele bloemen met een groen

€

een groen tot lichtbruinhart en heldergeel

524730

1,95

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

± 80 zaden (1 g)

€

Helianthus annuus 'Zebulon'

bloemharten heeft dit 60 cm “kniehoge” soort

30 cm.

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

Dwars tegen de trend van donkere

gele bloemen met groot donkerbruin hart hebben een diameter tot

heldergeel verkleuren.

ongeveer 150 cm, ideaal als borderplant of voor teelt als snijbloem.

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

e.d.) ruim boven de 3 meter uit. De zeer grote,

1,95

Helianthus annuus 'Velvet Queen'
/ 'Prado Red'

Helianthus annuus 'Sunspot'

Groeien met wat extra moeite (mest, water

€

binnenuit van vlammend oranje naar

524754.1 5000 zaden (100 g)

Bloemdoorsnee tot 18 cm.

524720.2 ± 8000 zaden (100 g)

De grootste kanshebber voor een echte reus!

25 zaden

zwarte hart. Er komen meerdere bloeistengels aan een plant. De hoogte is

misverstand.

REUZEN-ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

524750

524754

Helianthus annuus flore pleno
'Teddy Bear'

De beschijving achterop het zakje dat de pollen kleverig zijn berust op een

Helianthus annuus 'Russian
Giant'

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

korte stelen van 80-100 cm lengte. De donkere

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem
op dit moment. We spelen daar op in door een enorm groot sortiment aan
te bieden: kies maar uit!

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

2,50

vogels! Een hart voor dieren...!

bloemharten dragen bloembladeren, die van

stuifmeelvrije typen een paar bastaarden vindt die wel pollen hebben.

€

zijn de bloemharten met zaden de hele winter een lekkernij voor de

Vlammend fraaie zonnebloemen aan kordate,

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem
op dit moment. We spelen daar op in door een enorm groot sortiment aan
te bieden: kies maar uit!

524700

aantrekkelijk voor bijen, vlinders en andere nectarsnoepers, vervolgens

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Hoogte 180 cm.

524600

met een enorm groot hart tot wel 60 cm in doorsnee! Dat is eerst heel

Helianthus annuus 'Twilight Zone'

Hoogte 60 cm.

vertakkende planten (180cm hoogte). Even

60 zaden

2,50

Dikke gevulde bloemen goudgeel van kleur.

Een bijzonder warmgekleurd mengsel van

524470

€

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

± 20 zaden

hoogte 3-5 m! Daarbij geeft de plant bloemen

Helianthus annuus 'Sungold' laag
/ 'Gelber Knirps'

Helianthus annuus 'Magic
Roundabout' F1

524450

kandidaat voor een zonnebloemwedstrijd,

Dikke gevulde bloemen, goudgeel van kleur.

kleuren zitten in dit middel-grootbloemig

2,95

voeding en water) flink groot worden en is een

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524480

€

Deze hemelbestormer kan (bij voldoende

bescheiden bloemen (doorsnee ca. 12 cm). Een Fleuroselect winnaar.

524480.1 1000 zaden

Helianthus annuus 'Harlequin' F1

2,50

Helianthus annuus 'Sonja'

bloemen staan op dikke stengels en bloeien uit

± 50 zaden

€

± 250 zaden (10 g)

€

1,90

herfstkleuren. Hoogte 2 m. Een rijk
vertakkende plant met taaie stengels. Prachtig
voor zomerboeketten.

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

524800

± 175 zaden (1 g)

524800.1 ± 17.500 zaden (100 g)

€

1,50

€ 15,00

Zaden - Eenjarige Planten
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Helianthus debilis ssp.
Cucumerifolius 'Italian White' /
'Ice Cream'

Helichrysum bracteatum 'LemonYellow'

WITTE ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Hibiscus sabdariffa

ECHTE STROBLOEM
(Engels: Straw Flower)

ROSELLA
(Engels: Rosella, Indian or Red
Sorrel)

Zachte, heldere tinten vervelen nooit! Deze

Prachtige plant, dat veel eetbare toepassingen

Ja, je leest het goed: een (bijna) witte

citroengele strobloem staat speels in de tuin

kent en als eenjarige of meerjarige (vorstvrij

zonnebloem ! Fijn bloemblad (crèmewit dus)

en is een sterke snijbloem, zowel vers als

overwinteren) wordt geteeld. We beginnen bij

naar het centrum, via een gele zone overgaand in een contrasterend zwart

gedroogd. Pluk ze in de knop, ze rijpen nog na. Tip: na het zaaien een

de jonge blaadjes en stengels: deze worden bijvoorbeeld in Senegal heel

hart. De plant is sterk vertakkend met dunne, speelse en taaie stengels.

aantal vertakte snoeitakken in de grond steken geeft een stevig skelet

veel gegeten als kruidige, iets zure variant op spinazie, een smaakmaker in

De bloemen hebben een doorsnee van 5cm.

voor deze hoge plant.

vis- en rijstgerechten. Van de oudere stengels wordt een sterke vezel

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

525180

524850

± 160 zaden (1 g)

524850.1 ± 4000 zaden (25 g)

€

1,95

€

5,95

± 2800 zaden (2 g)

€

1,95

schotelvormige bloemen in wit of roze tinten. Sierlijk maar ook weer
eetbaar: eet ze rauw in salades of gebruik ze in zoet bakwerk. Gedroogd

Helichrysum bracteatum 'Silvery
Rose'

wordt van de bloem een populaire thee getrokken, in Noord- en WestAfrika heel bekend. Een rode kleurstof, getrokken uit de bloem, wordt veel

ECHTE STROBLOEM
(Engels: Straw Flower)

Helianthus debilis ssp.
Cucumerifolius 'Stella'
ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

gebruikt in voedsel. De helderrode, kleverige vruchten zijn sierlijk in
bloemwerk, maar ook een belangrijke bron van gezonde drankjes.

Zachte, heldere tinten vervelen nooit! Deze

525460

licht zilverroze strobloem staat speels in de

525460.1 ± 4000 zaden (100 g)

€ 15,00

525460.2 ± 40.000 zaden (1 kg) 

€ 100,00

tuin en is een sterke snijbloem, zowel vers als

Een gele, kleinbloemige zonnebloem met zeer

gedroogd. Pluk ze in de knop, ze rijpen nog na. Tip: na het zaaien een

vertakkende groei. Rijkbloeiend, hoogte

aantal vertakte snoeitakken in de grond steken geeft een stevig skelet

150cm.

voor deze hoge plant.

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

525190

524870

Helichrysum bracteatum 'White'

± 175 zaden (1 g)

€

1,50

gemaakt. Na enkele maanden verrassen de planten met fantastische

± 2800 zaden (2 g)

± 400 zaden (10 g)

1,95

DRIE-UREN-BLOEM
Verrassend exotisch op Nederlandse bodem!
Middelgrote trechtervormige bloemen in

ECHTE STROBLOEM
(Engels: Straw Flower)

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

Zachte, heldere tinten vervelen nooit! Deze

Promozakjes of Giftzakjes. Leuk als kadootje

is een sterke snijbloem, zowel vers als

bij een afscheid, opening, etc. Afmeting

gedroogd. Pluk ze in de knop, ze rijpen nog

80x55mm. Kleurenbedrukt.

na. Tip: na het zaaien een aantal vertakte snoeitakken in de grond steken

Humulus japonicus

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem
op dit moment. We spelen daar op in door een enorm groot sortiment aan
te bieden: kies maar uit!

geeft een stevig skelet voor deze hoge plant.

JAPANSE HOP

524880

1 minizakje

€

0,60

524880.1 20 minizakjes

€

9,95

524880.2 100 minizakjes

€ 40,00

Helianthus Collectie

klokvormige vruchten. Een gemakkelijk te
telen plant, die de hele zomer bloeit op een hoogte van 40-50 cm.

525480

€

1,95

sierlijk om een wigwam van stokken of touwen
mee te laten begroeien. Deze eenjarige hop groeit ook in de schaduw en
op arme grond en bloeit met groenwitte bloemetjes: kleine hopbellen.
Succes verzekerd!

525600

Iberis coronaria

aantal vertakte snoeitakken in de grond steken geeft een stevig skelet

SCHEEFBLOEM
(Engels: Candytuft)

‘Russian Giant’ inhoud: 50 zaden - f) ‘Teddy Bear’ inhoud: 25 zaden

525200

Helichrysum cassinianum

€

3,95

€

2,95

3x ± 2800 zaden (3x 2 g)

€

4,95

€

1,95

Hyacinthbloemig hagelwit. Snel bloeiend
plantje met ronde schermbloempjes.
Populair snijbloemetje. Hoogte 30cm.

STERSTROBLOEM

526000

Uit de strobloemfamilie is dit een mooi en

Helichrysum bracteatum 'Swiss
Giant Mix'

Iberis umbellata 'Fairy Mixed'

ijverig bloeiend dwergje voor bloembakken of
voorin de tuin. De compacte planten zijn 40

ECHTE STROBLOEM
(Engels: Straw Flower)

SCHEEFBLOEM
(Engels: Candytuft)

cm hoog en bloeien in trosjes van lichtroze,
stervormige bloemetjes. Ze schitteren je toe!

Langstelig tienkleurenmengsel. Hoogte 80-100

Geef ze een zonnig, warm plekje.

cm. Voor droogbloem net na knop stadium

525220

ruim 300 zaden (1 g)

"Wie geen Iberis kan zaaien, kan niet zaaien…"

€

1,95

oogsten, rijpt namelijk na.

€

1,95

€ 12,50

Helichrysum bracteatum 'Bright
Bikini Mixed' / 'Tom Thumb Mixed'

Hoogte 25 cm.

526200

trekkende border- of potplant. Geeft bij
combinaties een bijzonder kontrast. Kan koel
overwinteren

525400

hoge strobloemen, maar wilt u ze niet per sé
snijden? Door de compacte groei (40 cm hoog)
is dit een bijzondere een perkplant!

€

2,95

telen. Zelfs laat gezaaid (tot eind juli) weet de
schermbloempjes verschijnen in de tinten roze, violet, purper en wit.

ZONNEWENDE
(Engels: Cherry Pie, Heliotrope)
zoet geuren. Hoogte 40 cm. Aandacht

Geniet u van al die vrolijke kleuren als in de

een van de gemakkelijkste plantjes om zelf te
plant nog tot bloei te komen. De heldere

Heliotropium arborescens

Donkerblauwe schermbloemen, die bijzonder

ECHTE STROBLOEM
(Engels: Straw Flower)

± 2800 zaden (2 g)

± 50 zaden (1 g)

gedroogd. Pluk ze in de knop, ze rijpen nog na. Tip: na het zaaien een

Ongekende populariteit geniet de zonnebloem op dit moment. We spelen
daar op in door een enorm groot sortiment aan te bieden: kies maar uit!

525170

Snelgroeiende, muurbedekkende klimplant met

een lelijk muurtje te bedekken, maar ook heel

ECHTE STROBLOEM
(Engels: Straw Flower)

voor deze hoge plant.

‘Red Sun’ (als 524760) inhoud: 25 zaden - e)

525040.1 ± 70.000 zaden (50 g)

1,95

staan speels in de tuin en zijn sterke snijbloemen, zowel vers als

zaden - c) debilis ‘Mixed’ inhoud: 25 zaden - d)

± 2800 zaden (2 g)

€

hoogte van 4 m uitgroeien! Zeer geschikt om

zilverwitte strobloemen (apart verpakt). Ze

zaden - b) debilis ‘Italian White’ inhoud: 25

525040

250 zaden

vingervormig blad. Ranken kunnen wel tot een

Helichrysum bracteatum 'Soft
Tones Collection'

collectie bevat citroengele, zilverroze en

a) ‘Colour Fashion’ (als 523900) inhoud:25

totaal 155 zaden

donkerbruin hart. Na de bloei ontstaan

Zachte, heldere tinten vervelen nooit! Deze

ZONNEBLOEM
(Engels: Sunflower)

524890

zilverwitte kleur met contrasterend

zilverwitte strobloem staat speels in de tuin en

± 2800 zaden (2 g)

1,95

Hibiscus trionum 'Simply Love'
€

Helianthus annuus 'Reuzen'

525195

€

€

1,50

± 2000 zaden (5 g)

€

1,50

Zaden - Eenjarige Planten
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Impatiens balsamina 'Tom
Thumb'

Impatiens walleriana 'Safari mix'
F2

BALSEMIEN
(Engels: Balsam)

VLIJTIG LIESJE
(Engels: Busy Lizzie)

Dit familielid van de springbalsemien en het

Hoogte 30 cm. Vrolijk mengsel van vrij

vlijtige liesje verdient een heel eigen plekje in

kleinbloemige vlijtig liesjes.

de tuin. Ze houden van veel vocht, dat merk je

527450

meteen aan de waterige stengels en kunnen ook met wat minder zon toe.
De snelle bloei en heldere kleurtjes (wit, roze, lila en rood) brengen het
somberste hoekje tot leven! De bloemen zijn meestal (half)dubbel, kunnen
wel 5 cm in doorsnee worden en lijken op Camellia’s. Hoewel het plantje

Ipomoea imperialis 'Ruffled Pink'
KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)
Je komt een stapje dichterbij om deze bloem
te doorgronden. Een beetje fladderig
dubbelbloemig of mysterieuze gratie? De diep

€

1,95

paarsrode kleur met wit centrum geeft een
prachtig contrast met het hartvormige, frisgroene blad. Een klimmer, die
menig schutting tot leven brengt!

Impatiens walleriana 'Victorian
Rose' F1

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

528150

Ten onrechte wordt dit leuke tuinplantje door veel (helaas onkundige)

DUBBELBLOEMIG VLIJTIG
LIESJE
(Engels: Busy Lizzie)

collega’s “vlijtig liesje” genoemd (hoewel ze zeer vlijtig groeien en

Een schoonheid van kleur en vorm: glanzend

bloeien...) en ook als zodanig beschreven. Dat krijg je, als je zaden puur

lilarood, met dubbele bloemvorm. De dubbele

als handelsobject gebruikt.

bloemblaadjes laten hun lichtere achterzijde zien, wat een prachtig effect

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

zich gemakkelijk uitzaait (zaden schieten meters ver weg) is het geen
woekeraar. Hoogte 40-50 cm.

526450

± 200 zaden (2 g)

€

1,95

60 zaden (2 g)

regenbestendigheid.

Snel slingerende klimplanten, bij warm weer
zie je ze bijna groeien... De trechtervormige
bloemen (‘pispotjes’) zijn donkerblauw met wit

Impatiens walleriana 'Candy Red'
F1

527650

VLIJTIG LIESJE
(Engels: Busy Lizzie)

Impatiens Nieuw Guinea Hybride
'Divine Mix' F1

Vuurrood. Hoogte 20-35 cm. Hybride kwaliteit,

REUZEN VLIJTIGE LIES
(Engels: Busy Lizzie)

528160.1 1500 zaden (50 g)

De dikke, waterige stengels geven het al aan:

Ipomoea purpurea 'Grandpa Otts'

dus compact en zeer rijk bloeiend. Voor zon of
schaduw, regenbestendig.

526560

20 zaden

€

3,95

€

3,95

528160

“ik houd van schaduw...” Daar bloeien deze

schaduw, regenbestendig.

30 zaden

Een unieke variëteit uit de oude doos, die

groenbrons gemengde bladkleuren.

dankzij de opvallende bloemkleur: donkerpaars

voor 10 planten

€

3,95

€

3,95

30 zaden

€

1,95

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

bloemen. Het fijn ingesneden blad doet heftig
zijn best de sierwaarde van de bloemen te
overtreffen! Ook in de pot succesvol.

527900

Prachtige hemelsblauwe, sterk oplichtende

€

1,95

schotelvormige bloei. De plant klimt tot 3
meter en produceert groot, hartvormig blad.
Geef ze een zonnige plek met wat

Ipomoea purpurea 'Carnevale di
Venezia'

dus compact en zeer rijk bloeiend. Voor zon of
schaduw, regenbestendig.

30 zaden

belangstelling staat.

Ipomoea tricolor 'Heavenly Blue'

Zalmroze. Hoogte 20-35 cm. Hybride kwaliteit,

526563

7,50

met donkerrode strepen weer in de

528180

elegant zijn de roomwitte, trompetvormige

VLIJTIG LIESJE
(Engels: Busy Lizzie)

1,95

€

Soms denk ik wel eens: waarom is dit plantje
niet eerder geïntroduceerd…? Buitengewoon

Impatiens walleriana 'Candy
Salmon' F1

€

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

Incarvillea sinensis 'Cream
Trumpets'

compact en zeer rijk bloeiend. Voor zon of

526562

helderwitte, rode, roze, karmijnrode tot violette bloemkleuren. Bijzonder

527800

Roze. Hoogte 20-35 cm. Hybride kwaliteit, dus

60 zaden (2 g)

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

eerste nachtvorst. Geef ze voldoende water! Het mengsel bevat

VLIJTIG LIESJE
(Engels: Busy Lizzie)

gestreept, een unieke kleur.

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

grote Vlijtige Liesjes dan ook heel rijk tot de

Impatiens walleriana 'Candy
Rose' F1

2,50

Ipomoea tricolor 'Flying Saucers'

geeft! Hoogte 25 cm. Een fleuroselectwinnaar vanwege de uniformiteit en

voor 10-12 planten

€

€

3,95

houtsnippers op de bodem, want ze houden van vochtige grond. Ook
prachtig in (grote) potten. Deze van oorsprong Mexicaanse plant is in de

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

kas te overwinteren.

Impatiens walleriana 'Accent Star
Mix' F1

Opwindend en kleurrijk als het Venetiaanse

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

carnaval! Dit mengsel bestaat uit exotisch

528200

VLIJTIG LIESJE
(Engels: Busy Lizzie)

gestreepte bloemen in roze, blauw en witte

528200.1 3000 zaden (100 g)

60 zaden (2 g)

waardoor een kruis ontstaat. Hoogte 20-35
cm. Hybride kwaliteit, dus compact en zeer rijk

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

Ipomoea nil 'Hot Chocolate'

528120

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

30 zaden

€

1,95

bloeiend. Voor zon of schaduw, regenbestendig.

Ipomoea purpurea 'Crimson
Rambler'

Eenjarige klimmers hebben het grote voordeel

Impatiens walleriana 'Candy
White' F1

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

Ipomoea beloont u de hele zomer (op een

VLIJTIG LIESJE
(Engels: Busy Lizzie)

Zoete romantiek, deze lipstickroze winde. De

Helder wit. Hoogte 20-35 cm. Hybride

De soorten alba, nil en tricolor kunnen
eventueel in een vorstvrije ruimte overwinteren, purpurea en quamoclit
zijn altijd eenjarig.

voor 30 planten

€

3,95

Voor zon of schaduw, regenbestendig.

30 zaden

€

3,95

528130

150 zaden (5 g)

528130.1 3000 zaden (100 g)

Impatiens walleriana 'Special
Mixed' F1

Ipomoea purpurea 'Dacapo'

VLIJTIG LIESJE
(Engels: Busy Lizzie)

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

bloeiende compacte soorten. Voor zon of
schaduw, regenbestendig.

45 zaden

zonnige plek) met zacht-bruine
(melk)chocoladekleurige kelkbloemen!

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

€

1,95

€

7,95

€

2,95

528210

25 zaden

€

2,95

Ipomoea purpurea 'Kniola's
Black'
KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)
Diepviolette bloemen, bijna zwart fluweel, naar
het centrum kleurend via wijnrood naar wit.
Wat een plaatje...!

De kleurverscheidenheid binnen dit geslacht

Hoogte 25 cm. Hybride mengsel van zeer rijk

527400

7,95

van lange bloei en flexibele inzet, deze

bloem heeft een wit keeltje.

kwaliteit, dus compact en zeer rijk bloeiend.

526568

1,50

€

streepvormen.

Rood tot donkerroze met witte middenbaan,

526564

€

geeft een rijke bloei van lichtblauwe bloemen

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

met over elk bloemblad een paarse streep,

528220

zodat een paarse stertekening ontstaat.

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

528140

€

1,95

€

1,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Ipomoea hirsuta 'Mini Sky Blue'

Ipomoea nil 'Split Second Double'

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

Een rijkbloeiende Klimmende Winde met

Na een verbazend snelle groei blijft deze

Veel fijne rode bloemetjes aan stevige stelen,

stervormige bloemen in hemelsblauw, bloeit

eenjarige slingerplant je verbazen: het is de

zo moet u zich deze Zuid-Amerikaanse

van juli tot de eerste vorst. De planten

fraaiste dubbelbloemige Ipomoea die we

wildbloem voorstellen. 80-100 cm hoog, sterk

klimmen tot ongeveer 1,5 m hoog, (klimmend,

kennen! Lilaroze met wit en zo dubbelbloemig

in de vaas en lang doorbloeiend. Het blad is

kruipend of hangend) en zijn ideaal voor hekken, schuttingen en “hanging

als een pioenroos!

decoratief veervormig. Een- of tweejarig.

baskets”. Deze soort groeit ook goed in potten en is ook geschikt om in

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

529000

een serre of kas te kweken.

Eenjarige klimmers hebben het grote voordeel van lange bloei en flexibele
inzet. Het sortiment Ipomoea breidt zich gestaag uit tot een “voor-elk-watwils”-sortiment. Wat betreft de soortbenaming: I. purpurea is echt
eenjarig, I. tricolor heeft dikker blad en kan als kuipplant worden
overwinterd. Ze slingeren of kruipen in pot of tuin, als hangplant ook
prachtig!

528245

30 zaden

€

2,95

Ipomoea tricolor 'Mixed'

528332

10 zaden

Ipomopsis rubra 'Scarlet
Surprise'
STEPPENROOS

€

3,50

VEERWINDE
(Engels: Cypress Vine / Star Glory)

Leuke, kleinbloemige, wilde siererwtjes

groeispurt van enkele meters "knallen" de

530000

bijzondere mix van wit, roze en (wijn)rode tinten.

€

1,50

528380

100 zaden

3,95

stengel en 75cm hoog.

Eenjarige klimmers hebben het grote voordeel van lange bloei en flexibele
inzet. Het sortiment Ipomoea breidt zich gestaag uit tot een “voor-elk-watwils”-sortiment. Wat betreft de soortbenaming: I. purpurea is echt
eenjarig, I. tricolor heeft dikker blad en kan als kuipplant worden
overwinterd. Ze slingeren of kruipen in pot of tuin, als hangplant ook
prachtig!

50 zaden

€

Lathyrus annuus 'Hothem Red'

Het blad is fijn geveerd en na een flinke

Pispot"-bloemetjes in vele kleuren, klimmend

528250

1,95

Prachtig dieporanje kleur, 2-3 bloemen per

buisvormige trompetbloemetjes eruit in een

De soorten alba, nil en tricolor kunnen
eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

€

VELDSIERERWT
(Engels: Fodder Pea, Annual Yellow
Vetchling)

Ipomoea quamoclit 'Mixed
Feathers'

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)
tot 3 m.

1g

€

2,90

15 zaden

Lathyrus belinensis 'Goldmine'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Voor velen een nieuwe lathyrus-ervaring! De
zacht oranje bloem is dieporanje geaderd en
heeft een opvallende, botergele vlag. Door de
compacte groei (90-100cm) is de plant

Ipomoea tricolor 'Pearly Gates'

Ipomoea quamoclit 'Rose'

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

ROZE VEERWINDE
(Engels: Cypress Vine / Star Glory)

Maagdelijke, witte, grote kelken bloeien

Het blad is fijn geveerd en na een flinke

uitbundig aan deze hard groeiende klimplant.

groeispurt van enkele meters barst de plant in

Een sprookjesachtige zee van bloemen! Ze

de knop om vervolgens de buisvormige

bloeien het eerste jaar en overwinteren bij niet

trompetbloemetjes te tonen in helderroze

te koud weer.

kleur.

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

Eenjarige klimmers hebben het grote voordeel van lange bloei en flexibele
inzet. Het sortiment Ipomoea breidt zich gestaag uit tot een “voor-elk-watwils”-sortiment. Wat betreft de soortbenaming: I. purpurea is echt
eenjarig, I. tricolor heeft dikker blad en kan als kuipplant worden
overwinterd. Ze slingeren of kruipen in pot of tuin, als hangplant ook
prachtig!

Een bijzonder zeldzaam soortje. De kleur

Ipomoea purpurea 'Picotee Mix'

528390

530050

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

Ipomoea alba 'White'

Lathyrus clymenum

Snel slingerende klimplant, bij warm weer zie
je ze bijna groeien... De trechtervormige

MAANBLOEM
(Engels: Moonflower)

SPAANSE WIKKE
(Engels: Spanish Vetchling)

bloemen (‘pispotjes’) hebben elk 5

Een unieke Ipomoea! Eind 18e eeuw

Fijntjes en pittig! Zo typeren we dit kruipende

bloemblaadjes, die in een punt uitlopen. Dit

geïntroduceerd in de sierteelt. Als de andere

of klimmende soortje (1-1,5 m). Zeer resistent

mengsel bevatten de kleuren roze en violet, elk met een speelse witte

windebloemen zich weer oprollen (tegen de

tegen droogte maar des te harder groeiend op

omranding.

schemering) ontrollen de grote

vochtige plaatsen. De vrij kleine bloemen

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

(10-15cm doorsnee) bloemen zich in een smetteloos zijdewitte kleur! Pas

hebben een rode vlag met witte, zachtlila of lichtroze vleugeltjes.

in de morgen sluiten ze zich weer: een echte nachtbloeier dus. Daar hoort

530055

528300

60 zaden (2 g)

528300.1 3000 zaden (100 g)

528303

voor 20 planten

€

1,50

€

7,95

€

4,95

50 zaden

geschikt als kleine klimmer of als hangplant in (grote) bloembakken. Zet
ze lekker in de zon en laat ze nooit droog zijn.
De geur? Subtiel... zoet... exotisch...!

530030

Grote wijnrode, trechtervormige bloemen met
5 purperrode strepen vanuit het hart, tooien in

€

2,50

De soorten alba, nil en tricolor kunnen
eventueel in een vorstvrije ruimte overwinteren, purpurea en quamoclit
zijn altijd eenjarig.

528320

40 zaden (2 g)

528320.1 2000 zaden (100 g)

€

1,95

€

7,95

Ipomoea tricolor 'Skylark Mixed'

Groeihoogte 1,5 m hoog. Vanwege een
vriendelijke klant kunnen we ze tijdelijk voordeliger aanbieden.

15 zaden

15 zaden

€

€

3,95

3,95

Lathyrus hirsutus

ruim 25 zaden (10 g)

€

1,95

RUIGE LATHYRUS
(Engels: Caley Pea, Singletary Pea)
De prachtige eenvoud! In de VS groeit dit
soortje vaak in de berm, de ronde bloemvorm
heeft een parmantig vlaggetje. De kleur
varieert van purperroze tot blauwig. Een beetje
klimmend of overhangend maakt dit soort ook heel geschikt voor potten

Ipomoea x multifida 'Cardinal
Climber'

en bakken. De ruige naam dankt dit soort aan de behaarde sierlijke
peultjes, waar 8-10 zaden in zitten. Het blad loopt als een soort verbreding

RODE KARDINAALSWINDE
(Engels: Sunspots Morning Glory)

evenwijdig aan de stengels om hier en daar in een v-vorm te

Met een enorme groeikracht (in een pot wat

530070

"ontsnappen".

15 zaden

€

3,95

Lathyrus odoratus 'America'

steunmateriaal dat voorhanden is. Dat kan b.v.
ook een uitgebloeide struik of lelijke conifeer zijn… Het blad is geveerd,
halverwege de groei komen de eerste felrode (iets roze gloed)

Maagdelijk witte, wit-blauwgestreepte en effen

trompetbloempjes al, deze vergezellen de plant tot eind oktober!

lichtblauwe, grote kelken bloeien uitbundig aan
deze hard groeiende klimplant. Een
sprookjesachtige zee van bloemen! Ze bloeien
het eerste jaar en overwinteren bij niet te koud weer.

De soorten alba, nil en tricolor kunnen eventueel in een vorstvrije ruimte
overwinteren, purpurea en quamoclit zijn altijd eenjarig.

30 zaden

bloeien met 2-3 bloemen per stengel.

meer getemd) slingert de plant zich in het

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

528325

houdt het midden tussen groen en geel. Ze

een heerlijke geur bij en dat hebben ze dan ook! De slingerplant kan 2-4m

528500

grote overvloed deze “snelle” klimmer.

3,95

GROENE LATHYRUS
(Engels: Sweet Pea)

Eenjarige klimmers hebben het grote voordeel van lange bloei en flexibele
inzet. Het sortiment Ipomoea breidt zich gestaag uit tot een “voor-elk-watwils”-sortiment. Wat betreft de soortbenaming: I. purpurea is echt
eenjarig, I. tricolor heeft dikker blad en kan als kuipplant worden
overwinterd. Ze slingeren of kruipen in pot of tuin, als hangplant ook
prachtig!

KLIMMENDE WINDE
(Engels: Morning Glory)

€

Lathyrus chloranthus 'Lemonade'

lang worden.

Ipomoea nil 'Scarlet O'hara'

18 zaden

€

2,95

Eenjarige klimmers hebben het grote voordeel van lange bloei en flexibele
inzet. Het sortiment Ipomoea breidt zich gestaag uit tot een “voor-elk-watwils”-sortiment. Wat betreft de soortbenaming: I. purpurea is echt
eenjarig, I. tricolor heeft dikker blad en kan als kuipplant worden
overwinterd. Ze slingeren of kruipen in pot of tuin, als hangplant ook
prachtig!

528690

± 200 zaden (6 g)

€

2,50

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Een oogstrelende kleur: helderrood met roze
en witte marmering. Kweker Henry Eckford in
1896.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet verbazen. De enorme
verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor gezorgd dat veel
tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht. Ouderwetse
Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van vele
decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

530100

60 zaden (5 g)

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Lathyrus odoratus 'Beeline'

Lathyrus odoratus 'Dorothy
Eckford'

Lathyrus odoratus 'Les Pois de
Senteur Sauvage'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

voor de bewuste genieters: de mens, maar

Zoals alle historische voorlopers van de huidige

Purper met diepblauw (tweekleurig). Dit is de

voor de insecten, zoals bijen, die er door

lathyrus is deze helderwitte variëteit heerlijk

echte wilde Lathyrus, de vader der vaderen…

aangetrokken worden! Dit mengsel van extra

geurend! Henry Eckford, de meest bekende

geur en prachtige frisse tintjes bedient beide.

lathyruskweker rond 1900 vernoemde deze topper naar zijn kleindochter.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale aandacht in onze gids krijgt zal u
niet verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben
ervoor gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

In 1903 was de introductie.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet verbazen. De enorme
verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor gezorgd dat veel
tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht. Ouderwetse
Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van vele
decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Geur en kleur in bloemen zijner eigenlijk niet

530110

25 zaden

€

1,95

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale aandacht in onze gids krijgt zal u
niet verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben
ervoor gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

530180

50 zaden (5 g)

€

2,95

Lathyrus odoratus 'Black Knight'

530260

50 zaden (5 g)

€

2,90

Lathyrus odoratus 'Lord Nelson'

Lathyrus odoratus 'Mrs Collier'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Een kweekwondertje uit oude tijden:

oorsprong 1898.

Wit met een tintje geel: creme dus... Een extra

verenigd. De geur is verfijnd.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet
verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor
gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

geurend, historisch ras. Kweker: Haag &

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet verbazen. De enorme
verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor gezorgd dat veel
tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht. Ouderwetse
Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van vele
decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Donker kastanjebruin met violet (tweekleurig),

530120

50 zaden (5 g)

€

2,95

Schmidt, geïntroduceerd in 1873.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet verbazen. De enorme
verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor gezorgd dat veel
tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht. Ouderwetse
Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van vele
decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

530190

Lathyrus odoratus 'Captain of the
Blues'

indigoblauw met wit en roze, 3 kleuren in zich

50 zaden (5 g)

€

2,95

530270

50 zaden (5 g)

€

2,95

Lathyrus odoratus 'Matucana'

Lathyrus odoratus 'Fire and Ice'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

De allereerste pronkerwt van Europa: ontdekt

tweekleuring. Geïntroduceerd in 1891.

Rood geaderd bovenaan en lilablauw geaderd

eeuw meegebracht door een monnik uit Sicilië,

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet verbazen. De enorme
verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor gezorgd dat veel
tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht. Ouderwetse
Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van vele
decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

onderaan... kleuren die dieper worden

Franciscus Cupani. De iets kleinere maar

naarmate de bloem afrijpt. De geur is

supergeurende bloemen zijn donkerblauw met purperbruine gloed.

fantastisch!

Klimmend tot 2 m hoogte.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale aandacht in onze gids krijgt zal u
niet verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben
ervoor gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale aandacht in onze gids krijgt zal u
niet verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben
ervoor gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

Lathyrus odoratus 'Cupani's
Originals'

530195

530280

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Lathyrus odoratus 'Flora Norton'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Diep- en zachtblauw in een prachtige

530140

50 zaden (5 g)

€

2,95

25 zaden

in Peru, vanaf 1543 beschreven. In de 17e

€

2,95

25 zaden

Purper met diepblauw (tweekleurig). Groter
dan de wilde soort. Uit 1699.

Helderblauw, kweker Morse-Vaughan,

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet verbazen. De enorme
verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor gezorgd dat veel
tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht. Ouderwetse
Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van vele
decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

geïntroduceerd in 1904.

Van vele ouderwetse soorten hebben we een

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet
verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor
gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

gevarieerd mengsel.

20 zaden (2 g)

€

1,95

530200

50 zaden (5 g)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

€

2,95

Lathyrus odoratus 'Dolly Varden'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Wit met roze blos (tweekleurig), kweker
Morse, geïntroduceerd in 1898.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet
verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor
gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

530170

50 zaden (5 g)

€

2,95

3,50

Lathyrus odoratus 'Old
Fashioned Mixed'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

530150

€

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet verbazen. De enorme
verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor gezorgd dat veel
tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht. Ouderwetse
Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van vele
decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

530300

50 zaden (5 g)

€

1,50

Lathyrus odoratus 'King Edward
Vii'

Lathyrus odoratus 'Painted Lady'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Als een variëteit meer dan een eeuw overleeft,

Een ‘oudje’ uit 1737, pittig roze-met-witte

is het vast de moeite waard: deze biedt een

bloemetjes verklaren de naam: een blanke

kleurenschakering voor de liefhebber van een

dame met kersroze lipjes...

pittige kleur: purper met een tintje scharlaken, roze en wit. Kweker Henry

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet verbazen. De enorme
verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor gezorgd dat veel
tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht. Ouderwetse
Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van vele
decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

Eckford 1903.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale aandacht in onze gids krijgt zal u
niet verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben
ervoor gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

530250

50 zaden (5 g)

€

2,95

530320

20 zaden

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Lathyrus odoratus 'Prima Donna'
/ 'Nelly Viner'

Lathyrus odoratus 'White
Supreme' / 'Swan Lake'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Zachtroze op witte ondergrond. Kweker Henry

Een hoog onderscheiden “Sweet Pea”. Witter

Eckford, geïntr. in 1896.De voorloper van de

dan wit, 4 tot 5 bloemen aan lange stengels

beroemde Spencers. We wisselen wegens

met een rijke zoete geur.

Amandelroze op crèmewitte ondergrond.

beschikbaarheid de 'Prima Donna' wel eens af met de even mooie 'Sicilian

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

Krachtig geurend.

Fuchsia' uit 1906.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale aandacht in onze gids krijgt zal u
niet verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben
ervoor gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

530340

50 zaden (5 g)

€

2,95

Lathyrus odoratus 'Prince
Edward of York'

Deze heerlijk geurende tweekleurige Lathyrus
was een van de favorieten van de beroemde
kweker Henry Eckford. De combinatie van
zacht en pittig roze blijft boeien!

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale aandacht in onze gids krijgt zal u
niet verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben
ervoor gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

50 zaden (5 g)

50 zaden (5 g)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

€

1,95

€

2,95

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

531180

20 zaden

€

2,50

Lathyrus odoratus 'Castle of Mey'
Lathyrus odoratus 'Erewhon'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Genoemd naar de Schotse woning van wijlen

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

530345

531050

Lathyrus odoratus 'Alan
Titchmarsch' / 'Pink Panther' /
'Norma Holman' / 'First Flame' /
'Super Fine'

The Queen Mum. De grote, crèmekleurige

Wie lathyruskenner is, snapt dat deze variëteit

bloemen zijn decoratief geplooid en geuren

een tamelijk zeldzame kleurencombinatie

goed. Een Unwins topras.

heeft: meestal zijn de onderste bloembladen

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

namelijk lichter dan de bovenste, hier is het

531080

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

20 zaden

€

3,90

Lathyrus odoratus 'Cathy'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

omgekeerd. Bovenin lilaroze geaderd en van onderen violetblauw. Een
kweker in Nieuw-Zeeland kruiste Lathyrus odoratus met Lathyrus
belinensis, het resultaat is de zeer goed geurende “reverse bicolour”. De
planten klimmen tot ongeveer 180 cm.

531190

20 zaden

€

2,50

In de zoektocht naar de Lathyrus, die dicht

Lathyrus odoratus 'Queen
Alexandra'

naar geel gaat viel deze crèmekleurige

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

ouderwetse superzoete geur. Vandaar dat in
Engeland er een prijs aan is verbonden: de RHS Award of Garden Merit.

Helder (scharlaken)rood. Kweker Henry
Eckford in 1906.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet verbazen. De enorme
verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor gezorgd dat veel
tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht. Ouderwetse
Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van vele
decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

530360

50 zaden (5 g)

€

2,95

Lathyrus odoratus 'Senator'

ondergrond, kweker Henry Eckford in 1891.

Dat de ouwe trouwe Lathyrus speciale
aandacht in onze gids krijgt zal u niet
verbazen. De enorme verscheidenheid en de rijke historie hebben ervoor
gezorgd dat veel tuinliefhebbers dol zijn op dit bloemengeslacht.
Ouderwetse Lathyrussoorten hebben vaak een historie van populariteit van
vele decennia lang! Ze kenmerken zich door wat kleinere bloemen, 2-4 per
stengel, met een heerlijk friszoete geur. Voor zover bekend hebben we de
datum van introductie genoemd.

€

2,95

daar een bloem naar te noemen dus…

20 zaden

€

3,90

Lathyrus odoratus 'Cream
Southbourne' / 'Hunter's Moon'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

amber: een kleur, die je gezien moet hebben!
Deze variëteit voldoet aan alle verwachtingen:
lange stelen, sterke bloem, heerlijke geur.
Harlow Carr is een beroemde botanische tuin in Harrogate, niet gek om

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

531230

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle
eigenschappen te bezitten waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke
bloei (hoe meer u plukt hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel
bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk
geval ruim voldoende en gegarandeerde kleurechtheid.

20 zaden

€

3,90

Lathyrus odoratus 'Honey Pink' /
'Apricot Sprite'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Diep karmijnroze met oudroze en zalm.

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten waar de
liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt hoe meer
bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het
ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende en
gegarandeerde kleurechtheid.

Heerlijke geurende, iets golvende bloemen van

531240

531100

20 zaden

€

2,50

Lathyrus odoratus 'Old Times'

30 zaden

€

2,95

Lathyrus odoratus 'Just Janet'

citroengeel met (vooral langs de randen) een
lilablauwe touch.

Zuiver wit, sterke varieteit. De geurende, grote
bloemen staan op stevige, vrij lange stengels.

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten waar de
liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt hoe meer
bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het
ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende en
gegarandeerde kleurechtheid.

± 50 zaden (5 g)

531090

kleurencombinatie: crème, neigend naar

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

531000.1 ± 1000 zaden (100 g)

Zacht gestreept pastelroze met een vleugje

deze Lathyrus bezitten een unieke

Lathyrus odoratus 'Royal Wit'

531000

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

crème kleur.

Chocoladekleurige strepen op witte

50 zaden (5 g)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Heel geliefd, krachtig geurend, met een rijke

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

530380

Lathyrus odoratus 'Harlow Carr'

grootbloemige variëteit extra op vanwege de

€

1,95

€

7,95

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

531120

50 zaden (5 g)

€

1,95

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
De klassieke, mooi gevormde bloemen zijn als
basis crèmewit met een zachte zalmroze blos.
Zacht, helder en heerlijk geurend!

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle
eigenschappen te bezitten waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke
bloei (hoe meer u plukt hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel
bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk
geval ruim voldoende en gegarandeerde kleurechtheid.

531260

20 zaden

€

3,90

Zaden - Eenjarige Planten

32/60

Lathyrus odoratus 'Liz Bolton'

Lathyrus odoratus 'Spanish
Dancer'

Lathyrus odoratus 'Spencer
Eclipse'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

fantastische kleur: vanuit het centrum wit en

Een variëteit om verliefd op te worden! Het

Oogstrelend lilaroze met zoete geur.

naar buiten steeds pittiger roze.

crèmekleurige centrum van de bloemen

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle
eigenschappen te bezitten waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke
bloei (hoe meer u plukt hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel
bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk
geval ruim voldoende en gegarandeerde kleurechtheid.

worden speels omzoomd door een roze rand,

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten waar de
liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt hoe meer
bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het
ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende en
gegarandeerde kleurechtheid.

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Goede geur, geplooide bloemen en een

531300

20 zaden

€

3,90

Lathyrus odoratus 'Purple
Pimpernel'

wat een exotisch effect geeft. De geur doet niet onder voor de kleur:
fantastisch!

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

531350

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

20 zaden

€

2,50

Lathyrus odoratus 'Prince of
Orange'

Grootbloemig, langstelig, veel bloemen per
combinatie die kwekers altijd zoeken. Deze

20 zaden

€

2,50

Lathyrus odoratus 'Hi Scent'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Heel Engeland roemt over de geur van deze
Lathyrus! Zelfs een enkele stengel vult de lucht

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

stengel en toch heerlijk geurend... dat is de

531700

met een zoete, frisse geur. Ontwikkeld voor
schoonheid en geur, hebben de zacht

variëteit voegt daar nog een prachtige kleurencombinatie aan toe:

Zalmroze met een zachtoranje gloed, is er een

roomwitte, grote bloemen een subtiel lavendellila randje die nog door de

dieppurper (met iets kastanjebruine tonen) steekt mooi af bij het lilaroze.

warmere kleur denkbaar?

gegolfde bloemblaadjes extra sier meekrijgt.

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle
eigenschappen te bezitten waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke
bloei (hoe meer u plukt hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel
bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk
geval ruim voldoende en gegarandeerde kleurechtheid.

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

531310

531400

531720

20 zaden

€

2,50

Lathyrus odoratus 'Queen
Mother'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Deze prachtige variëteit is door Unwins in 1991
gelanceerd en nog steeds verrassend fraai:

€

3,90

€

1,95

€

7,95

Franciscus Cupani de Lathyrus in 1699 geïntroduceerd in Engeland!

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

€

3,50

Lathyrus odoratus 'Royal Rose' /
'Geranium Pink'

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten waar de
liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt hoe meer
bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het
ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende en
gegarandeerde kleurechtheid.

531750

20 zaden

€

2,50

Lathyrus odoratus 'Zorjia Rose'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Zeer donker- tot paarsroze, net fluweel!

ziekenhuizen met deze naam, om het

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen
te bezitten waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe
meer u plukt hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6).
Waar vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim
voldoende en gegarandeerde kleurechtheid.

personeel te danken voor hun inzet tijdens de

531840

Nightingale is genoemd naar de 7 Engelse

vorm. Robert Uvedale heeft samen met

€

2,50

Covid-19 pandemie. De bloemen zijn krachtig geurend!

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

Lathyrus odoratus 'Albutt Blue' /
'Butterfly'

531500

Subtile and beautiful! Deze variëteit heeft bijna

25 zaden

€

2,95

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
witte bloemen met een subtiel randje in
lavendelblauw of lila.

Lathyrus odoratus 'Arthur Hellyer'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Middenroze, sterke varieteit. De geurende,

Subtiel lila streepjes op een witte ondergrond.

grote bloemen staan op stevige, vrij lange

Grootbloemig met krachtige geur.

stengels.

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

± 50 zaden (5 g)

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

± 50 zaden (5 g)

1,95

geurend!

Diep karmozijnrood met lichterroze uitbloei.

heeft ook nog eens een speelse geplooide

531340.1 ± 1000 zaden (100 g)

Lichtlila (lavendel). Deze prijswinnaar is extra

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Deze intens roze variëteit geurt zeer goed en

531340

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

531440

€

Lathyrus odoratus 'Karen Louise'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Lathyrus odoratus 'Nightingale'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

25 zaden

Lathyrus odoratus 'Royal Rood' /
'Red Ensign'

531440.1 ± 1000 zaden (100 g)

Lathyrus odoratus 'Robert
Uvedale'

20 zaden

7,95

stengels.

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

531337

1,95

€

grote bloemen staan op stevige, vrij lange

een zachtzalmen kleur. Bijna een klassieker te noemen!

20 zaden

€

Scharlakenrood, sterke varieteit. De geurende,

Grote, plooiende, sterk geurende bloemen in

531320

± 50 zaden (5 g)

531400.1 ± 1000 zaden (100 g)

€

1,95

€

7,95

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten waar de
liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt hoe meer
bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het
ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende en
gegarandeerde kleurechtheid.

531680

25 zaden

€

2,50

531880

50 zaden (5 g)

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten

33/60

Lathyrus odoratus 'Best of the
Blues'

Lathyrus odoratus 'Blue Velvet'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
donkerblauw met enkele uitstapjes naar paars
of lila.

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

25 zaden

€

1,95

Lathyrus odoratus 'Charlie's
Angel'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
geplooide bloemen, sterk geurend en zeer licht
violetblauw van kleur.

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

20 zaden

€

2,50

Lathyrus odoratus 'Our Harry'

Speels geplooide bloemen in een lichte
lilablauwe kleur. Heerlijk geurend.

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle
eigenschappen te bezitten waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke
bloei (hoe meer u plukt hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel
bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk
geval ruim voldoende en gegarandeerde kleurechtheid.

€

2,95

minstens vijf opvallend grote bloemen. Een
goede snijbloem met goede geur.

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

€

2,95

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Bleek violetblauw.

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten waar de
liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt hoe meer
bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het
ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende en
gegarandeerde kleurechtheid.

20 zaden

€

2,50

over de bloem op een witte ondergrond.

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Lathyrus odoratus 'Lilac Ripple' /
'Purple Streamer'

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten waar de
liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt hoe meer
bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het
ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende en
gegarandeerde kleurechtheid.

532070

± 35 zaden

€

1,50

Lathyrus odoratus 'Beaujolais'

25 zaden

€

1,95

Lathyrus odoratus 'Burnished
Bronze' / 'Windsor'

532120

20 zaden

€

2,50

de zgn. "ripples".

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

20 zaden

€

2,50

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Een vroege bloeier, heerlijk geurend en zeer
subtiel van kleur: wit met een kersrood randje
en dunne kersrode streepjes.

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

20 zaden

€

3,90

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Een unieke variëteit, de zachtroze bloemen
verkleuren in enkele dagen naar het zachtste
blauw! De bloemen verspreiden een intens
zoete geur. Een topras, gekweekt door de lathyruskweker Keith Hammet.

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

Een diep kastanjebruine kleur, zeldzaam mooi!

€

2,50

532505

20 zaden

€

2,95

Lathyrus odoratus 'Mayflower
400'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Zuiver witte en grote, geurige bloemen met
een bescheiden ceriserode adertekening. Een

Lathyrus odoratus 'Blue Ripple'

schoonheid, subtiel voor het oog en een
verwennerij voor de neus!

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Helderblauwe spikkels op een ivoorwitte
ondergrond.

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten waar de
liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt hoe meer
bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het
ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende en
gegarandeerde kleurechtheid.

30 zaden

centrum loopt in lila stippels naar binnen uit,

Lathyrus odoratus 'Turquoise
Lagoon'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

532330

1,95

Het dieplila randje langs het ivoorwitte

532500

Lathyrus odoratus 'Royal Maroon'

532200

€

Lathyrus odoratus 'Queen of
Hearts'

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten waar de
liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt hoe meer
bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het
ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende en
gegarandeerde kleurechtheid.

532100

20 zaden

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

532400

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen
te bezitten waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe
meer u plukt hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6).
Waar vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim
voldoende en gegarandeerde kleurechtheid.

Lathyrus odoratus 'Lady Diana' /
'Leamington'

blauw, roze en lila verspreiden zich stippelig

532350

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle
eigenschappen te bezitten waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke
bloei (hoe meer u plukt hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel
bloemen (4-6). Waar vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk
geval ruim voldoende en gegarandeerde kleurechtheid.

die bestaan. Aan lange stengels zitten

Gefranjerd en gestippeld! De kleuren rood,

Lathyrus odoratus 'Royal
Lichtblauw' / 'Mammoth Blue'

geur!

Eén van de meest donkerblauwe pronkerwten,

532000

1,50

Glanzend kastanjebruin met een zeer goede

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

± 50 zaden (5 g)

€

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Lathyrus odoratus 'King Size
Navy Blue' / 'Mammoth Navy Blue'

531980

± 35 zaden

bordeaux. Sterk geurend.

Een aristocratische pronkerwt op-en-top!

20 zaden

532050

Diep, oud kastanjebruin met een tintje

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

531940

De hier vermelde soort behoort tot de
moderne Lathyrus odoratus variëteiten en
heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen
te bezitten waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe
meer u plukt hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6).
Waar vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim
voldoende en gegarandeerde kleurechtheid.

Licht hemelsblauw.

Prachtige grootbloemige variëteit met sierlijk

531935

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Diep donkerblauw.

De mooiste blauwe tinten, van zeer licht- tot

531900

Lathyrus odoratus 'Fragrant
Ripples' / 'Ripple Mixed'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

€

2,95

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

532520

20 zaden

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten

34/60

Lathyrus odoratus 'Wiltshire
Ripple'

Lathyrus odoratus 'Floral Tribute
Mixed'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

De zilvergrijze bloemen lijken doortrokken van

Een klimmend topmengsel, waarbij tijdens de

blauwe tinten, je ziet de leeuwerik (skylark)

opgeklopte chocola, kortom grijswit met

groei vooral gelet is op een combinatie van:

erin opstijgen... Dit klimmende mengsel geeft

bruinrode spikkels. Een likkebaardend soortje…

behoud van bijzondere geur, kwaliteit om mee

grote, heerlijk geurende bloemen, die ook

De hier vermelde soort behoort tot de moderne Lathyrus odoratus
variëteiten en heeft al enige tijd bewezen alle eigenschappen te bezitten
waar de liefhebber op aast: gezonde groei, rijke bloei (hoe meer u plukt
hoe meer bloei), lange bloeistengels met veel bloemen (4-6). Waar
vermeld bezit het ras extra goede geur, anders in elk geval ruim voldoende
en gegarandeerde kleurechtheid.

te pronken en een kleurenscala om te zoenen.

532550

€

2,50

Lathyrus odoratus 'Bijou'

533500

± 40 zaden

Lathyrus odoratus 'Skylark Mixed'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)
Een werkelijk “luchtig” mengsel van witte en

sterk zijn op de vaas.

€

2,95

Lathyrus odoratus 'Horizon
Mixed'

Dit mengsel is in 1963 geïntroduceerd en een
verbetering van het oude ras ‘Cupido’ (1893) Hoogte 30-60 cm.

533000

50 zaden (5 g)

533000.1 ruim 1000 zaden (100 g)

€

1,95

€

7,95

2,50

de kleinere tuin. Geeft redelijk grote bloemen,
waarvan er soms wel 7(!) aan een stengel
zitten. De hoogte is 90 cm, geef ze een klein vlechtwerk of enkele stokken

(verkoop)succes. Helaas was de zomer van

€

1,95

35 zaden

€

1,95

Lathyrus odoratus 'Cupid Pink
Improved'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

534200

kleurschakering: pasteltinten van karmijn,
overgaand in roze met witte dubbelkleur-effecten. Ontdekt als ideale
potplant, ook voor hanging baskets. Hoogte 40-50 cm.

voor 20 planten

€

2,25

ook hangen in een bloembak en werden
vroeger standaard onder de hoge lathyrus gezaaid. Vele vrolijk kleuren

Subtiel, speels en geurend! Dit mengsel van

gemengd. Hoogte 30 cm. Zaai eens een flinke rand als alternatief “hegje”!

witte bloemen met elk een speelse adering in

533700

blauw, lila, roze of wijnrood geeft sterke

35 zaden (3 g)

€

1,50

€

5,95

ook in de winter bloeit. Zo kan dit mooie

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

mengsel in augustus in de kas gezaaid worden en bloeit (bij niet te lage

Boeiend mengsel van dubbelkleuren: elke

temperatuur) in december of januari! Uiteraard kan deze variëteit ook in

bloem draagt 2 kleuren, contrasterend of een

het voorjaar worden gezaaid, de plant krijgt wat minder zijscheuten.

tint licht of donkerder. Elke stengel draagt

korte dagen, dus (bij voldoende temperatuur)

533250

± 25 zaden (2 g)

€

1,95

25 zaden

€

1,95

Prachtig mengsel van grootbloemige soorten.
Hoogte 150-170 cm.

Grootbloemige mengsels met aan elke tamelijk

40 zaden

€

1,50

soorten met hoge expositiewaarde. Elk soort is

€

2,50

€ 13,95

Elk soort is apart verpakt en bevat 16 zaden.

Lathyrus odoratus 'Great
Expectations'

534000.1 ± 1000 zaden (100 g)

€

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

534000.2 ± 10.000 zaden (1 kg) 

€ 35,00

€

1,95
7,95

535100

9 pakjes met elk 16 zaden

€ 12,90

Lathyrus sativus 'Albus'
ZAAILATHYRUS
(Engels: Indian Pea, Grass Pea Vine)
Een betrekkelijk zeldzame soort van het

een overvloed aan geur en bloei.

35 zaden

12 pakjes met elk 16 zaden

Een topkeus uit de 9 soorten beste geurders.

534000

533400

535000

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

en goede geur. Hoogte 150 - 200 cm.

Speciaal klimmend mengsel van lila tinten met

apart verpakt en bevat 16 zaden.

Lathyrus odoratus 'King Chelsea
Scented'

groep die bekend staat om de uitbundige bloei

± 50 zaden (5 g)

6 pakjes met elk ongeveer 15
zaden

Wij maakten een keus uit 12 van de nieuwste

lange stengel 5-6 bloemen. Royal family is een

533300

534900

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Lathyrus odoratus 'Royal Mixed'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

3,95

mixed’, ‘Pinkie’ en ‘Royal Blue’

Lathyrus odoratus 'The
Exhibitors'

Lathyrus odoratus 'Giant Waved'
SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

€

mixed’, ‘Butterfly mixed’, ‘Firebrand’, ‘Old spice

minstens 4 grote bloemen.

533850

2,50

Goede selectie van 6 soorten op kleur: ‘Bijou

Lathyrus odoratus 'Pathfinder'

De eerste Lathyrus, die ongevoelig is voor

20 zaden

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

dus. Een geschikt ras voor vroege teelt in de onverwarmde kas. 35 zaden.

± 50 zaden (5 g)

€

De plant klimt tot ongeveer 180 cm hoogte.

Lathyrus odoratus 'Van Alles Wat'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

533800

3,95

snijbloemen, maar staat ook sierlijk in de tuin.

534300

stengels, grote bloemen, ideaal voor de snij

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

€

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

de zon een vrolijke touch! De planten kunnen

De vroegst bloeiende in ons sortiment. Lange

Lathyrus odoratus 'Elegance
Mixed'

25 zaden

Lathyrus odoratus 'Tiller Girls'

Lathyrus odoratus 'Mammoth
Mixed' / 'Galaxy Mixed' /
'Cuthbertson'

lathyrus. Geliefd om de goedgekweekte

proeven waren de resultaten echter verbazend: overhangende planten met
en hanging baskets. Hopen op een zonnige zomer…

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

533700.1 350 zaden (30 g)

Een moderne selectie uit een oude favoriete

2004 te slecht, tijdens jarenlange selectie en
een zee van lathyrusbloemen in harmonierende kleuren, ideaal voor potten

Kruipende lathyrus geeft op alle kale plekjes in

steun.

533200

Al vanaf de introductie in 2004 een groot

Lathyrus odoratus 'Little
Sweetheart'

Een echte showwinnaar! Halfhoge groei voor

533100

bos lathyrus in de border of (iets
kleurenmengsel heeft goede geurkwaliteit!

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

35 zaden

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

Kniehoog soort (60cm) voor een lekkere volle

± 25 zaden

dit prachtige mengsel!

Lathyrus odoratus 'Sugar 'n
Spice' / 'Sommerduft'

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

533600

organisaties in Engeland en Schotland oogstte

534100

overhangend) in een pot of bak. Het pittige

Lathyrus odoratus 'Continental' /
'Jet Set Mixed'

2,95

14 onderscheidingen uit de liefhebbers-

€

Lathyrus odoratus 'Knee Hi' /
'Dwarf Explorer Mixed'

bloemen. Leuk voor potten of voor in de tuin.

€

compacte plant geen klimrankjes. Maar liefst

Gemengdkleurige dwergvariëteit, groeit uit tot
bossige planten die overladen worden met

2,50

Een echte kruiplathyrus, maakt als enige

geplooide en gestippelde bloemen.

25 zaden

€

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

533550

35 zaden

Lathyrus odoratus 'Snoopea'

Een “ander” mengsel: 2-kleurige, gevlekte,

SIERERWT
(Engels: Sweet Pea)

534070

€

2,50

Lathyrus-geslacht. Bloeiend met zuiver witte
bloemetjes groeit de plant iets rankend tot 1 m
hoog.

535298

± 25 - 35 zaden (5 g)

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten

35/60

Lathyrus tingitanus 'Roseus'

Layia platyglossa

Linanthus grandiflorus

(Engels: Tangier Pea)

(Engels: Tidy Tips)

Een minder bekende, maar zeer rijkbloeiende

Een hele gemakkelijke groeier en bloeier uit

BERGPHLOX
(Engels: Mountain Phlox)

lathyrus. De volmaakt gevormde

Californië. Je wordt gewoon vrolijk van die

Een zoet geurende overvloed aan witte (soms

schelpbloemetjes knallen in opvallende 2-

heldergele bloemen met witte omranding. De

lavendel-gevlamde) bloemen bedekken bijna

kleurigheid: donkerroze overgaand naar bijna

bloemen staan op 50 cm stevige stengels en

geheel het ook niet onverdienstelijke, zeer

wit. Planten groeien gezond en bedekken

combineren fantastisch met bijvoorbeeld

fijne blad. Deze Californische schoonheid bloeit

gemakkelijk een muur of hekwerk, de geur is minder dan van de bekende

blauwe Nemophyla (zie foto). Wist je dat de zaden eetbaar zijn?

Lathyrus odoratus.

535800

535310

± 22 zaden

€

1000 zaden (1 g)

€

ijverig de hele zomer! De plant groeit breder dan hoog (50 cm resp. 30

1,95

Linanthus goed tegen droogte, zaait zich gemakkelijk uit en is een goede

Legousia speculum-veneris
Laurentia axillaris 'Blue Stars'
van smalle, stervormig, hemelsblauwe
bloemetjes bedekken deze bossige hangplant.

€

1,95

Lavatera trimestris 'Bright Mix'

10-40 cm hoog. Geef ze een zonnig en niet te droog plekje. Het plantje is

Fraaie tint: lilablauw met wit in de vorm van

inmiddels ook inheems in Nederland, het blad is eetbaar door de salade.

kleine leeuwenbekbloempjes. Dit vroeg

536100

bloeiende soortje zaait erg gemakkelijk en past

6000 zaden (1 g)

BEKERMALVA
Wat een ijverige bloeier, de bijen en vlinders

STERRENSTOF
(Engels: Stardust)

zijn er ook dol op! Deze bladrijke plant (blad
en bloem zijn eetbaar) maakt trechtervormige

1,95

€

2,50

cm, een leuke lengte voor de snij.

536500
Linaria reticulata
VLASLEEUWEBEKJE
(Engels: Purple-Net Toadflax)

gekleurde bloemtjes lijken te zweven boven de

tinten. De sterke snijbloem bereikt een hoogte

stervormig geklusterde blaadjes. Het plantje is

van 60-90 cm.

535470.1 12.500 zaden (100 g)

€

Schattigheid ten top! Honderden kleine, vrolijk

bloemen in donker- en licht roze en witte

600 zaden (5 g)

1,95

in de formele- en in de wildtuin. Hoogte 40-60

Leptosiphon hybridus

535470

€

VLASLEEUWEBEKJE
(Engels: Lilac Toadflax)

aan, een erg gemakkelijk te zaaien planten van

Enkele witte afwijkers mogelijk.

1500 zaden (1 g)

Linaria maroccana 'Licilia Azure'

De lilablauwe bloemetjes kijken je smachtend

de herfst.

50 zaden

536450

Een éénjarig telgje van de campanula-familie!

Bijtijds zaaien geeft bloei vanaf juli tot diep in

535400

snijbloem.

GROOT SPIEGELKLOKJE
(Engels: Large Venus's-LookingGlass)

Een dankbare “hanging basket”- plant! Een zee

cm) en is zodoende een prachtige potplant (half overhangend) of een
plant aan de rand van een bloemenvak. Eenmaal aan de groei kan

2,50

€

1,95

€

9,95

zeer compact en is dol op zon. Geniet van de

Een ijverige bloeier, net mini-leeuwenbekjes in

heldere kleuren: lila, oranje, geel, roze, rood en wit.

536200

4000 zaden (1 g)

flinke trosjes en in een bijzondere

€

1,50

kleurencombinatie: magentarood met geel. De
plantjes komen in het wild veel voor in Noord-

Lavatera trimestris 'Dwarf Pink
Blush'

Afrika. Houd ze tijdens zeer warm weer goed vochtig, de grond moet wel

Lessertia diffusa

draineren.

KLAPPERTJE

BEKERMALVA

Hoogte 30-50 cm. Slakken en herten lusten ze trouwens niet, dat scheelt
wat ergernis! Knip ze na elke bloeiperiode terug dan bloeien ze tot in de

Het gebeurt niet vaak dat je zo weinig over

Lavatera is gemakkelijk te zaaien en komt snel

een plant vindt op internet... Het overkwam

herfst.

van groei tot bloei! Vind je het niet een

me met dit bijzondere, kruipende, Zuid-

536510

prachtige, subtiele kleur: wit met een tintje

Afrikaanse plantje. Het geveerde, behaarde,

roze in de nerven? De planten bloeien op 60-

grijsgroene blad wordt opgesierd door de

80 cm gemakkelijk 3 maanden onafgebroken...

trosjes met pittig roze vlinderbloemen. Ik vind het een schoonheid en

535480

80 zaden

€

2,50

BEKERMALVA

vermoed dat het plantje als eenjarig in hangpotten een sierlijke een goede

Deze kleurencombinatie is wel heel bijzonder

“Klappertjie” is gaan heten.

en moet eigenlijk in 't echt ervaren worden!

10 zaden

€

3,95

tuinplant, die lang bloeit en sterke snijbloemen

536600

Limnanthes alba

levert. Hoogte 60 cm. Fleuroselect winnaar.

500 zaden (4 g)

€

1,95

DONZIGE MOERASBLOEM
(Engels: Meadowfoam)

100 zaden

Een Californisch bloemetje, dat we vooral

soort. Heel gemakkelijk in de teelt! Het plantje

Wie kan geen keus maken? Geen probleem:

De meest compacte, roze lavatera. Bloeit 3

wordt 30 cm hoog en bloeit rijk met 1-1,5 cm grote schotelvormige, witte

dit mengsel bevat zelfs de prachtige

maanden onafgebroken en is slechts 40cm

bloemetjes met donkere nerfjes. De naam “donzig” dankt het plantje aan

zalmkleurige 'Charmer', alle bloemetjes met

hoog. Gouden medaille winnaar Feuroselect

de beharing rond de bloem(knoppen). Ze groeien op elke grondsoort, als

een donker hartje.

2004.

het maar vochtig is. Na de bloei zijn de vruchtjes op beperkte schaal

536630

€

2,90

Lavatera trimestris 'Ruby Regis'

536395

100 zaden (1 g)

€

1,95

€

1,50

€

1,50

Gemakkelijke teelt.

536700

natte grasgebieden van Californië en Oregon,
dus ze houden wel van een slokje... De
bloemetjes zijn boterbloemgeel in het centrum en wit aan de buitenkant,

Lavatera trimestris 'Silvercup'

een vrolijk, vlijtig bloeiend kruipertje. De bloem is zeer geliefd door bijen

BEKERMALVA

en bloeit de hele zomer. Hoogte 15 cm.

536400

Lichtroze met donkere aderstrepen,

250 zaden (2 g)

Linum rubrum 'Scarlet'

Felrode komvormige bloemen. Hoogte 40 cm.

Dit sierlijke plantje groeit van oorsprong in

75 zaden

2,95

VLAS OF LIJNZAAD
(Engels: Flax)

GEBAKKEN EITJES
(Engels: Poached Egg Plant,
Douglas' Meadowfoam)

Donkerroze met purperen aderstrepen.

130 zaden

populair, de olie die ervan gemaakt wordt is zeer stabiel!

Limnanthes douglasii

BEKERMALVA

535650

€

VLAS OF LIJNZAAD
(Engels: Flax)

maar eigenlijk nog mooier is deze effen witte

BEKERMALVA

20 zaden

1,95

Linum grandiflorum 'Charmer
Mix'

kennen als de geel-witte "Gebakken Eitjes",

Lavatera trimestris 'Novella'

535520

€

Ivoorwit met kastanjebruin centrum. En nog
gemakkelijk te telen ook... Hoogte 30 cm.

Witte trechtervormige bloem. Aantrekkelijke

535500

1,95

VLAS OF LIJNZAAD
(Engels: Flax)

klapperen grappig in de wind, niet vreemd dat de plant in het Afrikaans

536220

€

Linum grandiflorum 'Bright Eyes'

en originele aanvulling op het bestaande sortiment is! De zaadpeultjes

Lavatera trimestris 'Mont Blanc'

25.000 zaden (1 g)

€

1,95

450 zaden

Linum usitatissimum
VLAS OF LIJNZAAD
(Engels: Flax)
Het mooist komt dit bekende cultuurgewasje
tot zijn recht als u het als een veldje inzaait.

Fleuroselect winnaar. Hoogte 75-100cm

Massa's hemelsblauwe bloemetjes ontstaan op
dunne (taaie) wuivende steeltjes en na de

535700

1,5 g

€

2,95

bloei ritselen de ronde doosvruchtjes. (Hoewel dit zaad uit onze
kiemgroentereeks komt, is buiten zaaien natuurlijk heel goed mogelijk)
pakje

536800

10 g

€

1,95
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Lobelia erinus 'Cambridge Blue'

Lobelia erinus pendula 'Cascade
Red'

COMPACTE LOBELIA
(Engels: Compact bedding, edging
varities)

Kleine gele schermbloempjes aan 30 cm lange
stengel. Voor verse snij- of droogbloem.

Purperrood met het bekende oplichtende witte
oog.

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

2500 zaden

GELE AGERATUM

HANGENDE LOBELIA
(Engels: Trailing varieties)

Helder lichtblauwe bloemkleur.

536900

Lonas inodora 'Golden Yellow'

€

1,95

Lobelia erinus 'Crystal Palace'

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

537500

1500 zaden

€

1,95

3000 zaden (1 g)

bebladerde, glanzend donker-groene bosjes

bladige ‘Crystal Palace’. Donkerbrons blad met

met een uiteindelijke omvang van rond 50cm.

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

donkerblauwe bloemetjes

De helderroze 2,5cm brede bloempjes bloeien

1,95

Lobelia erinus 'Mrs. Clibran'

650 zaden

€

2,50

538000

± 1500 zaden (0,8 g)

Lobelia erinus pendula ‘Regatta
Blue Splash’

Lupinus mutabilis var.
cruickshankii 'Sunrise'

HANGENDE LOBELIA
(Engels: Trailing varieties)

LUPINE

heldergroen blad. Hoogte 15 cm.

Een hanglobelia met massa’s witte bloemetjes,

boeiende kleurencombinatie in zich:

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

die wel elk lijken te zijn aangetipt met een

hemelsblauw, bordeauxrood, goudgeel, roze

blauw wollig randje.... heel subtiel.

en wit. Hoe dit met elkaar te verenigen is?

COMPACTE LOBELIA
(Engels: Compact bedding, edging
varities)
Gentiaanblauwe bloem met helderwit hartje en

537000

2000 zaden

€

1,95

± 1000 zaden (1/30 g)

Beeldschoon, kijk en geniet. Hoogte 100 cm

€

2,50

538130

20 zaden

Lupinus hartwegii 'Avalune Lilac'

Lobelia erinus pendula 'Regatta
Lilac Splash'

COMPACTE LOBELIA
(Engels: Compact bedding, edging
varities)

LUPINE

HANGENDE LOBELIA
(Engels: Trailing varieties)

De bloemtrossen starten bijna wit, om later

Hoogte 15 cm.

Fraaie hanglobelia met subtiele kleur: net alsof

Door deze inkleuring ontstaat er een mooie

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

je een paars truitje door de witte was hebt

combinatie van in elkaar overgaande kleuren.

gedraaid... Wit met een subtiele lila touch dus!

Een stevige tuinplant, die ook als snijbloem

Rode, roze, witte en blauwe tinten gemengd.

537050

± 2500 zaden

€

1,95

Lobelia erinus 'Rosamund'
COMPACTE LOBELIA
(Engels: Compact bedding, edging
varities)
Diep kersrood met contrasterend wit oog.

2000 zaden

± 1000 zaden (1/30 g)

€

1,50

Lupinus hartwegii 'Avalune RedWhite'

€

1,95

€

1,95

Lobelia erinus pendula 'Blue
Cascade'

Lichtmarineblauwe kleur met wit centrum.

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

€

1,95

Een stevige tuinplant, die ook als snijbloem niet onverdienstelijk is, hoewel
de hoogte (40-50 cm) zich niet leent voor een diepe vaas... Geef ze veel
zon en een niet te vochtige plaats, de groeien op elke grondsoort.

538185

50 zaden

€

2,95

€

1,95

€

7,50

€

2,95

€

1,50

Lupinus hartwegii 'Mix'

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

1500 zaden

€

1,95

Bloeit langer dan de meerjarige

GEZWOLLEN LOBELIA
(Engels: Indian Tabacco,
Bladderpod, Emetic Herb or Weed,
Gagroot, Vomitroot, Pukeweed,
Asthma Weed, Eyebright)

538200

Een luchtig bloeiende, forse plant van 30-80

Lupinus hartwegii 'Biancaneve'

de soortnaam “inflata” aan dankt (=opgeblazen of gezwollen). Naast de

HANGENDE LOBELIA
(Engels: Trailing varieties)

sierwaarde blijkt uit de naam ook de historie als tabak, het roken schijnt

Hangend type in alle populaire kleuren: wit,

zoeken?) De moderne roker gebruikt deze tabak als afkicktabak om van de

blauwe tinten, mauve, rood en wit.

nicotine af te komen, lobeline is minder verslavend, zo schijnt. Kleine

een euforische ervaring te zijn, die de indianen graag zochten (en

hoeveelheden als thee zijn heilzaam voor zenuwstelsel, luchtwegen en

€

1,95

120 zaden (2 g)

538200.1 6000 zaden (100 g)

trompetbloemetjes. Typerend zijn de balvormige vruchtjes, waar de plant

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

LUPINE
Hoogte 80 cm. Mengsel van zachte tinten.

cm hoogte (afhankelijk van vochttoevoer) met lichtblauwe

Lobelia erinus pendula 'Cascade
Mix'

1500 zaden

Door deze inkleuring ontstaat er een mooie
combinatie van in elkaar overgaande kleuren.

Lobelia inflata

HANGENDE LOBELIA
(Engels: Trailing varieties)

537450

over te gaan naar wit met licht- en donkerroze.

Zuiver wit.

537700

1500 zaden

2,95

De bloemtrossen starten bijna wit, om later

2000 zaden

HANGENDE LOBELIA
(Engels: Trailing varieties)

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

537400

€

LUPINE

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

Lobelia erinus pendula 'White
Cascade' / 'White Fountain'

kleuren.

groeien op elke grondsoort.

HANGENDE LOBELIA
(Engels: Trailing varieties)

COMPACTE LOBELIA
(Engels: Compact bedding, edging
varities)
Helder wit, combineert met alle andere

een diepe vaas... Geef ze veel zon en een niet te vochtige plaats, de

538180

537600

2500 zaden

2,95

Lobelia erinus pendula 'Sapphire'

Lobelia erinus 'White Lady'

537200

niet onverdienstelijk is, hoewel de hoogte (30-40 cm) zich niet leent voor

€

30cm. Middelblauw, wit oog.

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

537150

over te gaan naar donker purper met roze.

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

537585

1,95

De overvloed aan vlinderbloemen verenigt een

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

537580

Lobelia erinus 'Parelsnoer' /
'String of Pearls'

€

overvloedig tot diep in de herfst.

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

537560

1,95

bruikbaar en sterk. Lopezia vormt dicht

donkerblauwgroen blad. Hoogte 15 cm.

€

€

vliegend feetje!) en als plant bijzonder

Uniek! De hangende vorm van de donker-

voor 200 planten

1,50

Allergekste bloemetjes (in de vorm van een

HANGENDE LOBELIA
(Engels: Trailing varieties)

Violetblauwe bloempjes met

536950

€

Lopezia racemosa 'Pretty Rose'

Lobelia erinus pendula 'Monsoon'

COMPACTE LOBELIA
(Engels: Compact bedding, edging
varities)

537900

keel. Men experimenteert momenteel met lobeline als groeiremmer op

Thompson & Morgan stopte in 2005 met dit
soort. Dat vonden we zo jammer, dat we hem
voorlopig zelf voortzetten en vermeerderen…
De plant vertakt zich goed, tot een hoogte van
1m bloeien de stevige stengels bijna van onder
tot boven. O ja, de kleur: helderwit en tot diep
in de herfst doorbloeiend!

538250

2g

kankercellen. Let op: overdosering is gevaarlijk en experimenten zijn op

Lupinus nanus 'Pixie Delight'

eigen risico!

Compacte lobelia’s zijn 15 cm hoog.

537750

1g

€

2,95

KLEINE LUPINE
Is een helder mengsel van lage lupinen.
Hoogte 40 cm.

538500

75 zaden
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Lupinus nanus 'Snow Pixie'

Matthiola incana 'Brompton
Mixed' / 'Winter Mixed'

KLEINE LUPINE

Mentzelia lindleyi

ZOMERVIOLIER
(Engels: Winter Stock)

VLAMMENDE STER
(Engels: Golden Bartonia, (Lindley's)
Blazing Star, Evening Star)

Een oud Engels ras, dat eigenlijk meestal pas

Deze zonnige plant is inheems in Noord-

in juni-augustus wordt gezaaid voor vroege

Amerika en voorziet onze bijen van de nodig

bloei het jaar erna. Prima voor de snij: rechte

nectar! Het grijsgroene, fraai ingesneden blad

stengels met volle bloemtrossen in het complete kleuraanbod: wit, geel,

is de basis voor de gele, grote bloemen (7-8 cm in doorsnee) die in

blauwe tinten, roze en rood. Geef ze enige vorstbescherming. Hoogte

overvloed verschijnen als het even wat warmer wordt. Elke bloem bestaat

40cm. Er is een gemakkelijk “foefje” om de enkelbloemige (als deze niet

uit 5 brede bloembladen, uitmondend in een puntje, in het oranjerode

(Engels: Hollowleaf Lupine, Arroyo
Lupine, Succulent Lupine)

gewenst zijn) vroegtijdig te verwijderen. Die kiemplanten zijn duidelijk

centrum bevinden zich de fraai uitstekende stampers en meeldraden. De

Deze Californische lupine valt meteen op door

539700

Stevige, lage, helderwitte Lupine met een
heerlijke geur. De bijen zijn er dol op! Hoogte
40 cm.

538510

30 zaden

€

1,95

Lupinus succulentus

hoogte is afhankelijk van voeding en vocht en varieert van 30-90 cm.

donkerder van bladkleur.

500 zaden (1 g)

€

1,50

539820

1g

€

1,95

€

1,95

de kleine, 7-vingerige blaadjes, die grijsgroen
van kleur en dikkig van structuur zijn. In
voedzame grond bloeit de plant de hele zomer
met lange bloemtrossen in hoofdzakelijk blauwe kleur. Binnen elk blauwe
vlinderbloemetje zitten vaak ook de kleuren wit, lila en roze. In voedsame,
vochtige grond kunnen ze 1 m hoog worden. Na de bloei vormen zich
harige, sierlijke peultjes.

538550

± 50 zaden (2 g)

€

2,50

Madia elegans 'Tropical Fruits'
Gered van de vergetelheid: het blad geurt naar

Matthiola incana 'Cinderella
Mixed' / 'Sissi Mixed'

Mesembryanthemum criniflorum
'Mixed' / 'Afican Dream'

ZOMERVIOLIER
(Engels: Dwarf Stock)

IJSBLOEMPJE
(Engels: Livingstone Daisy)

Compact groeiende violieren, 25 cm, dat is een

Het ijsbloempje dankt zijn naam aan de

feest! Het grijsgroene blad is de basis. Dan

kristalletjes op het vetachtige blad. Vele

ontstaan de stevige, zoet geurende

kleuren margrietachtige bloemetjes gaan open

bloemtrossen (bijna 100% dubbel) met de kleuren: appelbloesem, roze,

met zon of warmte. Hoogte 10 cm.

purper, rood en zilverblauw. Er is een gemakkelijk “foefje” om de

539900

een schaal vol tropisch fruit. Het open

kiemplanten zijn duidelijk donkerder van bladkleur.

bloempje is heldergeel van kleur, met fijn

539740

150 zaden (0,25 g)

€

2,95

bloemblad en een kastanjebruine ring rond het
gele hartje. De bloemen sluiten zich bij grote
gemakkelijk. Hoogte 75-100 cm.

100 zaden

€

2,50

Malcolmia maritima

Het ijsbloempje dankt zijn naam aan de

ZOMERVIOLIER
(Engels: Column Stock)

kristalletjes op het vetachtige blad. Een
verrassende blikvanger met felgele
madeliefachtige bloemblaadjes en een pittig rood bloemhartje, bloeit ook

De langste stengels, dus het meest geschikt

STRANDVIOLIER
(Engels: Virginian Stock)

voor de snij: 70 cm lang! Dit mengsel van

bij wat minder goed weer, maar vooral uitbundig bij zonneschijn.

heerlijk geurende violieren vertakt zich niet en

540000

enkelbloemigen komen voor.

zet je dicht bij het terras. Geniet van de zoete

539750

500 zaden (1 g)

potten en bloeien met roze, lila en witte
bloemetjes. De plant komt zeer snel in bloei op een hoogte 20-30 cm, zaai
ze in etappes van april-juli om de hele zomer bloei te hebben!

€

1,50

Malope trifida 'Mixed'
TRECHTER MALVA

2,95

Matthiola incana 'Ten Week Dwarf
Mixed'

1,95

de vlekjes in het trechtervormige bloempje lijkt
het een maskertje. Sterk verbeterd mengsel
van warme tinten geel, oranje en rood. Hoogte
30 cm.

percentage dubbelbloemigen (hoewel

540200

± 1250 zaden (0,05 g)

enkelbloemig ook fraai is!). De hoogte varieert
van 25-40cm, de bloeistengels vertakken zich.

539770

300 zaden

Mirabilis jalapa 'Mix'
€

1,95

prachtige trechters. Hoogte 90cm. Mooi in
bloemborders en geschikt voor de snij in
veldboeketten

539000.1 15.000 zaden (50 g)

€

MASKERBLOEM
(Engels: Monkey Flower)

Een voordelig mengsel met vrij hoog

tinten. De naam verraadt de bloemvorm:

600 zaden (2 g)

1,95

Een bloempje om vrolijk van te worden! Door

ZOMERVIOLIER
(Engels: Stock)

Een kaasjeskruidachtige in roze en witte

539000

€

Mimulus luteus 'Twinkle' F2
€

avondlucht! Ze groeien ook zeer goed in

2000 zaden

6000 zaden (2 g)

groeit zowel in de kas als buiten. De meeste zijn dubbelbloemig,

Dit heerlijk geurende, subtiel bloeiende plantje

538900

Mesembryanthemum criniflorum
'Yellow'
GEEL IJSBLOEMPJE
(Engels: Livingstone Daisy)

Matthiola incana 'Mammouth
Excelsior Mixed'

warmte of fel zonlicht. De teelt is erg

538700

6000 zaden (2 g)

enkelbloemige (als deze niet gewenst zijn) vroegtijdig te verwijderen. Die

€

1,95

€

7,50

Melampodium paludosum
'Golden Yellow'

NACHTSCHONE
(Engels: Marvel of Peru)
De 50 cm hoge planten sieren zich eerst met
glanzend, donkergroen blad met trossen

GELE MADELIEFJES

trompetvormige bloemetjes in karmijn, rood,

Dit ijverige groeiertje kruipt (in de tuin) of

geel en wit. Ze gaan in de namiddag en avond

hangt (in een bloembak) en bloeit in de zomer

open en geuren verrukkelijk: voor een optimale zomeravond! Het jonge

met een overvloed aan gele bloemetjes. Ze

blad is eetbaar en wordt kort verwarmd in de roerbakpan. De plant vormt

hebben de vorm van madeliefjes... De hoogte

langwerpige wortelknollen, die geneeskrachtige, zuiverende werkingen

AVONDVIOLIER
(Engels: Night Scented Stock)

is ongeveer 20-30 cm, de plantjes kunnen goed tegen felle zon en

hebben (zie internet) en kan door deze knollen vorstvrij worden

Onopvallend lila bloemetje op 30-40 cm. hoge

539810

Matthiola longipetala ssp.
Bicornis

overwinterd. De gestampte zaden zijn een goede vervanging van het

(tijdelijke) droogte.

200 zaden (1 g)

€

2,50

's Avonds of na een warm regentje geven de
massa bloemetjes een heerlijke zoete geur af. Zaai daarom dicht bij huis,
zitje of (open) raam

539600

6250 zaden (5 g)

539600.1 125.000 zaden (100 g)

€

1,50

€

7,95

540500

WILDE WEIT
(Engels: Field Cow-Wheat)

540500.1 1000 zaden (100 g)

worden ingezet om ongewenste grasgroei af te remmen. Door deze
slimme parasitaire eigenschappen groeit de plant gemakkelijk door, ook als
het droog wordt, als er maar grassen als buren aanwezig zijn!
De Wilde Weit is momenteel zeer zeldzaam en staat op de Nederlandse

traditionele soort wordt door deze exclusieve

Rode Lijst van beschermde planten.

cultivar verrijkt met een aantrekkelijk uiterlijk.

539812

De stervormige bloemetjes (45 cm hoog) bloeien in een
kleurverscheidenheid van witte, lila en roze tinten, heerlijke combinaties!
“Scents the air as the barbecue dies away.......”

€

1,95

0,5 g

€

1,95

€

5,95

NACHTSCHONE
(Engels: Marvel of Peru)

in de natuur! Deze plant met zijn fraaie lilaroze

voeding en water af van grassen en granen. Op deze manier kan de plant

De aantrekkelijke avond-en nachtgeur van het

50 zaden (5 g)

Mirabilis jalapa 'Broken Colours'

Een wilde plant, die we kunnen terugbrengen

cm hoog en “tapt” als een (half)parasiet

AVONDVIOLIER
(Engels: Night Scented Stock)

1000 zaden

Melampyrum arvense

met gele bloemetjes in een trosje groeit 15-50

Matthiola longipetala ssp.
Bicornis 'Starlight Scentsation'

539640

specerij peper, hoewel sommigen er gevoelig op reageren. Met weinig
beginnen dus…

stengeltjes, maar de geur....!

€

2,50

De 50 cm hoge planten sieren zich eerst met
glanzend, donkergroen blad met trossen
trompetvormige bloemetjes in karmijn, rood,
geel en wit. De pittige kleurtjes lopen
gemarmerd, gespikkeld en gemengd door alle bloemen heen. Een vrolijke
boel… Gaan in de namiddag en avond open en geuren verrukkelijk. Voor
een optimale zomeravond.

540540

50 zaden (5 g)

540540.1 1000 zaden (100 g)

€

1,95

€

7,95
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Mirabilis jalapa 'Limegreen'

Nemesia strumosa 'Blue Gem'

Nemophila maculata 'Five Spot'

NACHTSCHONE
(Engels: Marvel of Peru)

ELFENSPIEGEL

BOSLIEFJE

Voor een uitgekiende combinatie, een

Door z'n stevige kruipstengels en z'n 4 cm

Deze zeldzame variëteit vormt eerst

hemelsblauw lieflijk bloempje.

grote, schotelvormige, lichtgeaderde witte

glanzende, tweekleurige bladeren:

Nemesia’s worden ongeveer 30 cm hoog en
geven een vrolijk en speels effect in de tuin of
in bloembakken.

bloemen, een welkome aanwinst voor

limoengroen met lichtere vlekken, erg sierlijk!
Op 50 cm hoogte (soms hoger) is de plant
klaar voor het aanleggen van de fel lilaroze, trompetvormige bloemen, een

541000

500 zaden

bloembak, pot of hangmand. Aan de rand is de

€

1,50

vinnig contrast met het blad! Ze gaan in de namiddag en avond open en
geuren verrukkelijk: voor een optimale zomeravond! Het jonge blad is
eetbaar en wordt kort verwarmd in de roerbakpan. De plant vormt
langwerpige wortelknollen, die geneeskrachtige, zuiverende werkingen
hebben (zie internet) en kan door deze knollen vorstvrij worden

Mengsel van vele heldere kleuren.

Nemesia’s worden ongeveer 30 cm hoog en
geven een vrolijk en speels effect in de tuin of
in bloembakken.

beginnen dus…

540550

10 zaden

€

2,95

Mirabilis longiflora
NACHTSCHONE
(Engels: Sweet Four O'Clock)

541100

500 zaden

€

1,50

De meest voorkomende soort met groen blad,

ELFENSPIEGEL

en groenpurperen lampionvruchtjes.

terug in de bloemetjes: blauwe bovenlip met

zomeravond... Het purpergroene, hartvormige
blad eindigt in trosjes met 10cm lange trompetbloempjes: wit met een
purperen hartje. Ik beloof u: verbazing is uw deel…

€

1,95

Misopates orontium

541900

spierwitte onderlip.

Nemesia’s worden ongeveer 30 cm hoog en geven een vrolijk en speels
effect in de tuin of in bloembakken.

541200

3000 zaden (0,5 g)

€

2,95

zomeravonden. Hoogte 70 cm.

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of
schaduw, droog weer of regen!

soort is inmiddels in Nederland zeer zeldzaam,

pasteltinten, waaronder vele twee-kleurigen.

542050

populatie een handje. Op 8-30 cm verschijnen de wonderschone, lichtroze

Nemesia’s worden ongeveer 30 cm hoog en
geven een vrolijk en speels effect in de tuin of in bloembakken.

lipbloemetjes. Ze gedijen op niet te arme maar wel vochtige grond. Het

541300

350 zaden

€

540650

0,5 g

€

2,50

Moluccella laevis
KLOKKEN VAN IERLAND
(Engels: Bells of Ireland)

Nemesia versicolor 'St. George' /
'Danish Flag'

Ongewoon geelgroene bloemen (het
beroemde "Limegreen") geeft deze halfhoge
andere kleuren combineert!

bloedrode bovenlip met spierwitte onderlip!

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

541400

1500 zaden (0,25g)

542250
€

2,90

originele snijbloem

350 zaden (2 g)

€

1,50

€

9,95

Nemophila menziesii 'Baby Blue
Eyes'
BOSLIEFJE
(Engels: Baby Blue Eyes)

Een rijkbloeiend Zuid-Afrikaans broertje van de

Opvallend hemelsblauw kelkbloempje. Hoogte

bekende lobelia. Compacte plantjes van 30 cm

15 cm.

hoogte tooien zich een zomer lang met

Een “sappig” plantje, met kleine, komvormige
bloemetjes. De soort kan goed tegen lichte schaduw of zon en houdt van
tamelijk vochtig. Regelmatig zaaien geeft voortdurend frisse plantjes

plantjes houden van vocht en veel zon, ideaal

541500

dus voor bloembakken!

540820

150 zaden

€

2,50

Mucuna sempervirens

1000 zaden (2 g)

€

1,50

€

1,95

Nicotiana alata 'Roulette Mixed'
F2 / 'Bunter Clown'

Hoogte 30 cm. Mengsel van rode, witte geelgroene en roze tinten.

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of
schaduw, droog weer of regen!

€

1,95

Nemophila menziesii var.
Discoidalis 'Penny Black'

542300

200 zaden

Nicotiana alata 'Sensation Mixed'
SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)
Lekker hoog mengsel van rood, lila, bordeaux,
roze, wit en groen, op stevige lange stengels.

BOSLIEFJE

ZEEBONEN
(Engels: Seabeans)

6000 zaden (1 g)

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

Monopsis debilis 'Regal Purple'

donkerblauwe, komvormige bloemetjes. De

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

plant. Hoogte 60-80 cm. Een plant die met alle

schutbladen met wit klepeltje. Een sterke,

540800.1 8500 zaden (50 g)

2,95

Een verrassend nieuwe kleurschakering:

70 cm lange stengels met belvormige groene

540800

€

ELFENSPIEGEL

Nemesia’s worden ongeveer 30 cm hoog en
geven een vrolijk en speels effect in de tuin of
in bloembakken.

Decoratieve plant met lichtgroen blad. Maakt

± 50 zaden (5 mg)

Nicotiana alata 'Lime Green'
2,95

gedroogde vruchtje lijkt net een vleermuisje, een doodskop of de kop van
een wezel, vandaar de Engelse naam Weasel’s Snout.

2,50

Grootbloemige type, dat heerlijk geurt op

Dit plantje komt de liefhebber van zachte
kleurtjes tegemoet: een prachtig mengsel van

€

Nicotiana alata 'Fragrant Cloud' /
'Jasmine'

ELFENSPIEGEL

Fragiel, uitbundig en subtiel... Dit inheemse
dus je helpt door het telen van dit plantje de

2000 zaden (2 g)

WITTE SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

Nemesia strumosa compacta
'Tapestry'

AKKERLEEUWENBEK
(Engels: Weasel's Snout, Lesser
Snapdragon)

1,95

Alle planten zouden zo makkelijk moeten groeien als de Nicandra.... Fris
gekarteld blad, donkerblauwe knoppen; daaruit komen hemelsblauwe
kelkbloemen met witte keeltjes (behalve de zeldzame witte); om
vervolgens uit te groeien tot op Physalis lijkende lampionvruchtjes. In die
vorm te drogen. Hoogte 60-100 cm.

blauwwitte tweekleur van de K.L.M. komt

doet exotisch aan. Geniet ervan op een warme

€

ZEGEKRUID
(Engels: Shoo Fly Plant, Apple of
Peru)

Nemesia versicolor 'K.l.m.'

(vliegliefhebbers)hart sneller kloppen: de

luchtig groeiende avondbloeier. De zoete lucht

400 zaden (2 g)

Nicandra physalodes 'Blue
Wonder'

Deze nieuwe kleurschakering doet elk

Nog nauwelijks bekend in ons land is deze

540600

541800

ELFENSPIEGEL

specerij peper, hoewel sommigen er gevoelig op reageren. Met weinig

vlekjes. Heel mooi en teer.

Een “sappig” plantje, met kleine, komvormige bloemetjes. De soort kan
goed tegen lichte schaduw of zon en houdt van tamelijk vochtig.
Regelmatig zaaien geeft voortdurend frisse plantjes

Nemesia strumosa 'Carnival
Mixed'

overwinterd. De gestampte zaden zijn een goede vervanging van het

bloem aangestipt met opvallende, paarse

De bloemetjes geuren subtiel zoet! Hoogte 75-

Diep purperen tot zwarte, kleine bloempjes

90 cm.

met een uitschulpende zilverwitte rand.
Bodembedekker of bloembakplant, die lekker

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

opvalt.

542350

het jaar erna ingelost: houd de plant op een ruim vorstvrije plek de winter

Een “sappig” plantje, met kleine, komvormige bloemetjes. De soort kan
goed tegen lichte schaduw of zon en houdt van tamelijk vochtig.
Regelmatig zaaien geeft voortdurend frisse plantjes

Nicotiana bigelovii

over. Na enkele jaren trouwe zorg ontstaan trossen vol dieppurperen

541600

Deze spectaculaire klimmer zal menigeen
verbazen! De slingerplant kiemt traag, dus het
lukt niet altijd om hetzelfde jaar te genieten
van de uitbundige groei. De belofte wordt dan

bloemen. De naam dankt de plant aan de enorm grote zaden, die
mijlenver naar andere landen kunnen wegdrijven… We hebben al veel
enthousiaste reacties ontvangen, graag uw belevingen en foto’s van deze
bijzondere plant!

540880

4 zaden

€

3,95

600 zaden (2 g)

541600.1 15.000 zaden (50 g)

€

1,95

€

9,95

6000 zaden (1 g)

€

1,50

INDIANENTABAK
(Engels: Californian Indian Tabacco)
Op een hoogte van 30-60cm verschijnen vrij
grote, trompetvormige, zuiver witte bloemen
met smal naar tabak geurend blad. Een
geliefde rooktabak, maar voor de sier ook zeer
verdienstelijk!

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542352

€

3,95

Zaden - Eenjarige Planten

39/60

Nicotiana glauca 'Gele
Boomtabak'

Nicotiana suaveolens

Nicotiana tabacum 'American 14'

WELRIEKENDE TABAK
(Engels: Fragrant Tobacco)

(Engels: Tobacco)

Wat vooral opvalt aan dit zeldzame

geïmporteerd uit Oekraïne. Het is een

Een bijzondere verschijning: deze soort groeit

Australische soortje is de heerlijke geur: we

zuilvormige plant die 180 cm of hoger wordt

tot een kleine boom of struik. Het blad is

hebben hier te maken met de meest geurende

en tot 30 bladeren per plant produceert. De

glanzend blauw en zeer decoratief, de bloem

(sier)tabak ter wereld! De plantjes worden

bladeren bereiken een lengte van 75 cm en

groeit in neerhangende trossen, zachtgeel van kleur. Eigenlijk hoort dit

ongeveer 60 cm hoog, de dunne stengeltjes komen helemaal vol met iets

een gemiddelde breedte van 45 cm. American14 is droogtetolerant en

soort dus thuis bij de kuipplanten, u kunt ze vorstvrij overwinteren.

neerwaarts knikkende, witte trompetbloemetjes met een roze halsje.

goed bestand tegen zonnebrand. De planten kunnen ongeveer 70-80

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

dagen na het uitplanten geoogst worden. Aan de lucht drogen de bladen

542380

542442

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

€

2,95

Nicotiana glutinosa

1g

American14 is een Bright Leaf-variëteit

€

2,95

542501

Nicotiana x sanderae 'Baby Bella'
F1

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

± 50 zaden (5 mg)

Een zeer rijk vertakkende dieprode siertabak

American 572 is een zuilvormige plant met een

kleverige stengeltjes (typerend voor tabak) en

met de grootste bloemenrijkdom denkbaar! De

aromatisch hoogwaardig blad. Geschikt voor

vrij groot, kleverig blad. De plant beschermt

bloemen geuren heerlijk, vooral 's avonds en

luchtdroging of rookgas behandeling.

zichzelf tegen schimmel door de aanwezige antistoffen. Hoogte 50-100

voldoen in de tuin, maar ook zeer goed in potten en bakken. Hoogte 60

Beschouwd als een van de beste variëteiten

cm.

cm.

van het Americana-type. Geïmporteerd uit

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

Oekraïne.

542385

542443

€

2,95

100 zaden

2,95

(Engels: Tobacco)

bloemetjes met groengeel keeltje aan

± 50 zaden

€

Nicotiana tabacum 'American 572'

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

Prachtige roze tot zalmroze klokvormige

tot een lichtgeelbruine kleur.

€

2,95

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542502

± 50 zaden (5 mg)

€

2,95

Nicotiana langsdorffii 'Lemon
Tree'

Nicotiana x sanderae 'Perfume
Deep Purple' F1

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

(Engels: Tobacco)

Elegance et subtilance ! De citroengeel-groene

De donkerste siertabak (tot nu toe) is nu ter

wordt gebruikt in mengsels voor sigaren en

slanke trompetbloemetjes staan iets naar

beschikking! Prachtige donkerpurperen

pijp. De planten produceren veel met grote

beneden gericht aan trosjes op 1 m hoge

bloemen, heel bijzonder afstekend tegen het

dikke bladeren. Typerend is de zuilvormige

vertakte stengels.

frisgorne blad. De bloemen geuren heerlijk, vooral 's avonds.

plantvorm die 1,5 m hoog wordt, vrij compact

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

dus. Weinig tot geen ziekten... De bladeren zijn donkergroen, staan dicht

542400

542444

stengel gevouwen. Het heeft een zeer compact bloemhoofd met roze

1500 zaden (0,25g)

€

1,95

50 zaden

Nicotiana tabacum 'Baiano'

Baiano is een Hongaarse variëteit die veel

€

3,50

bij elkaar op de stengel en groeien zeer rechtop, 's avonds strak naar de
bloemen. Volwassen planten verdragen wonderwel een nachtvorst goed.

Nicotiana x sanderae 'Rot'

Nicotiana x sanderae 'Perfume
Two's Company' F1

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)
zoete geuren verspreidt. Een middelhoge

De donkerste siertabak, nl. met prachtige

selectie van 45-60 cm.

donkerpurperen bloemen, is in deze portie

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of
schaduw, droog weer of regen!

gecombineerd met de citroen-groene soort. In

voor 40 planten

542503

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

Een prachtige, dieprode siertabak die heerlijke

542420

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

1,95

€

2,95

€

2,95

Nicotiana tabacum 'Balikesir'
(Engels: Tobacco)

het Engels klinkt die laatste kleur veel vloeiender: lime-green. Dat deze

€

± 50 zaden (5 mg)

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of
schaduw, droog weer of regen!

combinatie een "plaatje" is, hoef ik eigenlijk niet toe te voegen! Beiden
geuren heerlijk, vooral 's avonds.

Nicotiana mutabilis
'Marshmallow'

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542445

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

100 zaden

€

3,95

Nicotiana sylvestris

Nog maar net ontdekt in Brazilië, in inmiddels
één kleur.... De lichtwijnrode bloemen

tot wel 2-2,5 m hoog wordt! Het is een

Grote, hangende trossen vol puur witte,

gevallen heeft elk bloemetje een pittig zwart hartje. De heerlijke geur is

8 cm. lange, heerlijk geurende bloemen.

een extra toegift. De gehele plant is 80-120 cm hoog en vormt eerst een

Nachtvlinders zijn er dol op. Bloeit tot diep in

stevige basis van grote bladeren. Geef ze een zonnige tot half

de herfst. Hoogte 100-120 cm

beschaduwde plaats, deze gemakkelijke plant groeit haast overal!

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542450

14.000 zaden (0,5 g)

Nicotiana tabacum 'Bamboo
Shoot'

Een variëteit met heldergroene bladeren die

verkleuren via roze naar wit, naarmate ze langer bloeien! In de meeste

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

± 50 zaden (5 mg)

(Engels: Tobacco)

SIERTABAK
(Engels: Ornamental Tobacco)

overal al een hype! Meerkleurig en toch maar

542504

zuilvormige plant (weinig zijstengels) met
lichtgroene bladeren, crèmekleurige stengels
en je oogst enorm veel bladeren! Rijpt in 80-90 dagen. De bladeren
drogen lichtgeel of goudbruin. Bamboo Shoot is mild om te roken maar

€

1,95

heeft een vrij hoog nicotinegehalte. Het zaad werd oorspronkelijk
verzameld in China en in 1988 aan de USDA (ministerie van Landbouw in
de VS) geschonken.

Nicotiana rustica

Nicotiana tabacum 'Ahus'

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

INDIANENTABAK
(Engels: Sacred Tobacco)

(Engels: Tobacco)

542505

Ahus is een snelgroeiende en zeer vroeg

Een prachtig soortje met gele, brede

planten worden ongeveer 75 cm hoog en

verser gerookt, hoe sterker de smaak. Na
droging en fermentatie is de smaak milder. Overigens bevelen we u aan
alleen van de plant te genieten, roken is schadelijk voor de gezondheid!

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542440

ruim 50 zaden

€

4,95

Dit historische (en veel beproefde) ras groeit

beginnen te bloeien in slechts 30 dagen na het
uitplanten. Het blad kan worden geoogst na 40 - 45 dagen. Ahus kan
worden gebruikt voor een sigaar- of pijptabak en wordt vaak gebruikt bij
het maken van snus (typisch bewerkte tabak in Zweden en Noorwegen).

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542500

± 50 zaden (5 mg)

2,95

(Engels: Tobacco)

gebieden met een zeer kort groeiseizoen. De

Indianen roken deze stevige tabak graag. Hoe

€

Nicotiana tabacum 'Big Gem'

rijpende tabak uit Zweden. Het is ideaal voor

trompetbloemetjes. De Noord-Amerikaanse

± 50 zaden (5 mg)

€

2,95

met heldere bladeren tot ongeveer 2 m
hoogte. Het blad is ongeveer 75 cm lang en 45
cm breed en is na 2 maanden oogstrijp (bij
een mooie zomer), verwacht gerust een grote
productie! Big Gem wordt veel gebruikt in de sigarettenmelange, aan de
lucht gedroogd ontstaat een fraaie, lichtbruine bladkleur.

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542506

± 50 zaden (5 mg)

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten

40/60

Nicotiana tabacum 'Black Sea
Samsun'

Nicotiana tabacum 'Besuki'

Nicotiana tabacum 'Kentucky
Burley'

(Engels: Tobacco)

MILDE TABAK
(Engels: Tobacco)

Dit ras is ontstaan in de Samsun-regio van

Een milde tabak voor sigaren of in een blend

Turkije in de buurt van de Zwarte Zee. Het

van sigarettentabak. Vooral gebruikt als

Een beroemd ras, dat bijzonder op smaak

wordt gewaardeerd om zijn rijke smaak en

omblad voor sigaren zorgt deze dunne tabak

komt door de net geoogste bladeren boven

aroma, maar is toch mild om te roken. Planten

voor een aromatische en verfijnde Aziatische

een rokend vuurtje te hangen. Brand

worden 120-150 cm hoog en zijn in warme landen oogstbaar in 65-70

beleving. Besuki is een plaats in noord-oost Java.

bijvoorbeeld eik, kers, walnoot, els, esdoorn en krullen van de witte

dagen. In Turkije worden de bladeren vaak door de zon gedroogd. Een

berkenbast. Het resultaat: een zwaar, vol en gerookt aroma. De hoogte

uitstekende toevoeging in een melange voor sigaretten of pijpen, maar

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

ook op zichzelf.

542517

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

Nicotiana tabacum 'Burley 21'

542507

± 50 zaden (5 mg)

€

2,95

Nicotiana tabacum 'Bolivian
Criollo'
(Engels: Tobacco)

± 50 zaden (5 mg)

STEVIGE TABAK
(Engels: Tobacco)

€

4,95

van de planten is 180 cm en deze geven middelgrote bladeren.
(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We
bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met
Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

BASISTABAK
(Engels: Tobacco)

veel passie.

Burley 21 is een oud en vertrouwd ras binnen

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

het Burley-type die al lang favoriet is bij veel

542525

± 50 zaden (5 mg)

Bolivian Criollo Black is geclassificeerd als een

jaar terug! Planten groeien gemakkelijk 2 m

donkere tabak, maar het heeft veel kenmerken

hoogte en is een betrouwbare producent van groot en zwaar blad. De teelt

die vergelijkbaar zijn met een Burley-type. De

lukt goed in een breed scala van klimaten en de rijping is in 65-70 dagen.

smaak is vergelijkbaar met een Burley van

De bladeren produceren een sterke, volle smaak tabak die vaak worden

gemiddelde sterkte. De bladeren worden lichtgroen en geel als ze rijpen,

gebruikt in een mengsel voor sigaretten, sigaren en pijptabak.

Dit ras staat bekend als kruidtabak vanwege

en aan de lucht droogt deze gemakkelijk tot een fijne lichtbruine kleur. Het

het duidelijke aroma, dat o.a. in pijptabak veel

ras kan worden gebruikt als pijptabak, of gemengd met andere tabakken

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

voor sigaretten of sigaren.

542520

hoeveelheden elke blend een speciaal

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542508

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

kwekers. De geschiedenis gaat meer dan 200

€

2,95

± 50 zaden (5 mg)

Nicotiana tabacum 'Latakia'

€

2,95

(Engels: Tobacco)

wordt toegepast, maar in kleinere
aromatintje geeft. Deze speciale eigenschap wordt verkregen door het

Nicotiana tabacum 'Burley
Jupiter'

blad boven een flink rokend, lekker houtvuurtje te hangen. De compacte
planten (100 cm hoogte) leveren vrij kleine bladeren.
Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

BASISTABAK
(Engels: Tobacco)

Nicotiana tabacum 'Bucak'

KRUIDTABAK
(Engels: Tobacco)

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We
bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

Een compacte vorm van het Burley-type,

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

Bucak werd in Turkije ontwikkeld uit een

geschikt voor winderig gebied. Vormt tabak

veel passie.

heldergroene Virginia tabak die in de 1930-er

met een milde beleving en cacao-aroma. Geeft

jaren uit de VS werd geïmporteerd. Het groeit

een flinke oogst van ruim inzetbare tabak.

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

tot 150cm in hoogte met grote zware bladeren

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

542526

dicht op elkaar op de stengel, en rijpt na

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

uitplanten in 50-60 dagen. Gemiddeld 20 bladeren per plant, 30-35 cm

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

breed en 55-65 cm lang. De planten verdragen goed regen en wind en is

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

zelfs bestand tegen vroege herfstvorst met weinig of geen schade. Het

veel passie.

droogt gemakkelijk tot lichtbruine geurschatten!

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542509

± 50 zaden (5 mg)

€

542521

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

4,95

AROMATABAK
(Engels: Tobacco)
Mooie basis voor de pijp of om als kleiner
aandeel aroma af te geven voor sigaret, shag
en shisha. De flinke opbrengst komt o.a. door

Nicotiana tabacum 'Delgold'

het grote blad aan de middelhoge planten: 180
cm.

MILDE TABAK
(Engels: Tobacco)

BASISTABAK
(Engels: Tobacco)

€

Nicotiana tabacum 'Maryland'

2,95

Nicotiana tabacum 'Adonis'

± 50 zaden (5 mg)

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”
(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

Niet te hoog: 140 cm met een fijne, zachte

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

Dit ras wordt graag gebruikt als basis voor

smaak en geschikt voor shag, sigaret en pijp.

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

sigaren, maar is ook populair als blend in shag

Erg mooi om te gebruiken als dekblad bij gele

veel passie.

of sigaretten. Het is een Havana-type en is

sigaren, licht van kleur met een zeer fijn

reeds lang aangepast aan ons Noord-Europese

aroma. Balanceert een zware mix mooi naar mild.

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

klimaat. De hoogte van de prachtige planten wordt 180 cm en het blad

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

542528

middengroot.

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

veel passie.

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

veel passie.

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542522

542515

Nicotiana tabacum 'Havana
Yellow'

± 50 zaden (5 mg)

€

2,95

Nicotiana tabacum 'African
(Cherry) Red'

± 50 zaden (5 mg)

€

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

Nicotiana tabacum 'Monte Calme'

4,95

MILDE TABAK
(Engels: Tobacco)
De plant geeft mooi dun dekblad voor sigaar,
middelkrachtig aroma, dunne lamina (zijnerven). Prima als onderdeel in shag en
sigaret of in de pijptabak. Balanceert meerdere
soorten naar mild, maakt een mix “rond” van aroma en beleving. Planten
krijgen een hoogte van 140-180 cm en produceren middelgroot blad.

STEVIGE TABAK
(Engels: Tobacco)

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”
(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

BASISTABAK
(Engels: Tobacco)

Originele Havana tabak die makkelijk geel

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

wordt na het plukken en daarna mooi op kleur

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

African Red is een ras met heldere, lichtgroene

droogt. Het verdient in een sigaartje of stevige

veel passie.

bladeren met een witte steel. Dit is een

shag terecht te komen. De onderste bladeren zijn erg goed voor dekblad

krachtige groeier die 2-2,5 m hoog wordt. De

bij sigaar. De planten worden 180 cm hoog en leveren middelgrote

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

planten hebben een opvallende zuilvorm. De gemiddelde grootte van het

bladeren.

542529

10e blad van boven is 70 cm(!) en de bladbreedte 30 cm. Gemiddeld

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

groeien 28 bladeren op ongetopte planten, onderste “bedbladeren” niet

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen.

meegerekend. De planten zijn oogstrijp in 80 dagen. African Red heeft een
hoog nicotinegehalte, gemiddeld 2,98%. De bladeren drogen aan de lucht

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

tot een zeer licht roodbruine kleur. De rooksmaak is mild en vergelijkbaar

542524

met Virginia Golds. Van oorsprong is het zaad gedoneerd aan de USDA uit

542524.1 50.000 zaden (5 g)

Transvaal, Zuid-Afrika in 1975.

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542516

± 50 zaden (5 mg)

€

2,95

1000 zaden (0,1 g)

€

2,95

€ 15,00

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Nicotiana tabacum 'Nummer 25'

Nicotiana tabacum 'Prilep'

Nicotiana tabacum 'Tik Konlak'

NEDERTABAK
(Engels: Tobacco)

MACEDONISCHE TABAK
(Engels: Tobacco)

AROMATABAK
(Engels: Tobacco)

De echte tabaksplant, die in de 2e

Prilep is eigenlijk een groep rassen dat vanuit

Een kleinbladige, vrij lage Aziatische tabak met

wereldoorlog in Nederland veel werd geteeld!

Bulgarije in Macedonië terecht kwam en aldaar

een laag nicotinegehalte. Het aroma, de

Imposante planten van 150 cm hoogte, met

veel verbetering heeft ondergaan. Ze hebben

langzame branding en zoete smaak zijn

grote bladeren en vrolijke lilaroze

wat kleinere bladeren, compacte groei en

beroemd bij dit ras. De tabak is ruim inzetbaar,

trompetbloemen. Zet ze goed zonnig.

hebben een geliefd en fijn aroma, middenzwaar en een mooie aanvulling

maar is in de handel (door lage productie) nauwelijks (of alleen voor zeer

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

in een mengsel voor sigaretten- en pijptabak.

hoge prijs) te vinden.

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

Geschikt voor pijp, shisa (waterpijp) en sigaret.

542530

1000 zaden (0,1 g)

€

1,95

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

542530.1 100.000 zaden (10 g)

€

7,50

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542530.2 1.000.000 zaden (100 g)

€ 25,00

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

542584

542530.3 10.000.000 zaden (1 kg) 

€ 125,00

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

Nicotiana tabacum 'Orient'

542555

TURKSE TABAK
(Engels: Tobacco)

Nicotiana tabacum 'Samsun'

Oosterse of Turkse tabak is een belangrijk

TURKSE ZOETE TABAK
(Engels: Tobacco)

onderdeel voor de blend (het mengsel) in pijp-

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

veel passie.

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

Nicotiana tabacum 'Virginia'
BASISTABAK
(Engels: Tobacco)
Een fijne basistabak, waar bijna alles mee kan.
De roze bloemen staan op halfhoge, 180 cm
lange stengels. Deze tabak vormt een basis
voor alle toepassingen: shag, sigaret, pijp,

of sigarettentabak. De planten hebben in

Deze Turkse tabak van de Zwarte Zee geldt als

sigaar, kretek en shisha.

verhouding vrij kleine blad, maar is verder

een heerlijk zoetige tabak die een mooie oogst

gelijk aan de meeste rassen: 1,5-2 m hoog met lilaroze bloei. Van oudsher

geeft en als kruidtabak kan dienen bij

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

wordt ‘Orient’ geteeld in Turkije, Griekenland, Bulgarije, Libanon en

bulktabak. Voor shag, sigaret, pijp en shisha.

542588

Macedonië.

Maar tevens lekker in de sigaar door het volle aroma. Hoogte 180 cm met

WE BIEDEN TABAKSZADEN AAN, UIT OOGPUNT VAN DE

middelgrote bladeren.

INSTANTHOUDING VAN HISTORISCHE GENOTMIDDELEN EN OMDAT HET

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

PRACHTIGE PLANTEN ZIJN. HET ROKEN VAN TABAK IS VERSLAVEND EN

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

KAN SCHADELIJK ZIJN VOOR JE GEZONDHEID.

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

Een populaire, lichte en milde bulktabak,

veel passie.

meestal als plant al aan de gele kleur. Deze

542540

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

tabak neemt makkelijk smaak op van andere

542560

in gebruik voor shag, sigaret en pijp, inleg bij lichte (dames)sigaartjes. De

1000-2000 zaden (0,1 g)

€

2,95

Nicotiana tabacum 'Orinoco
Lizard Tail'

± 50 zaden (5 mg)

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

Nicotiana tabacum 'Virginia Gold'

€

4,95

BASISTABAK
(Engels: Tobacco)

(krachtiger) tabakssoorten. De zachte tabak is
flinke opbrengst komt deels door het grote blad aan 180 cm hoge planten.
Het balanceert meerdere soorten mooi naar mild.

Nicotiana tabacum 'Shirazi'

AROMATABAK
(Engels: Tobacco)

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

IRAANSE ZOETE TABAK
(Engels: Tobacco)

Het zandblad (onderste blad) geeft mooi dun

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We
bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

dekblad voor sigaar, de middelste bladeren zijn

Een zeer apart buitenbeentje binnen de

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

stevig en leerachtig, dragen een eigenzinnig en

tabakssoorten. Deze komt van oorsprong uit

veel passie.

krachtig aroma in de slanke, ranke bladeren. Favoriete inleg voor de sigaar

Iran bij de Zwarte Zee. De plant heeft een

en maakt shag of sigaret karakteristieker en voller van smaak. Een

donkerblauwgroen gekleurde bladeren met

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542590

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

eigenzinnige toevoeging aan een blend, vanwege het kruidige effect.

donkergroene nerven. Het blad dient traag te curen en drogen en geeft

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

een vol, licht zoetig aroma die iedere blend goed doet. Voor shag, sigaret,

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

pijp, sigaar en kretek. Hoogte 140 cm met middelgrote bladeren.

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

veel passie.

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met
veel passie.

Zeer veel gebruikt als bulk in blends voor

542545

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

sigaretten en shag. Het donkere blad geeft en

542570

in een mix voor pijptabak. Opvallend is het zeer zachte sandelaroma: licht

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

Nicotiana tabacum 'Perique'

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

Nicotiana tabacum 'Virginia Sweet
& Dark'
SANDELTABAK
(Engels: Tobacco)

basis voor lichte sigaren en wordt veel gebruikt
zoet. Planten geven een flinke opbrengst. Na fermentatie heerlijk mix met

STEVIGE TABAK
(Engels: Tobacco)

wat Havana of Adonis.

Nicotiana tabacum 'Tennessee
Burley'

Uniek en zeer krachtig ras uit Louisiana, al

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”
(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

BASISTABAK
(Engels: Tobacco)

sinds 1824 door drukfermentatie populair is.
Populair als zeer bijzondere pijptabak, voor de

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met
Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

echte hobbyist die als een ambachtsman de

Een echte onmisbare bulktabak, die als basis

veel passie.

tabak minimaal 1 jaar kan laten rijpen onder specifieke maar haalbare

dient voor veel mixen, vooral in sigaretten. De

omstandigheden. Uitermate geschikt voor pijp, maar ook voor alle andere

goede oogst van grote bladeren komt van 180-

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

rookwijzen als b.v. de vredespijp. Vroeger populair als pruimtabak. Hoogte

220 cm hoge planten.

542600

180 cm met middelgrote bladeren.

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

Er wordt van meerdere rassen in wisselende concentraties een “blend”

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

(mengsel) samengesteld om een interessant aroma te verkrijgen. We

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking met

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter met

veel passie.

veel passie.

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

We stellen een goede combinatie samen van

542580

minstens 1 extra aromatische tabak, totaal 4

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!

542550

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

± 50 zaden (5 mg)

€

4,95

Nicotiana tabacum Collectie van 4
TABAK BLEND
(Engels: Tobacco)
minstens 1 basistabak (‘Nummer 25') en
rassen. Zo teel je gegarandeerd een mooie
blend! We bieden een groot deel van ons sortiment aan in samenwerking
met Personal Tobacco, een biologische kweker en (matige) tabaksgenieter
met veel passie.

Tabaksplanten zijn ijverige bloeiers, bij zon of schaduw, droog weer of
regen!
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Nigella damascena 'Albion Black
Pod'

Nigella hispanica 'African Bride'

Orlaya grandiflora

SPAANSE NIGELLE
(Engels: Fennel Flower)

STRAALSCHERM

De Spaanse Nigelle heeft een zeer decoratief,

zuiverste wit. De buitenste hartvormige

Witbloeiende variëteit, die speciaal

spinvormig hart in een diepe, violetbruine

bloempjes zijn groter en geven het schermpje

geselecteerd is op de prachtige

kleur. De zaaddozen hebben een grillig

zijn proportie. Een ideale soort om mee te

donkerpurperen zaaddozen.

uiteinde. Naast de prachtige diepblauwe, is dit

“weven”, d.i. combinaties maken met andere

De bloemen lijken wat op korenbloemen, het grappige, spinvormige hart
groeit uit tot fraaie zaaddozen.

een nieuwe kleur: helderwit bloemblad, een prachtig contrast!

JUFFERTJE IN 'T GROEN
(Engels: Love in a Mist)

542950

400 zaden (1 g)

€

2,50

543210

1500 zaden (2 g)

Kleine, “schattige” bloemschermpjes van het

hoge eenjarigen. Ze zaaien zich gemakkelijk uit en hebben een enigszins

€

2,50

verwilderend vermogen.

543900

± 35 zaden (0,5 g)

Nigella damascena 'Albion Green
Pod'

€

2,95

SPAANSE MARGRIET

De meest voorkomende kleuren in nigelle zijn
blauw, roze en wit. Dit soort is geel en daarom

De laatste jaren enorm in populariteit

Speelse witte snijbloem, de bloem lijkt wat op

een botanisch wondertje! Het zijn vooral de

gestegen. De compact groeiende plant bloeit

de korenbloem,

bijzonder gevormde zaaddozen, die deze soort

met middelgrote, margrietachtige bloemen in

bijzonder zijn de fris lichtgroene zaaddozen

tot een haast niet aan te leveren artistieke droogbloem maakt.

zonder (de bij andere rassen aanwezige) donkere

543300

strepen. Geliefd voor vers en

500 zaden (2 g)

een mooie mix van wit, staalroze en violet.

€

1,95

zie ook Dimorphotheca

543920

gedroogd gebruik.

De bloemen lijken wat op korenbloemen, het grappige, spinvormige hart
groeit uit tot fraaie zaaddozen.

400 zaden (1 g)

2,50

Osteospermum ecklonis 'Daisy
Mae'

SPINJUFFERTJE
(Engels: Love in a Mist)

JUFFERTJE IN 'T GROEN
(Engels: Love in a Mist)

542970

€

Nigella orientalis 'Transformer'

€

2,50

25 zaden

Nigella papillosa 'Delft Blue'
Papaver atlanticum

SPINJUFFERTJE
(Engels: Love in a Mist)

DONZIGE KLAPROOS
(Engels: Atlas Poppy)

Het prachtig donkere centrum wordt omgeven

Nigella damascena 'Miss Jekyll
Light Blue'

door 5 bloemblaadjes in blauw met witte

Deze papaver heeft even zijn best moeten

omranding: de kleuren van het traditionele

doen zich aan mij te “verkopen”, maar nu snap

JUFFERTJE IN 'T GROEN
(Engels: Love in a Mist)

Delfts Blauw... Na de bloei ontstaan de sierlijke

ik niet meer waarom. Ik geloof dat ik ooit een

zaaddozen, de bloemen en de zaaddozen staan sterk op de vaas. Hoogte

bepaalde weerstand tegen oranje in de tuin

90 cm.

heb gehad, zoals veel mensen het ook niet zo hebben op geel in de tuin.

Mengsels staan vrolijk en speels, maar voor

543318

diegene die nauwkeurig met z'n kleuren in de

200 zaden

€

1,95

Zoals papaver in het algemeen verantwoordelijk was voor mijn tuinvirus,
komt de eer aan Papaver atlanticum toe dat ik tegenwoordig gék ben op

tuin omgaat, is er nu een lichtblauw
"Juffertje". Natuurlijk ook na de bloei doorgroeiend tot de aantrekkelijke

oranje in de tuin. Ik heb alleen mijn ervaringen met deze plant, maar kan

Nigella papillosa 'Midnight Blue'

niets ten nadele ontdekken. In mijn anti-oranje periode heb ik geprobeerd

zaaddozen, die ook te drogen zijn.

SPINJUFFERTJE

De bloemen lijken wat op korenbloemen, het grappige, spinvormige hart
groeit uit tot fraaie zaaddozen.

Een geweldige verschijning heeft deze

helemaal gelukt en daar ben ik nu dankbaar om. Toch zaaien ze zich nooit

enkelbloemige, hemelsblauwe "juffer". De

opdringerig uit. Nog mooier: ze bloeien de hele zomer vanaf mei tot aan

bossige, bladrijke plant geeft de bloei op

de vorst aan toe (niet constant, maar steeds duikt er wel weer ergens een

ongeveer 90cm hoogte: opvallend is de

bloem op). Kortom: een musthave om op zijn minst eens te proberen.

purperzwarte, klauwvormige stamper, waar

(Tekst: wroeten.nl, Shera v.d. Wittenboer) De hoogte is afhankelijk van de

543000

700 zaden (2 g)

543000.1 18.000 zaden (50 g)

€

1,50

€

4,95

Nigella damascena 'Mulberry
Rose' / 'Persian Rose'

deze soort zijn naam aan dankt . De zaaddozen zijn groot, hebben een

grondsoort, bemesting en weersomstandigheden: 30-100 cm.

spinvormige top en zijn glanzend donker van kleur: dubbele vreugde!

543970

543325

JUFFERTJE IN 'T GROEN
(Engels: Love in a Mist)

de plant uit te roeien door ze steeds weg te halen, maar dat is me nooit

200-300 zaden

€

1,95

Papaver commutatum 'Ladybird' /
'Marienkafer'

Nigella sativa Zwarte Komijn

Mengsels staan vrolijk en speels, maar voor

€

2,50

VLAAMSE KLAPROOS
(Engels: Annual Poppy)

diegene die nauwkeurig met z'n kleuren in de

ZWARTE KOMIJN

tuin omgaat, is er nu een zuiverroze

Een prachtig helderwit juffertje-in-’t-groen.

"Juffertje". Natuurlijk ook na de bloei doorgroeiend tot de aantrekkelijke

Kenmerkend is het gemis van de groene kraag

Helder rode klaproos met vier zwarte vlekken

zaad-dozen, die ook te drogen zijn

om de bloemen. Na de bloei ontstaan

in het hart. Geïntroduceerd door T&M uit

De bloemen lijken wat op korenbloemen, het grappige, spinvormige hart
groeit uit tot fraaie zaaddozen.

vruchtjes, die met kleine bultjes zijn overdekt.

Rusland in 1876. Hoogte 35 cm.

De zwarte zaden geuren als venkel en smaken

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

543050

700 zaden (2 g)

543050.1 18.000 zaden (50 g)

€

1,50

€

5,95

naar peper en nootmuskaat. In Indonesië wordt dit specerij “kolonji”
genoemd, in Rusland wordt het verwerkt in roggebrood

543340

ruim 4000 zaden (10 g)

Nigella damascena 'Persian
Jewels Mixed'

Nolana paradoxa 'Blue Bird'

JUFFERTJE IN 'T GROEN
(Engels: Love in a Mist)

ZONBLAUWTJE
(Engels: Chilean Bellflower)

Gemengde kleuren in tinten wit, roze en

Deze ontdekking uit Chili verrast door vroege,

blauw.

overdadige en langdurige bloei. De 25 cm

De bloemen lijken wat op korenbloemen, het
grappige, spinvormige hart groeit uit tot fraaie zaaddozen.

hoge plantjes zijn getooid met hemelsblauwe

543100

700 zaden (2 g)

543100.1 18.000 zaden (50 g)

€

1,50

€

4,95

543400

400 zaden (2 g)

Nigella hispanica
SPAANSE NIGELLE
(Engels: Fennel Flower)

WITTE ONSCHULD
(Engels: Venus's Navelwort)

Grilliger dan het gewone juffertje-in-'t- groen

Bossig opgaande groei met grijsgroen blad en

is deze Spaanse nigelle met grote, 6 cm diep

boordevol 2 cm kelkvormige smetteloos witte

paarsblauwe bloemen en paarsrode

bloemen.

meeldraden. Er is ook een “kruidige” kant aan

543800

deze soort. De zaden hebben een prettige nootmuskaatgeur en smaken
als een pikante specerij. Lekker voor pasta’s of op hartig gebak.
Traditiegetrouw insecten-werend in de linnenkast.

1500 zaden (2 g)

2,50

€

1,95

± 175 zaden (0,5 g)

544000

300 zaden

€

1,50

Papaver dubium
KLEINE KLAPROOS
(Engels: Long-Headed Poppy)
Klein maar fijn! Dit wilde klaproosje heeft
oranjerode bloemen met soms een subtiel
zwart hartje. De hoogte varieert van 20-60 cm,
gelukkig komt dit kleine klaproosje in

klokbloempjes met een witgeel hartje.

Omphalodes linifolia 'Little Snow
White'

543200

€

€

1,95

toenemende mate in het wild voor! Hommels en zweefvliegen zijn dol op
de bloemen.

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544010

€

2,50

1g

€

1,95
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Papaver glaucum

Papaver rhoeas 'Shirley Double
Mixed'

TULPPAPAVER
(Engels: Tulip Poppy)

Papaver somniferum 'Black Swan'

KLAPROOS
(Engels: Corn Poppy)

ZWARTE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

plant wordt 70cm hoog en laat eerst het diep

Grote gevulde bloemen (dubbelbloemig) in

Een papaverbloem die lijkt op het verenpak

ingesneden, grijsgroene blad zien. De bloem is

tinten rood, roze en wit (en vele

van een zwarte zwaan. Dit is een variëteit van

zo rood als een wilde klaproos, maar groter en

mengkleuren). De bevruchte bloem groeit uit

het zogenaamde Lanciniatum type met diep

prachtig rond van vorm. De naam dankt deze papaver aan de binnenste

tot kleine zaadbolletjes! Hoogte 75-90 cm.

ingesneden, gefranjerde bloembladen. De halfdubbele tot dubbele

bloemblaadjes, die als een koker rechtop staan (tulpmodel). Een van de

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

bloemen lijken bijna zwart maar zijn eigenlijk heel donkerrood. Makkelijk

Een onbekende, maar o zo leuke papaver! De

rijkstbloeiende soorten (50 bloemen per plant!) die gemakkelijk kiemt. De
decoratieve papavervruchten zijn de toegift.

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544020

20.000 zaden (2 g)

€

2,50

544200

750 zaden

€

1,50

WILDE KLAPROOS
(Engels: Corn Poppy)

De meest romantische kleurtjes verenigd in

De gewone wilde, rode klaproos. Vroeger

grijs, zachtblauw, lila, perzikkleur, zachtroze en

omgeven door veel bijgeloof, nog steeds een

wit: ziet u het voor u? Hoogte 60 cm.

van de meest opvallende wildbloemen. Bewerk

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544130

voor 400 planten (1 g)

€

1,95

544130.1 22.000 zaden (25 g)

€

4,95

544130.2 220.000 zaden (250 g) 

€ 25,00

544130.3 880.000 zaden (4x250 g) 

€ 79,00

Papaver rhoeas 'Amazing Grey'
ZILVER-KLAPROOS
(Engels: Corn Poppy)

544400

9000 zaden (1 g)

€

2,50

544400.1 45.000 zaden (5x1 g)

€

9,95

544400.2 450.000 zaden (50 g)

€ 39,95

omrand, sommige bloemen zijn met oudrood

€

1,50

544500.1 900.000 zaden (100 g)

€

9,95

Een prachtige, dubbelbloemige klaproos die de

kersrode en soms oranje randen: fraaie contrasten! Planten vertakken zich

pastelmengsel van enkelbloemige papavertjes,

gedurfde pittige bicolor. Kwekers hebben 10 jaar werk gehad voor dit
resultaat! Hoogte 60-75 cm.

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544140

500 zaden

€

1,50

lichtlila kleur. Dat combineert natuurlijk perfect

300 zaden

€

3,50

ZWARTE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

Heel bijzonder en zeldzaam mooi: klaprozen

544600

van bruidszijde, in helderwit met roomgele

544150

500 zaden

€

1,95

1,95

€ 69,50

€

1,95

544600.1 60.000 zaden (25 g)

€

9,95

544600.2 600.000 zaden (250 g)

€ 69,50

Prachtige grote, gevulde, roomwitte bloemen.
Door regelmatig op verschillende plekjes te
zaaien heeft u voortdurend bloei. Tip: meng ze eens met de ‘Black Paeony’
(54460); ik zag het eens: een pittig, boeiend contrast!

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544650

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

€

DUBBELE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

Antieke, nostalgische rozen: daar doen de

WITTE KLAPROOS
(Engels: Corn Poppy)

vaasplezier.

2000 zaden (1 g)

Papaver somniferum 'Cream
Paeony'

deze ouderwetse slaapbol sterk aan denken!

plukken met net een kleurtje zichtbaar zorgt voor een paar dagen

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544630.1 600.000 zaden (250 g)

Papaver rhoeas 'Bridal Silk'

ook nog eens makkelijk te telen. In de knop

2,50

met het grijsgroene blad. Hoogte 60-90 cm.

544630

Papaver somniferum 'Black
Paeony'

2400 zaden (1 g)

€

DUBBELE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)
Geheel dubbelbloemig in een fantastische

fluwelige, zeer donkere purperen bloemen van

meeldraden en helmknoppen. Beeldschoon en

2000 zaden (1 g)

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

bloemen, waar nog het (vaak prachtig donkere) hart van zichtbaar is. Het
mengsel heeft zulke mooie kleurtjes, zachte tintjes met af en toe een

is helder roze met een wit centrum, ook een ware beauty!

gemakkelijk en bloeien op 60-75 cm hoogte.

544520

‘Angels Choir’ gaat op vleugels van halfdubbele

mest, dat helpt ook bij de vorming van reuze-zaad-bollen. De bloemkleur

Papaver somniferum 'Candy
Floss' / 'Double Violet Blush'

hele zomer zijn opperste best doet in de tuin!

bloemen zijn groot, vanuit het centrum wit met naar de uiteinden roze,

Is ‘Mother of Pearl’ (nr. 544400) een

1,95

dit ras hoge ogen! Geef de planten voldoende

544620

kweekvijver van Thompson & Morgan. De

KLAPROOS
(Engels: Corn Poppy)

€

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

Het is een fantastische variëteit uit de eigen

Papaver rhoeas 'Angels Choir
Mixed' / 'Dawn Chorus'

2000 zaden (1 g)

In de jacht naar de grootste zaadbollen gooit

voor 500 planten (1 g)

DUBBELE PAPAVER
(Engels: Corn Poppy)

2,95

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

REUZENPAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

bloemen zijn gevuld. Hoogte 40-50 cm.

€

en na de bloei ontstaan flink grote, decoratieve zaadhoofden.

Vrolijk enkelbloemig papavermengsel (ook veel

Papaver rhoeas 'Supreme'

ruim 4000 zaden (0,5 g)

penseelstreek. De papavers staan op sterke stengels van 70-100 cm hoog

Papaver somniferum 'Bowling
Ball'

bloemsoorten voorkomt. De meeste bloemen zijn enkel, maar sommige

544136

grote bloembladeren een blauwpaarse

GEMENGDE KLAPROOS
(Engels: Corn Poppy)

doorlopen. Kortom een zeer bijzonder kleurenpallet, dat in weinig

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

bloemen en in het centrum van elke (van de 4)

544615

544500

grijstinten, soms wit gestreept en/of met wit

Blue Moon is een selectie met spierwitte

Papaver rhoeas 'Shirley Single
Mixed'

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als
snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij ze in de knop als de kleur net
zichtbaar is. U ziet ze zich geheel ontvouwen…

mengsel van klaprozen in allerlei zilver- en

1,95

REUZENPAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

dubbelkleuren met wit). Hoogte 50-60 cm.

De naam zegt het al: Amazing Grey is een

€

Papaver somniferum 'Blue Moon'

een prachtig mengsel enkelbloemige papavers:

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

hebben. Hoogte: 80-100 cm. Bloeitijd: Juli tot september.

544610

PASTEL-PAPAVER
(Engels: Corn Poppy)

even de cultivator door het veldje om ze te houden.

te zaaien om deze opvallende variëteit de hele zomer in uw tuin te

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

Papaver rhoeas 'Mother of Pearl' /
'Parelmoer' / 'Fairy Wings'

Papaver rhoeas

de grond, voordat u ze zaait en haal jaarlijks

buiten te zaaien. Het beste is meerdere keren en op verschillende plaatsen

2400 zaden (1 g)

544650.1 600.000 zaden (250 g)

€

1,50

€ 55,00

Zaden - Eenjarige Planten
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Papaver somniferum 'Danish
Flag' / 'Victoria Cross'

Papaver somniferum 'Lilac
Pompom'

Papaver somniferum 'Purple
Pleasure' / 'Lauren's Grape'

REUZEN PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

DUBBELE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

REUZEN PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

Een absolute aandachtstrekker met iets

Een fantastisch zacht lilapaarse papaver met

Dankzij een klant, die deze prachtige kleur

gefranjerde bloedrode bloem. In het hart een

een fijngestructureerde dubbele bloemvorm.

kweekt in haar tuin (bedankt Wilma!) hebben

wit kruis (iron cross). Geven grote zaadbollen, die vers of gedroogd geliefd

De lilaroze tint is zeldzaam mooi, gezaaid in een bloeiend veldje geven de

we nu ook deze eye-catcher beschikbaar: forse planten, grijsgroen blad en

zijn in bloemwerk.

bloemen een speels effect, er is voortdurend verloop: uitvallende

open, enkelbloemige, donkervioletten bloemen.

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

bloemblaadjes afgewisseld met nieuwe ontluikende bloemen.

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544700

€

1,50

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544840

€

544920

2500 zaden (1 g)

€

2,50

1,95

Papaver somniferum 'Flemish
Antique'

Papaver somniferum 'Maxi'

DUBBELE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

REUZEN PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

Als u van oude rozenrassen houdt, zal deze

Dit is de grote oorspronkelijke maanzaad- of

heel groot! Iets beter gekeken zie je veel

zeer dubbele, oudroze papaver u ook zeer

opiumpapaver. Nog sierlijk op de koop toe:

verschillen: het karakteristieke, grijsgroene,

bekoren! Het ietwat verschoten roze met wit geeft een prachtig effect in

grote bloemen in tinten wit, lila, rood of roze,

knisperende blad en de grote, knalrode papaverbloem met het fraaie

een antieke vaas! Hoogte 70 cm.

later gevolgd door grote zaaddozen, waarin zich het blauwmaanzaad

centrum en (na de bloei) de grote zaadbollen, die vers of gedroogd geliefd

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

bevindt. Gemakkelijk te telen, oogst de zaadjes voor bakgerechten, de

zijn in bloemwerk.

plant houdt uw kostbare grond bedekt, onderdrukt onkruid en doorwortelt

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544750

2400 zaden (1 g)

544750.1 600.000 zaden (250 g)

Papaver somniferum 'Single Red'

€

1,95

€ 59,00

REUZEN PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)
Voor een leek lijkt dit een klaproos, maar dan

de grond. Hoogte: 75-100 cm.

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544850

€

1,50

544850.1 100 g

€

4,95

PARKIETPAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

544850.2 250 g 

€

9,95

544850.3 4x250 g 

€ 30,00

Fladderig en statig! De donkerwijnrode, grote

Papaver somniferum 'Paeony
Oase'

Papaver somniferum laciniatum
'Fringed Red'

papaver heeft diep ingesneden bloembladen,
wat de bloem een vederachtige uitstraling geeft. Naar het centrum toe is
de bloem paarszwart met een heldergroen hart, dat uitgroeit tot de
bekende grote papaverbollen. Hoogte 90 cm met het bekende grijsgroene
"knisperblad".

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544755

€

2,90

Papaver somniferum 'Hen en
Chickens'

ontstaan grote zaadbollen, die omgeven worden door een krans van
kleintjes. Vandaar dus de naam “hen en kuikens”. De zaadbollen kunnen
groen geoogst in een vers boeket verwerkt worden, daarna kunnen ze
worden gedroogd.

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544800

2400 zaden (1 g)

€

1,50

Papaver somniferum 'Hungarian
Blue'

zijn purperlila van kleur met een prachtige
donkerpurperen (bijna zwarte) vlekken in het centrum. Het stevige, blauwgrijs-groene blad is typerend voor de soort en de hoogte van 75-90 cm
wijkt ook niet af van de andere variëteiten. De zaadbollen zijn tamelijk
groot van dit fraaie ras!

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544810

500 zaden

deze tuin, een bezoek beveel ik van harte aan!

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

bloemen. De scharlakenrode kleur wordt af en
toe onderbroken door een witte spetter!

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

€

1,95

€

3,50

544957

2000 zaden (1 g)

€

1,95

Papaver somniferum 'Super Pods'
REUZEN PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)
Een prachtige, lichtroze en dubbelbloemige
variëteit, die extra mooie, stevige zaaddozen
geeft. Hoogte: 75-100 cm.

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

Stevige, 75 cm hoge stengels dragen de tot in
het centrum dubbele bloemen in een heel bont
kleurenmengsel. Steel en bladeren zijn grijsgroen en na de bloei groeit het

544960

ruim 2000 zaden (1 g)

€

1,95

vruchtbeginsel uit tot de bekende papaverbollen.

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544900

1500 zaden

€

1,50

Papaver somniferum laciniatum
'Swansdown'
DUBBELE GEVEERDE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)
Ruig en toch verschillend… deze spierwitte,
geheel dubbelbloemige papaver is "versierd"

DUBBELE GEVEERDE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

De tamelijk grote bloemen van deze variëteit

REUZEN PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

ingericht, deze is daar geselecteerd voor de witte tuin. Ik was erg dol op

Papaver somniferum laciniatum
'Pink Fizz'

REUZEN PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

Papaver somniferum
'Sissinghurst White'

wit... zie je het voor je? In Sissinghurst Garden zijn beroemde kleurtuinen

PIOENBLOEMIGE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

karmijnrode (enkele) papaverbloem en

1,95

60-80 cm hoog met de bekende knisperende, grijze bladeren. Grijs met

Papaver somniferum 'Paeony
Mixed'

Vertederende zaadvruchten! Uit de grote

€

papaver groeit aan stevige stengels, ongeveer

Grote, gefranjerde en geheel dubbele

500 zaden

2000 zaden (1 g)

Een fantastische verschijning, deze zuiverwitte

DUBBELE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

544870

REUZEN PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

5g

544955

met geveerde of gekartelde uiteinden! Zoals de naam zegt: net
zwanendons. De bloei is op 80-100 cm hoogte aan stevige stengels met
het typerende blauwgrijze, knisperige blad. Niet zaaien tijdens zeer warme

Fladderig en statig! De dubbelkleur roze met

dagen.

wit aan de basis is een prachtige zachte

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

aanvulling in de tuin. De grote papaver heeft diep ingesneden
bloembladen, wat de bloem een vederachtige uitstraling geeft. De
verbloeit tot de bekende grote papaver(opium)bollen. Hoogte 90 cm met

544965

het bekende grijsgroene "knisperblad".

544965.1 250.000 zaden (100 g)

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

544910

500 zaden

€

2,50

2500 zaden (1 g)

€

1,95

€ 39,50

Zaden - Eenjarige Planten
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Papaver somniferum 'Violetta
Blush' / 'Paeony Purple Passion'

Pelargonium zonale 'Special Mop
Head Mixed' F1 / 'Special
Multiflora Mixed' F1

DUBBELE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

Pelargonium peltatum 'Summer
Showers' F1
HANG-GERANIUM

BLOEMBAKGARANIUM

Zilveren medaillewinnaar Fleuroselect. De

Mengsel van heldere kleuren (mogelijke tinten:

eerste hanggeranium uit zaad! Mengsel van

Geheel dubbelbloemig in een fantastische lila

wit, roze, lila, oranje en rood). De palnten zijn

heldere kleuren.

kleur. Dat combineert natuurlijk perfect met

compact en bloeien rijk op een zonnige plaats

het grijsgroene blad. Hoogte 60-90cm.

in verrijkte grond.

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

Zaaigeraniums bloeien de hele zomer en kunnen net als stekgeraniums in
de winter vorstvrij worden overgehouden. In huis bloeien ze vrolijk door, je
zit met plezier achter deze geraniums!

Staande geraniums, die zeer rijk bloeien, wel
op tijd zaaien! De planten zijn evenals “stekgeraniums” ‘s winters binnen
over te houden.

544990

545100

750 zaden

€

2,50

10 zaden

Papaver somniferum 'White
Cloud'

Pelargonium zonale 'Heiderose'
F1 / 'Scarlet Eye' F1

DUBBELE PAPAVER
(Engels: Breadseed or Opium
Poppy)

BLOEMBAKGARANIUM

Witter dan wit (daar kan geen wasmiddel aan
tippen) en dan geheel dubbelbloemig met grijs
blad: ziet u de schoonheid voor u...?

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

545000

750 zaden

€

1,95

€

2,95

terug! De plant groeit tot imposante hoogte
van 150-200cm aan dikke, holle stengels
(decoratief in bloemwerk). Bovenaan ontstaan

Zaaigeraniums bloeien de hele zomer en
kunnen net als stekgeraniums in de winter
vorstvrij worden overgehouden. In huis bloeien
ze vrolijk door, je zit met plezier achter deze geraniums!

15cm lange, rozerode bloeiaren, die

10 zaden

nieuwsgierig over de schutting kunnen hangen… Geef ze zon tot
halfschaduw en zorg voor voldoende vocht. Vroegtijdig toppen geeft

€

4,95

Pelargonium zonale
'Lachskönigin' F1 / 'Salmon' F1

545280

b. P. orientale ‘Briljant’
c. P. somniferum ‘Paeony Mix’

10 zaden

€

4,95

546340

750 zaden

PETUNIA

Zuiver wit met lichtgroen blad.

Donkerblauw en iets lila met een glans als

Zaaigeraniums bloeien de hele zomer en
kunnen net als stekgeraniums in de winter
vorstvrij worden overgehouden. In huis bloeien
ze vrolijk door, je zit met plezier achter deze geraniums!

fluweel! Grootbloemig en compact, maar

3,95

Pelargonium capitatum

545500

GEURGERANIUM
(Engels: Rose Scented Geranium)
Geurgeraniums zijn een welkome aanvulling in
de “beleeftuin”. Even met je handen er
doorheen, even snuffelen... In een flinke pot

10 zaden

slaapkamer: ook weer met je handen er doorheen en de muggen komen
niet zo snel binnen!
Verder zijn enkele blaadjes in bad goed voor een heerlijk ontspannen
genietmoment. Omdat het blad ook eetbaar is, geeft een blad in de thee
of in ijsthee en mixdrankjes een heerlijke geur en aroma! Verdere tips:

546350
€

3,95

BLOEMBAKGARANIUM

bloeien uitbundig aan al maar langer

De middengrote, donkerblauwe kelkbloemen
wordende ranken (tot 1m!). Ideaal voor
bloembakken en ‘hanging basket’, maar ook

hebben een flinke bladproductie, het groene

als kruipplant of kruipend in de tuin. 100%

blad heeft een dieprode ronde markering. De

virusvrij.

bloemtrossen zijn wit tot zalmroze van kleur
met decoratieve donkerrode spikkels (net spetters verf). Probeer deze
bijzonderheid!

heerlijk zoete rozengeur verspreidt. De bloei varieert van roze en lila tot

545550

6 zaden

€

3,95

purper. Net als gewone geraniums kan je de planten binnen overwinteren

545026

15 zaden

€

2,95

BLOEMBAKGARANIUM
Kersrood, de planten bloeien lang door en
herstellen snel na regen.

Zaaigeraniums bloeien de hele zomer en
kunnen net als stekgeraniums in de winter
vorstvrij worden overgehouden. In huis bloeien ze vrolijk door, je zit met
plezier achter deze geraniums!

545060

6 zaden

€

2,95

546360

12 pilzaden

Petunia x hybrida 'Burgundy Star
Wave' F1
HANGPETUNIA, SURFINIA
Een bijzondere kleur: elk bloemblad is
(purper)rood met een witte streep in het

Pelargonium hortorum 'Passion'
F1 / 'Violet' F1 / ‘Maverick Violet’

midden, waardoor een witte stertekening
ontstaat. De middengrote kelkbloemen bloeien

BLOEMBAKGARANIUM

Pelargonium zonale 'Moulin
Rouge' F1

4,95

Petunia x hybrida 'Blue Wave' F1
HANGPETUNIA, SURFINIA

Deze Zuid-Afrikaanse geranium heeft (in het blad) etherische die een

en in het voorjaar (na flinke snoei) weer buiten zetten.

35 pilzaden

Pelargonium zonale 'Raspberry
Ripple' F1

Zaaigeraniums bloeien de hele zomer en kunnen net als stekgeraniums in
de winter vorstvrij worden overgehouden. In huis bloeien ze vrolijk door, je
zit met plezier achter deze geraniums!

breng er sauzen, ijs, gebak, appelmoes en azijn mee op smaak.

€

groeikrachtig genoeg voor een speels effect.

De compacte goed vertakkende planten

kunnen ze ook achter de vensterbank of in de

2,95

De hoofdkleuren zijn vertegenwoordigd in deze mix.

BLOEMBAKGARANIUM

€

€

hangen over de rand van potten en bakken.

f. P. rhoeas ‘Shirley Double’

1 collectie

1,95

kunnen een groot oppervlakte bedekken of ze

Petunia x hybrida 'Blauer Traum'
F1 / 'Tiefblau' F1

545020

€

wel 50 cm hoogte, kruipen over de grond en

Pelargonium zonale 'Iglu' F1 /
'White' F1

Papavers zijn juweeltje in de tuin. Als snijbloem zijn ze ook fantastisch, snij
ze in de knop als de kleur net zichtbaar is. U ziet ze zich geheel
ontvouwen…

1,95

weer helemaal terug: ze klimmen in rekjes tot

e. P. miyabeanum ‘Pacino’ (Japanse papaver)

d. P. nudicaule ‘Party Mix’

€

De ouderwetse explosief groeiende petunia is

Zaaigeraniums bloeien de hele zomer en
kunnen net als stekgeraniums in de winter vorstvrij worden overgehouden.
In huis bloeien ze vrolijk door, je zit met plezier achter deze geraniums!

a. P. somniferum ‘Danish Flag’

100 zaden (1 g)

PETUNIA

zachtblauw, wit of crème.... betoverend.

papavers. Eén-, twee en meerjarige soorten.

kortere, meer vertakte planten.

546250

Petunia x hybrida 'Bedding Mixed'

geranium! Combineer deze met bv.

Prachtige collectie van 6 apart verpakte

Persicaria orientalis

Rood met wit oog.

545200

3,95

Deze ouderwetse tuinplant is weer helemaal

Wat een zachte kleur heeft deze zalmroze

KLAPROOS
(Engels: Poppy Collection)

€

KUSJE-OVER-DE-SCHUTTING

BLOEMBAKGARANIUM

Papaver Papavercollectie

546000

uitbundig aan al maar langer wordende ranken (tot 1m!). Ideaal voor

Violet

bloembakken en ‘hanging basket’, maar ook als kruipplant of kruipend in

Zaaigeraniums bloeien de hele zomer en
kunnen net als stekgeraniums in de winter
vorstvrij worden overgehouden. In huis bloeien
ze vrolijk door, je zit met plezier achter deze geraniums!

de tuin. 100% virusvrij.

545600

10 zaden

546370
€

3,95

12 pilzaden

DUBBELE HANGPETUNIA

HANG-GERANIUM

Aantrekkelijke, dubbelbloemige Petunia in een

Leveringsmaanden: het gehele jaar
zachte mix van lichte en zachte tinten roze.

Het sortiment hanggeraniums uit zaad breidt

Een lust voor het oog... Deze hybride herstelt zich snel na regen en heeft

zich uit! Dit rode enkelbloemige ras heeft

een sierlijke hangende of kruipende groeivorm.

dezelfde eigenschappen als een ‘Oostenrijks

546440

type’: zeer rijke bloei, warmte -en
regenbestendig.

Staande geraniums, die zeer rijk bloeien, wel op tijd zaaien! De planten
zijn evenals “stekgeraniums” ‘s winters binnen over te houden.

6 zaden

5,95

Petunia x hybrida 'Double
Cascade Pink Orchid Mist' F1

Pelargonium peltatum 'Red
Queen' F1 / 'Speedy Red' S1

545670

€

€

3,95

25 zaden

€

4,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Petunia x hybrida 'Dream Mixture'
F1 / 'Special Grandiflora Mixed' F1

Petunia x hybrida 'Reflections
Mix' F1

Petunia x hybrida ‘Prism
Sunshine’ F1

PETUNIA

PETUNIA

PETUNIA

Reuzenbloemige petunia's, geselecteerd op

Elke bloem is licht van kleur langs de randen

De crèmewitte bloemkleur vloeit naar het hart

regenbestendigheid. Prachtig kleurenmengsel

en wordt naar het centrum toe donkerder van

over in botergeel. Een fantastisch mooie kleur!

van zachte pasteltinten en felle kleuren.

kleur. De overgangstinten zijn decoratief

Goed regenbestendig.

546900

120 zaden

€

2,95

Petunia x hybrida 'Flirtini'

geaderd.

547190

90 zaden

€

3,90

100 zaden

HANGPETUNIA, SURFINIA

BIJENPLANT
(Engels: Californian Blue Bell)

oogstrelend effect! De grootbloemige Petunia’s

De middengrote, donkerroze kelkbloemen

Gentiaanblauw klokje met licht hartje voor een

worden geleverd in een buisje met zgn.

bloeien uitbundig aan al maar langer

opvallend plekje in de tuin. Hoogte 20 cm.

multipillen = in elk pilletje zitten 2 zaadjes van

wordende ranken (tot 1m!). Ideaal voor

beide kleuren 1.

bloembakken en ‘hanging basket’, maar ook

547132

als kruipplant of kruipend in de tuin. 100% virusvrij.

Je moet er maar opkomen... citroengeel en
lakroze in 1 mengsel geeft een helder en

voor 10 planten

€

3,95

Petunia x hybrida 'Frost Mixed' F1

547200

10 pilzaden

€

rood, roze en donkerblauw elk met een witte

Een klant van Thompson & Morgan bracht

rand. Dat zo’n witte rand iets doet denken aan

deze eigenaardigheid in cultuur: stervormige

een bevroren kraagje heeft de naam raak

petunia’s. Na enkele jaren waren de telers van

getypeerd! De bloemen zijn groot, kunnen

T&M tevreden genoeg om dit bijzondere

goed tegen regen en de planten blijven tamelijk compact.

mengsel aan compacte planten in de handel te

547134

brengen!

€

3,50

547205

40 zaden

De middengrote, helder lichtroze kelkbloemen

€

3,50

5g

1,50

€

1,50

op. In het centrum een grote, witte vijfhoek
met paarse spikkeltjes. De welige groei geeft
een nonchalant karakter aan de tuin.

als kruipplant of kruipend in de tuin. 100%
virusvrij.

bloemen in 8 fraaie, contrasterende kleuren.

547160

De planten groeien met lange uitlopers tot een grote hangende

€

4,95

547640

VLAMBLOEM (HOOG)
40 zaden

€

4,95

Een prachtig zacht gefranjerde dubbelbloemige
Petunia. Diep kersrood met witte rand. De

Ook heel geschikt en sterk als snijbloemetje.

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien
aan een los rond trosje in vele kleuren.

547790

HANGPETUNIA, SURFINIA

bloemen worden wel 10 cm in doorsnee, door

Een kleur, die je niet snel over het hoofd

de brede groei ideaal voor bloembakken.

€

3,50

kan, soms tegen het witte aan, met een
langer wordende ranken (tot 1m!). Ideaal voor bloembakken en ‘hanging
basket’, maar ook als kruipplant of kruipend in de tuin. 100% virusvrij en

PETUNIA

botrytisresistent.

De middengrote, dieppurperen kelkbloemen

547210

voor 10 planten

€

3,90

Petunia x hybrida 'Tidal Wave
Silver & Cherry' F1

bloembakken en “hanging baskets”, maar ook

VLAMBLOEM (COMPACT)
Heldere, violetblauwe kleur. Dit compact type
heeft een bloeihoogte van 25 cm.

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien
aan een los rond trosje in vele kleuren.

547800

bloeien uitbundig aan al maar langer
wordende ranken (tot 1m!). Ideaal voor

1200 zaden (2 g)

Phlox drummondii nana
compacta 'Blue Beauty'

ziet...: het meest subtiele lila, dat je bedenken
donker hartje. De middengrote kelkbloemen bloeien uitbundig aan al maar

Petunia x hybrida 'Purple Wave'
F1

Een prachtige hoge soort (40-50 cm) in helder
witte kleur. Rijke bloei in volle ronde trosjes.

Petunia x hybrida 'Tidal Wave
Silver' F1 / 'Orchid Vein' F1 / 'Big
Time' F1

DUBBELBLOEMIGE PETUNIA

500 zaden (0,1 g)

Phlox drummondii grandiflora
'Alba'

bloemenzee!

547207

Petunia x hybrida 'Purple
Pirouette' F1 / 'Cherry Tart' F1

1200 zaden (2 g)

HANGPETUNIA, SURFINIA

Phlox drummondii grandiflora
'Brilliant'

Een kleurencombinatie, die je niet snel over

VLAMBLOEM (HOOG)

het hoofd ziet...: het meest subtiele lila, dat je

Een prachtige hoge soort (40-50 cm) met 2

bedenken kan, soms tegen het witte aan, met

tinten roze in één bloem. Rijke bloei in volle

een donker hartje combineren we met een

HANGPETUNIA, SURFINIA

ronde trosjes. Ook heel geschikt als sterk

kersrode petunia. De middengrote kelkbloemen bloeien uitbundig aan al

snijbloemetje.

Een prachtig mengsel van heldere kleuren,

maar langer wordende ranken (tot 1m!). Ideaal voor bloembakken en

goed regenbestendig en deels omhoog, deels

‘hanging basket’, maar ook als kruipplant of kruipend in de tuin.

als kuipplant in de tuin.100% virusvrij.

€

4,95

Petunia x hybrida 'Rapide Mixed'
F1

547214

hangend groeiend.

€

3,95

Petunia x hybrida 'Red Wave' F1

15 pilzaden

€

4,50

Petunia multiflora 'Duo Mixed' F1
/ 'Fanfare Mixed' F1

547840

1200 zaden (2 g)

€

1,50

€

1,50

VLAMBLOEM (COMPACT)

Dubbelbloemig als een pioenroos! Gemengd.

De middengrote, pittig rode kelkbloemen

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien aan een los rond trosje in
vele kleuren.

Phlox drummondii nana
compacta 'Fantasy Mixed' /
'Beauty Mixed'

DUBBELBLOEMIGE PETUNIA

HANGPETUNIA, SURFINIA

Extra compact mengsel. Hoogte 20 cm

bloeien uitbundig aan al maar langer
wordende ranken (tot 1m!). Ideaal voor

547300

bloembakken en ‘hanging basket’, maar ook
als kruipplant of kruipend in de tuin. 100%
virusvrij.

12 pilzaden

€

Phacelia viscida
dichtbij valt het mooi gedetailleerde bloemetje

regenbestendig en bloeien met vrij grote

547188

1,95

subgroep "Insectenlokkers".

547600

grote bloemen zijn zeer goed warmte- en

100 zaden

€

hoeveelheden, zie hoofdstuk "Nuttige Planten"

bloembakken en ‘hanging basket’, maar ook

547185

1,50

worden. Hoogte 40 cm. Voor grote

Een perfecte petunia voor hangpotten: de vrij

10 pilzaden

€

Phacelia tanacetifolia

bloemen, die druk door insecten bezocht

wordende ranken (tot 1m!). Ideaal voor

547180

1,95

Een kluwentrosje van lavendelblauwe

HANGPETUNIA

bloeien uitbundig aan al maar langer

40 zaden

€

BIJENPLANT
(Engels: Californian Blue Bell)

Petunia x hybrida 'Super Cascade
Improved' F1

HANGPETUNIA, SURFINIA

547170

2,95

Op afstand een prachtige blauwe overvloed,

Petunia x hybrida 'Pink Wave' F1

10 pilzaden

4,95

STERPETUNIA

Grappig mengsel van pittige kleuren purper,

100 zaden

547500

Petunia x hybrida 'Sparklers'

PETUNIA

€

Phacelia campanularia 'Blue
wonder'

Petunia x hybrida 'Rosy Wave' F1
/ 'Lavender Wave' F1

PETUNIA

547350

€

4,95

60 zaden

€

2,95

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien
aan een los rond trosje in vele kleuren.

547900

± 250 zaden

Zaden - Eenjarige Planten
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Phlox drummondii grandiflora
'Tapestry Mixed' / 'Art Shades
Mixed'

Phlox drummondii nana
compacta 'Yellow Beauty'

VLAMBLOEM (COMPACT)

Ratibida columnifera 'Red Midget'

VLAMBLOEM (COMPACT)

BALLERINABLOEM
(Engels: Mexican Hat)

Geel komt niet veel voor bij phloxjes, het is

Vaak hoor ik verraste uitspraken bij deze

"Wie is er nog subtiel in deze wereld”, vraagt u

dan ook een zachte tint, die blijft combineren,

bloem: "al jaren naar op zoek…" Een lekkere

zich wellicht vertwijfeld af... laat het aan de

zelfs met roze. Compacte groei 25cm hoog.

losse plant met bijzondere bloemen: het hart

bloemen over! Dit prachtige mengsel van

van de bloem steekt slank 5-8cm uit en

dubbeltinten verovert lof op menig open tuin, dus ook in uw tuin of

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien
aan een los rond trosje in vele kleuren.

bloembak! Hoogte 50 cm, geschikt voor de snij dus. De toegift van dit

548230

600 zaden (1 g)

halverwege zitten de (iets) achterovergeslagen lintbloemen als een

€

1,50

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien aan een los rond trosje in
vele kleuren.

547920

1200 zaden (2 g)

hoepelrokje! De kleur van de lintbloemen is kastanje(rood)bruin met een
warmgeel uiteinde. Het blad is zeer smal en lancetvormig. Zet ze op een

alles: een heerlijk zoete geur…!

€

1,95

Polygonum capitatum

zonnig, niet te nat plekje.

549600

DUIZENDKNOOP
(Engels: Punching Balls)

VLAMBLOEM (HOOG)

blaadjes en roze bloei-aren. Groeit ook

WOUW

in de schaduw en bloeit tot diep in het najaar.

Geneeskrachtige plant in de oudheid, nu een

Hoogte10 cm.

Een prachtige hoge soort (40-50 cm) in een

548400

€

1,95

Portulaca grandiflora 'Double
Flowered Mixed'

549900

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien aan een los rond trosje in
vele kleuren.

TIEN UUR KLOKJE
(Engels: Moss Rose, Sun Plant)

Reseda odorata 'Ameliorata'

547935

Dubbelbloemig. Op kleine roosjes lijkende

trosjes. Ook heel geschikt als sterk
snijbloemetje.

€

1,50

Phlox drummondii grandiflora
'Leopoldii'

1,95

€

1,50

€

7,50

€

1,50

Grootbloemige bloemtrossen aan een 35cm
lange stengel van geelbruine kleur. Bijzonder

in vrolijke, heldere kleuren. Plant is succulent

zoet geurend, de bijen zijn er ook gek op.

(vetplant), kan dus tegen droogte. Hoogte 10 cm.

548600

VLAMBLOEM (HOOG)
Een prachtige hoge soort (40-50 cm) in subtiel

10.000 zaden (1 g)

€

1,95

oogje. Rijke bloei in volle ronde trosjes. Ook
heel geschikt als sterk snijbloemetje.

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien aan een los rond trosje in
vele kleuren.

€

1,50

550000

1500 zaden (2 g)

550000.1 37.500 zaden (50 g)

Portulaca grandiflora 'Single
Flowered Mixed'

zachtroze (neigend naar zalm) en een wit

2000 zaden (1 g)

(Engels: Mignonette)

bloemen bloeien zodra de dag warmer wordt

1200 zaden (2 g)

€

geurend. De plant zaait zich makkelijk zelf uit
en past in de „nonchalante” of „boeren”- tuin.

in een mengsel! Rijke bloei in volle ronde

547937

2,50

curiositeit. Bloemetjes wit in aren en.... heerlijk

600 zaden (0,5 g)

boeiende okergele tint… die kleur zit niet vaak

1200 zaden (2 g)

€

Reseda alba

Kruip- of hangplantje met donkerbruine

Phlox drummondii grandiflora
'Isabellina'

3000 zaden (2 g)

Rhodanthe manglesii & maculata
'Mixed'

TIEN UUR KLOKJE
(Engels: Moss Rose, Sun Plant)

Zachtroze en witte populaire droogbloem met

Enkelbloemig, vrolijk bloeiend vetplantje. Echt

geel hartje. Iets hangend bloemetje

een zonminnertje, dat bloeit met open
bloemetjes (net wilde roosjes) in vrolijke,

Phlox drummondii grandiflora
'Melange Élevé' / 'Tall Mixed'

heldere kleurtjes. Hoogte 15 cm.

548700

10.000 zaden (1 g)

€

1,95

VLAMBLOEM (HOOG)
rood) op een hoogte (40cm) waarop het sterke

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien
aan een los rond trosje in vele kleuren.

547940

voor 100 planten

€

1,90

bloemetje met het iets driehoekige zachte blad

Een bijzonder plantje met sierlijke gele

toe! Rank en krom als een gemzehoorn en gedroogd nog griezeliger! De
plant doet het ook in een flinke pot. De jonge vruchten zijn eetbaar als
okra, de rijpe vruchten bevatten eetbare zaden.

Mooi perkplantje (25 cm), dat in de zon de

548900

kweker beloont met voortdurende bloei! De

± 10 zaden

€

3,95

de prachtigste pastelkleuren: een betoverend
mengsel! Dit fraaie mengsel is boeiend te combineren met donkere tinten
of donkerbladige planten!

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien aan een los rond trosje in
vele kleuren.

€

1,50

dankt dit grappige plantje aan de zaadvruchtjes die ratelen in de wind. Het
plantje kan 10-50 cm hoog worden. Omdat de Ratelaar een eenjarige
maaien.

Dit familielid van de kattenstaart (Amaranthus)

550350.3 100 g

€ 99,00

550350.4 1 kg

€ 900,00

is een opvallende purperroze verschijning in

0,5 g

€

2,95

550350.1 10 g

€ 19,50

550350.2 3x 10 g

€ 45,00

geval goed gedraineerd plekje in de zon, dan zullen vanuit de stevige
blaadjes op 30-50 cm hoogte de aarvormige bloeistengels verschijnen. Een

Mooi perkplantje (25 cm), dat in de zon de

548950

8 zaden

€

3,95

kweker beloont met voortdurende bloei! De
bloemetjes groeien in trosje en zijn zalm van

Quamoclit lobata

kleur. Een fantastische kleur om te combineren

PRONKWINDE

met donkere tinten of donkerbladige planten!

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien aan een los rond trosje in
vele kleuren.

€

1,50

vrucht zijn helderrood: een beauty!

Zeer snel groeiende plant met vingervormige, grote bladeren. Zal dit de
plant zijn, die de profeet Jona schaduw bood? Vult een beschutte plaats
geheel op! Bloeit met dikke bloei-aren van mannelijke en vrouwelijke
bloemen; de laatste groeien uit tot ronde, stekelige bolletjes met de
prachtige zaden. Deze zaden zijn giftig, maar ja, wie eet daar nu van...
Planten binnen overwinteren.

moeiteloos lengtes van 6 meter en bedekt snel
een muur. Vanaf augustus verschijnen de
die opvallend geel, rood, oranje en wit zijn, in
grote getale!

VLAMBLOEM (COMPACT)
Sterphlox, het hart van de bloem is stervormig
wit. Hoogte 25 cm.

Rijkbloeiende zomerbloem. Bloemen bloeien
aan een los rond trosje in vele kleuren.

€

1,50

40 zaden (1 g)

WONDERBOOM
(Engels: Castor Oil Plant)
intens donkerbruin (mits zonnig!) en bloem en

Snel groeiende slingerklimplant. Bereikt

549000

Ricinus communis 'Carmencita
Bright Red'

De donkerstbladige: jong en oud blad zijn

lange bloei-aren met bremachtige bloemetjes,

Phlox drummondii cuspidata
'Twinkle Mixed'

2g

manier komen de bloeiende wildbloemen beter tot zijn recht. De naam

550350

wonderlijk mooi plantje!

548200

op deze manier het percentage grassen in een veld in toom! Op deze

MULLA MULLA
(Engels: Pink Mulla Mulla, Lamb's
Tail)

VLAMBLOEM (COMPACT)

600 zaden (1 g)

granen nodig om op de parasiteren en houdt

Ptilotus exaltatus 'Joey'

Australië. Geef de plantjes een droog of in elk

Phlox drummondii nana
compacta 'Salmon Beauty'

548100

lipbloemetjes. Het plantje heeft grassen of

plant is moet je deze tot zaad laten komen en dus niet eerder het veld

bloemetjes groeien in trosje en verschijnen in

600 zaden (1 g)

Het leuke (en mooie!) trosje met witroze

Mexicaanse kruipplantje zijn grillige vrucht gaat zetten slaat de verbazing

VLAMBLOEM (COMPACT)

548000

KLEINE RATELAAR
(Engels: Little Yellow Rattle, Arctic
Rattlebox)

wekt al nieuwsgierigheid. Maar als dit

Phlox drummondii nana
compacta 'Phlox of Sheep'

€ 25,00

Rhinanthus minor

GEMZEHOORN
(Engels: Ram’s Horn, Devil’s Claw)

bloemetje ook voor de vaas geschikt is.

400 zaden (1 g)

550300.1 40.000 zaden (100 g)

Proboscidea lousianica Diverse
Variëteiten

Veelkleurig mengsel (wit, geel, roze, oranje en

550300

€

1,95

550420

5 zaden

€

2,50

Zaden - Eenjarige Planten
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Ricinus communis 'Carmencita
Rosa'

Rudbeckia hirta 'Cappuccino' /
'Orange Fudge'

WONDERBOOM
(Engels: Castor Oil Plant)

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

De dikke bloei-aren en vruchtjes zijn roze van

Grootbloemig en middelhoog combineert deze

groen hartje! De bloemen zijn talrijk en vrij

kleur. Hoogte 2m.

rijkbloeiende Rudbeckia met een mooi

groot: 15cm doorsnee! Geef ze volle zon en ze

Zeer snel groeiende plant met vingervormige,
grote bladeren. Zal dit de plant zijn, die de profeet Jona schaduw bood?
Vult een beschutte plaats geheel op! Bloeit met dikke bloei-aren van
mannelijke en vrouwelijke bloemen; de laatste groeien uit tot ronde,
stekelige bolletjes met de prachtige zaden. Deze zaden zijn giftig, maar ja,
wie eet daar nu van... Planten binnen overwinteren.

evenwicht tussen het dieprode hart, dat

bloeien van de late zomer tot diep in de herfst,

eindigt in oranjegele uiteinden. Mooi voor in potten of in de border:

als andere bloemen al teruglopen… Hoogte 75cm

hoogte 40-50 cm.

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

550450

5 zaden

€

1,95

Rudbeckia hirta 'Irish Spring'
ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)
Een heldere bloem: warmgeel met lichtend

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

550715

± 1750 zaden (1 g)

€

551020

50 zaden

€

1,95

2,50

Rudbeckia hirta 'Marmalade'

Ricinus communis 'Gibsonii
Impala Red'

Rudbeckia hirta 'Cherokee
Sunset'

WONDERBOOM
(Engels: Castor Oil Plant)

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

Middenhoge Rudbeckia met gele bloemen en

Een mooi staaltje kwekerswerk van T&M! Van

40-50 cm: hoog genoeg om volop mee te doen

warmgeel, via oranjerood naar diep

in de bloemenborder en laag genoeg om stevig

fluweelrood in volle, dubbele bloeiwijze.

te zijn in een pot of bloembak.

Hoogte 60-75 cm.

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

Donkerroodbladig jong blad, later donkergroen
met rode nerven. Uiteindelijk verschijnen de
donkerrode bloei-aren en vruchtjes. Hoogte
150 cm.

Zeer snel groeiende plant met vingervormige, grote bladeren. Zal dit de
plant zijn, die de profeet Jona schaduw bood? Vult een beschutte plaats
geheel op! Bloeit met dikke bloei-aren van mannelijke en vrouwelijke
bloemen; de laatste groeien uit tot ronde, stekelige bolletjes met de
prachtige zaden. Deze zaden zijn giftig, maar ja, wie eet daar nu van...
Planten binnen overwinteren.

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)
een kastanjebruin, bolrond hart. De hoogte is

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

550720

50 zaden

€

551028

500 zaden

€

1,95

1,50

Rudbeckia hirta 'Cherry Brandy'

Rudbeckia hirta 'Prairie Sun' /
'Green Eyes'

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

Ricinus communis 'New Zealand
Purple'

De eerste echte rode Rudbeckia is deze

Zowel in Europa als in de VS won deze

kweektriomf van Thompson & Morgan! Diep

variëteit in 2002 de hoogste prijzen! De

WONDERBOOM
(Engels: Castor Oil Plant)

kersrood welke kleur zich naar het centrum

stevige planten, hoogte 60-90cm, bloeien

verdiept naar bijna zwart. Rudbeckia’s houden

vanuit een breed, groen hart via warmgeel naar citroengeel. Tip: we

van zon en niet te nat en belonen deze omstandigheid met een overvloed

kochten een restpartij van een kweker, zaai eens een lekker groot veld van

van bloemen! Stevige planten van 60 cm hoog bloeien van juli-oktober.

deze prachtige bloem voor een uniek lage prijs!

prachtige variëteit.

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

Alle delen (bladeren, stengels en bloeiwijzen) zijn dieppurper van kleur.

550730

551050

550500

10 zaden

€

1,95

Uw tuinvrienden of buren imponeren?
Gegarandeerd succes met deze imposante,

Maar niet zomaar purper:
een zonreflecterend, metallic achtig koperbrons! Het blad lijkt van een
kostbare metaallegering te zijn gemaakt... De hoogte is 1,50-2m.

Zeer snel groeiende plant met vingervormige, grote bladeren. Zal dit de
plant zijn, die de profeet Jona schaduw bood? Vult een beschutte plaats
geheel op! Bloeit met dikke bloei-aren van mannelijke en vrouwelijke
bloemen; de laatste groeien uit tot ronde, stekelige bolletjes met de
prachtige zaden. Deze zaden zijn giftig, maar ja, wie eet daar nu van...
Planten binnen overwinteren.

550550

5 zaden

€

2,95

Ricinus communis
'Zanzibariensis'

50 zaden

€

3,95

Rudbeckia hirta 'Dwarf Becky
Mixed'

Mengsel van kastanjebruin met gele tinten,

Echt compact, 25-30 cm hoog, is een nieuwe

allen met een donkerbruin hart. Dat zijn de

ontwikkeling voor Rudbeckia’s. Extra Dwarf

kleuren van deze compacte tuintopper. Hoogte

bloeit met open (margrietvormige) bloemen in

40-60 cm.

gele, geeloranje en geel-bruine kleuren met heel stevig bloemblad, een
donkerbruin hart op taaie, stevige bloemstengels. Een opvallertje in potten

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

en voorin de tuin.

551100

± 1750 zaden (1 g)

€

2,50

De snelstgroeiende. Bladeren zijn groen en de

Rudbeckia hirta 'Gloriosa Daisy' /
'Musical Prelude'

tot 250cm: imposant!

Zeer snel groeiende plant met vingervormige, grote bladeren. Zal dit de
plant zijn, die de profeet Jona schaduw bood? Vult een beschutte plaats
geheel op! Bloeit met dikke bloei-aren van mannelijke en vrouwelijke
bloemen; de laatste groeien uit tot ronde, stekelige bolletjes met de
prachtige zaden. Deze zaden zijn giftig, maar ja, wie eet daar nu van...
Planten binnen overwinteren.

550600

10 zaden

550600.1 1000 zaden 

€

1,50

€ 19,95

1,95

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

550780

bladnerven zijn meestal opvallend wit. Hoogte

€

Rudbeckia hirta 'Rustic Dwarfs'

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

WONDERBOOM VAN ZANZIBAR
(Engels: Castor Oil Plant)

1800 zaden (1 g)

1500 zaden (1 g)

€

1,95

Rudbeckia hirta 'Sahara'
ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)
Sarah Clare Raven (Engelse tuinvrouw, kokkin,
schrijfster en televisiepresentatrice) beveelt dit

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

mengsel van zachte of gestreepte tinten extra
aan, een reden temeer om deze op te nemen

Reuzenbloemige met tweekleurige en heldere

in je favorietenlijst! De kleuren zalm, zachtgeel en oranje krijgen hier en

tinten: citroengeel, goudgeel, en bruinrood

daar diepte van een purperen bloeiende plant. De bloemen zijn

met geel. Sterke snijbloem met 80cm lange

halfdubbel- tot enkelbloemig.

stengels.

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

551120

50 zaden

€

2,95

Rudbeckia hirta 'Aries'

550800

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

Rudbeckia hirta 'Goldilocks'

Rudbeckia hirta 'Toto Dwarf' /
'Toto Gold'

die warmgeel aan de uiteinden zijn en

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

ZONNEHOED
(Engels: Cone Flower)

paarsbruin naar het centrum kleuren. Het

Zonnig als een zonnebloem! Deze variëteit

Echt compact, 20-25 cm hoog, is een nieuwe

paarsbruine hart steekt sierlijk uit!

geeft halfhoge bloeistengels, 60 cm hoog, met

ontwikkeling voor Rudbeckia’s. Toto bloeit met

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

(half)dubbele, warmgele bloemen en (bij

gele open (margrietvormige) bloemen met

langere doorbloei) komt het donkerbruine hart

heel stevig bloemblad, een donkerbruin hart op taaie, stevige

tevoorschijn.

bloemstengels. Een opvallertje in potten en voorin de tuin.

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

Verheugt zich in een sterk stijgende populariteit vanwege de warme tinten
en het opvallend donkerbruine hart.

550850

551150

Op sterke stelen staan de halfdubbele bloemen

550700

500 zaden

€

2,95

500 zaden

± 1750 zaden (1 g)

€

€

1,50

2,50

50 zaden

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Ruellia humilis
WILDE PETUNIA
(Engels: Wild Petunia)
In het warmere deel van Oost-Amerika is deze

Salvia farinacea 'Blue & White
Mixed'

Salvia splendens 'Formula Mixed'

Een helder mengsel van witte, wit-blauwe en

verscheidenheid wilt.... dit mengsel bevat ook

blauwe aarvormige bloeiwijzen. Een van de

witte en paarse.

Voor wie de “top-van-de-top” in kleuren-

langst bloeiende salviasoorten! De compacte

bodembedekker inheems! Bij ons gedraagt

groeiwijzen (40-50 cm), stevige bloeistengels

deze meerjarige plant zich eenjarig tenzij u de

en het glanzende, lancetvormige blad zorgen

planten koel overwintert. De plant wordt maar
10 cm hoog en heeft olijfvormig, iets behaard blad. De bloei is rijk en de
hele zomer met lichtblauwe kelkbloemen, in de vorm van een kleine

552520

samen voor een populaire perkplant.

551970

250 zaden

€

2,50

Petunia. Let op, de plant heeft een hekel aan te veel water, luchtige grond
gebruiken dus!

551300

30 zaden

€

2,95

Salvia farinacea 'Strata' /
'Reference'

150 zaden (0,5 g)

€

2,95

Salvia splendens 'Lighthouse
Purple'
ZWARTE SALVIA

Een fraaie tweekleurige binnen dit type, een

De traditionele rode Salvia kent vele andere

Salpiglossis sinuata 'Bolero
Mixed'

waardige Fleuroselect winnaar (1996)! De

tinten, waaronder deze met zwartpurperen

donkerblauw met witte lipbloempjes steken

schutblaadjes en donkerwijnrode

TROMPETBLOEM
(Engels: Velvet Trumpet Flower)

pittig af tegen de grijswollige bloei-aartjes,

trompetbloemetjes. Een donkere beauty, die

waar ze uit te voorschijn komen. Compacte

allereerst al prachtig contrasteert met het onderblad en verder uiteraard

Kelkvormige bloem in vele kleuren met scherpe

551980

adertekening. Hoogte 60-90cm. Tuinplant
en/of snijbloem.

551500

750 zaden

prachtige contrasten maakt met “buurplanten”. Hoogte 50-60 cm.

plant (hoogte 30-40 cm) met glanzend lancet-vormig blad.

€

1,95

Salpiglossis sinuata 'Black
Trumpets' / 'Chocolate Royale'

€

2,95

Salvia splendens 'Yvonne's Giant'

Glanzend blad met rechte donkerblauwe smal-

REUZENSALVIA

aarvormige bloeiwijze. Een bijzondere telg van

Zo groot heb je een Salvia splendens nog nooit

de salviafamilie

gezien! Vind je dit soort (in het algemeen) wat
dakterras oogstte veel complimenten met

552000

zwartpurperen kleur. Een groep van deze
bloemen geeft een fluwelige ‘touch’ aan uw
tuin. Hoogte 60-70 cm.

€

2,95

Salpiglossis sinuata 'Kew Blue'
TROMPETBLOEM
(Engels: Velvet Trumpet Flower)

€

2,95

BONTE SALIE
(Engels: Clary)

Sanvitalia procumbens 'Goldgelb'
/ 'Yellow with Black Centre'

Geeft een aantrekkelijk kleurrijk accent aan uw

KRUIPENDE ZINNIA
(Engels: Creeping Zinnia)

350 zaden (1 g)

1,95

552200

hoge bloemstengels. Zeer regenbestendig en

350 zaden (1 g)

€

2,50

Opvallende helderroze vlaggetjes met een

(Engels: Hummingbird)

wapperend vanaf 40-75 cm hoge

€

1,50

€

3,50

350 zaden (1 g)

Scabiosa atropurpurea 'Ace of
Spades' / 'Purple'

bloemen. Ronde volledig dubbele bloemen. De
uitgebloeide bloemen vormen sierlijke zaadvruchten. Hoogte 100 cm.

553300

€

1,95

100 zaden (1 g)

€

1,95

Scabiosa atropurpurea
'Beaujolais Bonnets'
DUIFKRUID
(Engels: Scabious)
De ronde, volledig dubbele bloemen zijn

Salvia scabra 'Saffina'

Salvia coccinea 'Nymph Mixture'

1,95

combinatie met bijvoorbeeld lichtblauwe

diepte aan een border te geven.

552250

€

Zeer donkerpurper, een spannende kleur in

eenjarigen om er kleurrijke accenten in de tuin mee aan te brengen of

Hoogte 40-50 cm. Fleuroselect winnaar!

1500 zaden (1 g)

DUIFKRUID
(Engels: Scabious)

tussendoor uitgeplant is Salvia viridis een van de meest aantrekkelijke

zeer regenbestendig, compacte planten.

hangende plantje verenigt een aantrekkelijke

553000

bloeistengels. In groepjes gezaaid of

trosje lipbloemen boven glanzend groen blad,

Een pittige verschijning: dit kruipende of

Behoort tot de nieuwe generatie eenjarigen, veel aangeplant in
bloembakken (hanging baskets) vanwege rijke, langdurige bloei.

doorsnee van ruim 2 cm in dichte bosjes

De nieuwe generatie perksalvia's! Bloedrood

2,95

gewaardeerd.

BONTE SALIE
(Engels: Clary)

Salvia coccinea 'Lady in Red' /
'Summer Jewel Red'

€

ijverige groei (hoogte 15 cm) en lange bloei. Te natte grond wordt niet

Salvia viridis 'Pink Sunday'

ook verrassend sterk in de vaas.

± 250 zaden (1 g)

kleur, felgeel met donkerbruin hartje, met een

Salvia viridis 'Bouquet' / 'Tricolor
Mixed'

heemtuineffect. Hoogte 50 cm.

zachtroze met witte lipbloemen op 50-60 cm

± 50 zaden

€

aantrekkelijke salie geven een bijzonder

(Engels: Hummingbird)

551900

zaden aan een van onze klanten, Wim van den Broek: bedankt Wim!

Roze, lila en witte schutbladen van deze

Fleuroselect winnaar! Opvallend zijn de

van 1 tot wel 2 m, afhankelijk van vruchtbaarheid en weertype. Ik dank de

552620

BONTE SALIE
(Engels: Clary)

Salvia coccinea 'Coral Nymph' /
'Cherry Blossom'

enkele van deze planten. De hoogte varieert

Salvia viridis 'Blue Bird' / 'Blue
Monday'

552100

hartje.

± 50 zaden

1,95

zullen u dankbaar zijn.

donkerste violetblauw met een vrolijk geel

551800

€

border, ook vlinders, bijen en andere insecten

Een ademstokkende kleur... het diepste en

50 zaden

3,95

stijfjes? Deze reus is dat zeker niet! Mijn

Prachtige trompetvormige bloemen in diep

551570

€

Salvia farinacea 'Victoria'

TROMPETBLOEM
(Engels: Velvet Trumpet Flower)

551550

552550

dieprood tot bruinrood naar het centrum met

Rank en subtiel, langwerpige trompetjes, bijna

een fraai contrasterende witte buitenrand. De

geheel buisvormig, lilablauw in de knop en

uitgebloeide bloemen vormen sierlijke zaadvruchten. Hoogte 50-60 cm.

De nieuwe generatie perksalvia's! Trosje met

later heel lichtblauw. Ziehier een toppertje

(de verpakking van Thompson & Morgan beweert dat dit een meerjarige

lipbloemen in de heldere kleurtjes rood, wit en

voor de tuin, gemakkelijk te combineren en

plant is, wij denken van niet, maar wie weet...)

roze bloeien boven glanzend groen blad, zeer

ook heel fraai in een grote pot. Dit Zuid-

553304

regenbestendig, compacte planten. Hoogte 40-

Afrikaanse soort bloeit tot diep in de herfst op

(Engels: Hummingbird)

een hoogte van 40-60 cm.

50 cm.

551910

± 50 zaden

€

2,50

552300

± 100 zaden

€

2,95

50 zaden

€

1,50

Scabiosa atropurpurea 'Black
Knight'
DUIFKRUID
(Engels: Scabious)

Salvia coccinea 'Snow Nymph' /
'Jewel White'

Salvia splendens 'Early Dwarf' /
'Blaze of Fire'

(Engels: Hummingbird)

De bekende Salvia, populair als perkplantje en

scabiosa! Bij iets donkerder weer komt de

bloembakplant. Scharlakenrood. Zeer vroeg

purper- tot bruinrode kleur tevoorschijn. Een

bloeiende selectie. Hoogte 20cm.

kleur, die diepte geeft in de tuin en met vrijwel alles te combineren is.

De nieuwe generatie perksalvia's! Helderwit
trosje lipbloemen boven glanzend groen blad,

Vooral tijdens zonnige zomers een bijna zwarte

Ronde volledig dubbele bloemen. Hoogte 100 cm.

zeer regenbestendig, compacte planten.
Hoogte 40-50 cm.

551920

± 50 zaden

€

2,50

552400

80 zaden

€

1,95

553305

voor 50 planten

€

2,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Scabiosa atropurpurea 'Blue
Cushion'

Silene armeria 'Rubra Electra'

Statice sinuata 'Gold Coast' /
(Deep Yellow)

PEKBLOEM
(Engels: Catchfly or None-So-Pretty)

DUIFKRUID
(Engels: Scabious)

LAMSOOR
(Engels: Everlasting)

Een zeer zeldzaam wordend inheems plantje in

Deze gevuldbloemige, wollige bloemen zijn

Nederland. Maar toch zo gemakkelijk te telen!

Diepgele, rijkbloeiende selectie. Hoogte 50-70

heel sterk voor de snij en een ware beauty

De steenanjer-roze bloemetjes staan op

cm.

voor de tuin. Vlinders en bijen zijn ook heel

langwerpige kelkjes, alsof ze zich uitrekken! De

dankbaar. Deze lilablauwe variëteit combineert vloeiend in de tuin. Hoogte

stengel scheidt net boven de aanhechting van de blaadjes een kleverig sap

Bekend als snij- en droogbloem. Blijft lang
goed van kleur. Bloeit van juli-september.

75 cm.

af, wat kleine insecten vangt; het nut hiervan hoor ik graag nog eens van

554050

iemand. Een ideaal gemakkelijk te telen plantje, een kind kan de was

554050.1 ± 17.500 zaden (50 g)

€ 25,00

554050.2 ± 87.500 zaden (250 g)

€ 95,00

553310

voor 50 planten

€

1,95

doen…! De hoeveelheid zaden is genoeg voor een nieuwe biotoop in uw
tuin.

Scabiosa atropurpurea 'Musical
Prelude'

553750

1,95

€

9,95

voor de tuin. Het kleurenmengsel bestaat
combineren kleurencombinatie. Hoogte 80-90 cm.

€

1,95

klaar geschikt voor de sierteelt: de lilaroze

554070

bloemetjes zijn als windmolentjes en bloeien in

553800

door de hoogte van 90cm wordt een speels en

1,50

€

2,95

DUIFKRUID
(Engels: Sweet Scabious)

553900

vruchtjes een sieraad in elk boeket!

200 zaden (2 g)

553400.1 5000 zaden (50 g)

1,90

€

1,50

€ 15,00

€

1,50

als ook de prachtige uitbloei. Na de crèmewitte
bloei ontstaan op dikke stevige stengels de

± 350 zaden (1 g)

Bekend als snij- en droogbloem. Blijft lang
goed van kleur. Bloeit van juli-september.

worden 100-180 cm hoog, geheel bezet met

554400

purperen stekels en voorzien van grote, ingesneden bladeren. Het blad is
gemarmerd, de stengels donkerpurper. De uitbundige gele bloei valt in de

Scabiosa stellata 'Drumstick'

zomer. Deze zeldzame soort wil een opvallend plekje in de tuin en zal

STERKOGELBLOEM
(Engels: Scabious)

menigeen verbazen!

553970

10 zaden

€

2,95

Het feest begint met zilverblauwe bloei. De
samengebundelde sterretjes.
Voor vers in de vaas of als droogbloem een
originele aanvulling! Hoogte 70 cm.

± 120 zaden (4 g)

± 350 zaden (1 g)

1,90

Statice suworowii
ZEELAVENDEL
(Engels: Pink Pokers)
Vanuit het bladrozet bloeien veel lila-roze,

uitgebloeide bloemhoofdjes zijn net rond

553500

€

ogen niet vanaf kunt houden…..

vooral als eenjarige geschikt. De planten

2,50

1,95

oranjerood en goudkleur! Een kleur waar je je

forser dan Scabiosa stellata. Hoogte 60 cm.

€

€

Fantastisch mengsel van abrikoos, amber, roze,

Een bizarre heester uit Zuid-Amerika, bij ons

± 50 zaden (2 g)

1,95

Statice sinuata 'Apricot Beauty'

prachtige bolronde vruchtbundels, zwaarder en

553470

€

LAMSOOR
(Engels: Everlasting)

PURPEREN DUIVEL
(Engels: Malevolence, Purple Devil
and Five-Minute Plant)

Een sterke snijbloem, zowel als verse bloem

1,95

Statice sinuata 'Iceberg'

554200

hanger in bakken.

Solanum atropurpureum

€

Bekend als snij- en droogbloem. Blijft lang
goed van kleur. Bloeit van juli-september.

spierwit. Een prachtige bodembedekker of

1800 zaden (2 g)

± 350 zaden (1 g)

Ze drogen kleurecht op! Hoogte 50-70 cm.

bloem. De bloem is gevuld, diepingesneden en

553960

554100

zuiver witte selectie van deze sterke snijbloem.

karakteristieke blaasvormige kelken achter de

STERKOGELBLOEM
(Engels: Carmel Daisy)

Bekend als snij- en droogbloem. Blijft lang goed van kleur. Bloeit van juliseptember.

Zuiver witte selectie. Hoogte 50-70 cm.De

Leuk gevormde bloemetjes met de

Scabiosa prolifera

Statice sinuata 'Pacific Mixed'

LAMSOOR
(Engels: Everlasting)

HEMELROOSJE
(Engels: Catchfly)

Hoogte 80-90 cm.

553400

€

Silene pendula 'Snowdrop'

witte, blauwe, roze en purperen tinten in een spannende combinatie.

€ 95,00

cm.

lengtestreepjes. Een lief droogbloemetje, maar ook vers gesneden zijn de

voor de tuin. Het kleurenmengsel bestaat uit

554070.2 ± 87.500 zaden (250 g)

Prachtig bont kleurenmengsel, hoogte 50-70

vruchtbeginsels hebben een ronde vorm met

Scabiosa atropurpurea 'Tall
Double Mixed'

heel sterk voor de snij en een ware beauty

1,95

€ 25,00

vroeger zijn ook sterk als verse snijbloem!

een klein gekarteld “mondje” en

Deze gevuldbloemige, wollige bloemen zijn

€

De bekende, veelkleurige droogbloemen van

maar om de uitbloei! De uitgegroeide

ruim 2000 zaden

± 350 zaden (1 g)

554070.1 ± 17.500 zaden (50 g)

LAMSOOR
(Engels: Everlasting)

Bij deze snijbloem gaat het niet om de bloei,

pittig effect verkregen.

200 zaden (2 g)

€

HEMELROOSJE
(Engels: Catchfly)

varieteit. Rood is welkome, levendige kleur,

553380

15 zaden

Silene conica 'Balletje Balletje'

Een prachtige, gevuldbloemige, dieprode

LAMSOOR
(Engels: Everlasting)

Bekend als snij- en droogbloem. Blijft lang
goed van kleur. Bloeit van juli-september.

en verfraait zo de tuin of bloembakken!

DUIFKRUID
(Engels: Scabious)

Statice sinuata 'Purple Attraction'

groeit rond de Middellandse Zee is kant-en-

groten getale in de zomer. Het plantje kruipt

Scabiosa atropurpurea 'Scarlet
Empress' / 'Fire King'

1,95

Rijkbloeiende selectie. Hoogte 50-70 cm.

Subtiel en fraai... dit bloemetjes dat in het wild

minimaal uit witte en blauwe tinten, een subtiele en gemakkelijk te

€

Donkerblauw met purperen gloed.

WINDMOLENTJES

heel sterk voor de snij en een ware beauty

voor 40-50 planten

€

Silene colorata 'Pink Pirouette'

Deze gevuldbloemige, wollige bloemen zijn

553350

7500 zaden (1 g)

553750.1 750.000 zaden (100 g)

DUIFKRUID
(Engels: Scabious)

± 350 zaden (1 g)

€

1,95

Statice sinuata 'Art Shades Mixed'
/ 'Pastel Mixed'

slanke staarten. Als verse bloem of als (zeer

LAMSOOR
(Engels: Everlasting)

Bekend als snij- en droogbloem. Blijft lang
goed van kleur. Bloeit van juli-september.

kleurechte!) droogbloem. Hoogte 60 cm.

554600

800 zaden (0,5 g)

Mengsel van vele prachtige pasteltinten,

Schizanthus x wisetonensis
'Large Flowered Mixed'

hoogte 50 cm.

BOERENORCHIDEE
(Engels: Poor man's Orchid,
Butterfly Flower)

554000

€

1,95

REUZENBLOEMIGE AFRIKANEN
(Engels: African Marigold)
„Persoonlijke nostalgie: De geur van grote

tinten. Lichtgroen, fijn ingesneden blad met
orchidee-achtige bloemetjes. Een rijke doorbloeier, zeer geschikt voor

afrikanen vond ik als kind al heerlijk!” De grote
afrikanen van dit mengsel zijn zowel voor de

LAMSOOR
(Engels: Everlasting)

tuin, als ook voor de snij heel geschikt. Hoogte
80 cm.

Blauwe, rijkbloeiende selectie. Hoogte 50-70

bloembakken en potten, maar natuurlijk ook voor de tuin.

250 zaden

± 350 zaden (1 g)

Statice sinuata 'Midnight Blue'

Vrolijk mengsel van gele, roze, rode en witte

553600

Tagetes erecta 'Ballmengsel'

Bekend als snij- en droogbloem. Blijft lang
goed van kleur. Bloeit van juli-september.

€

1,95

cm.

Bekend als snij- en droogbloem. Blijft lang
goed van kleur. Bloeit van juli-september.

554030

± 350 zaden (1 g)

€

1,95

Reuzenbloemige afrikanen (doorsnee 5-10 cm) doen me denken aan mijn
kindertijd, ik was gek op de geur en liep graag door de velden met deze
grote jongens. De grote bolvormige bloemen, zijn een lekker ouderwetse
versiering voor de tuin en voor de hogere typen geldt: sterk voor de snij!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

555000

300 zaden (1 g)

€

1,50

Zaden - Eenjarige Planten
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Tagetes erecta 'Orangeball' /
'Hawaii'

Tagetes erecta nana 'Vanilla' F1

Tagetes lucida
ANIJSAFRIKAAN

REUZENBLOEMIGE AFRIKANEN
(Engels: African Marigold)

REUZENBLOEMIGE WITTE
AFRIKAAN
(Engels: African Marigold)

„Persoonlijke nostalgie: De geur van grote

Een serieuze verbetering van de bestaande

van dit plantje verspreidt is werkelijk door

afrikanen vond ik als kind al heerlijk!” Deze

pogingen om een echte witte afrikaan te

niemand te versmaden! De enkele bloemetjes

grote, dieporanje afrikanen zijn zowel voor de

kweken, Doordat het een F1 hybride is, zijn er

(laatbloeiend) zijn warmgeel, hoogte 40-50cm.

tuin, als ook voor de snij heel geschikt. Hoogte 80-90 cm.

nauwelijks kleurafwijkers. De hoogte is 40-50 cm (bij voedzame grond nog

Enkele blaadjes door de salade heeft een bijzonder smaakeffect, maar pas

Reuzenbloemige afrikanen (doorsnee 5-10 cm) doen me denken aan mijn
kindertijd, ik was gek op de geur en liep graag door de velden met deze
grote jongens. De grote bolvormige bloemen, zijn een lekker ouderwetse
versiering voor de tuin en voor de hogere typen geldt: sterk voor de snij!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

iets hoger en flinker). Hoe zonniger de zomer hoe beter de groei!

op, niet iedereen kan tegen ongekookte Tagetes lucida. De Indianen

Reuzenbloemige afrikanen (doorsnee 5-10 cm) doen me denken aan mijn
kindertijd, ik was gek op de geur en liep graag door de velden met deze
grote jongens. De grote bolvormige bloemen, zijn een lekker ouderwetse
versiering voor de tuin en voor de hogere typen geldt: sterk voor de snij!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

kennen de hallucinerende werking (door rauw eten of roken), deze

555050

300 zaden (1 g)

555050.1 3000 zaden (10 g)

€

1,50

€

4,95

REUZENBLOEMIGE AFRIKANEN
(Engels: African Marigold)
op de meest donkeroranje tint, wie weet komt
er ooit een rode variëteit...? Hoogte 70 cm,
een sterke snijbloem!

Reuzenbloemige afrikanen (doorsnee 5-10 cm) doen me denken aan mijn
kindertijd, ik was gek op de geur en liep graag door de velden met deze
grote jongens. De grote bolvormige bloemen, zijn een lekker ouderwetse
versiering voor de tuin en voor de hogere typen geldt: sterk voor de snij!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

555055.1 3.000 zaden (10 g)

€

1,95

€

5,95

REUZENBLOEMIGE WITTE
AFRIKAAN
(Engels: African Marigold)
afwijkers), prachtig bolrond op halflange, 4060cm hoge stengels (bij droog weer 40cm).
Hoewel de kiemkracht niet altijd optimaal is, geeft dit ras zeer sterke
planten, die bij een regenachtige zomer toch zeer rijk bloeien.

Reuzenbloemige afrikanen (doorsnee 5-10 cm) doen me denken aan mijn
kindertijd, ik was gek op de geur en liep graag door de velden met deze
grote jongens. De grote bolvormige bloemen, zijn een lekker ouderwetse
versiering voor de tuin en voor de hogere typen geldt: sterk voor de snij!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

€

2,95

€

2,95

Tagetes patula 'Alumia Vanilla
Cream'
GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: French Marigold)
niveau afrikaantjes veredelen bereikte David
Lemon in het presenteren van deze Franse serie: Alumia.

Grootbloemig gemengd.

Vanilla Cream is het paradepaardje van deze serie, met een nooit eerder

Hoogte 30 cm.

geziene tint van bleek primula-geel in het centrale cluster van

Reuzenbloemige afrikanen (doorsnee 5-10 cm)
doen me denken aan mijn kindertijd, ik was gek op de geur en liep graag
door de velden met deze grote jongens. De grote bolvormige bloemen,
zijn een lekker ouderwetse versiering voor de tuin en voor de hogere
typen geldt: sterk voor de snij!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

bloemblaadjes, omringd door lichtercrème bloembladen: zo beschrijf je

555600

50 zaden

€

1,95

Tagetes erecta nana 'Golden Age'

0,50 g

bloemen is 5-6 cm em de hoogte van de rijkbloeiende plantjes is 25-30
cm.

Het gezellige perkplantje met gevulde (dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5
cm) is van alle tijden! De speciale geur kent liefhebbers en haters...
vanwege de warme kleuren: altijd vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

50 zaden

€

2,95

Tagetes patula 'Boy O Boy Mixed'
/ 'Bonita'

Reuzenbloemige afrikanen (doorsnee 5-10 cm)
doen me denken aan mijn kindertijd, ik was
gek op de geur en liep graag door de velden
met deze grote jongens. De grote bolvormige bloemen, zijn een lekker
ouderwetse versiering voor de tuin en voor de hogere typen geldt: sterk
voor de snij!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

555800

een anemoonbloemig afrikaantje, spectaculair! Het diameter van de

555980

€

1,95

Tagetes erecta nana 'African
Oranges and Lemons' F1
REUZENBLOEMIGE AFRIKANEN
(Engels: African Marigold)

GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: French Marigold)
Dubbele kleinbloemige soorten gemengd. Een
lekker klein soortje om tussen de groenten te
zaaien als burenhulp tegen diverse insecten of als redelijke
aaltjesbestrijder (combineert bv met gele rozen). Hoogte ± 20cm.

Het gezellige perkplantje met gevulde (dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5
cm) is van alle tijden! De speciale geur kent liefhebbers en haters...
vanwege de warme kleuren: altijd vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

556000

350 zaden (1 g)

556000.1 3500 zaden (10 g)

cm hoog) in de typische afrikanenkleuren
oranje en (citroen)geel.

REUZENBLOEMIGE WITTE
AFRIKAAN
(Engels: African Marigold)

Combineert prachtig vrijwel alle andere kleuren in de tuin! Nu maar hopen,

Reuzenbloemige afrikanen (doorsnee 5-10 cm) doen me denken aan mijn
kindertijd, ik was gek op de geur en liep graag door de velden met deze
grote jongens. De grote bolvormige bloemen, zijn een lekker ouderwetse
versiering voor de tuin en voor de hogere typen geldt: sterk voor de snij!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

dat er veel zon komt: daar houden ze van!

555840

Bijna witte (crème), grootbloemige afrikanen
in een vrij compacte groeihoogte: 35-50 cm.

Reuzenbloemige afrikanen (doorsnee 5-10 cm) doen me denken aan mijn
kindertijd, ik was gek op de geur en liep graag door de velden met deze
grote jongens. De grote bolvormige bloemen, zijn een lekker ouderwetse
versiering voor de tuin en voor de hogere typen geldt: sterk voor de snij!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

voor 25 planten

250 zaden (0,25 g)

€

1,50

€

3,95

Extra grootbloemig en toch compact (40-50

Tagetes erecta nana 'Snowdrift' /
'Snowstorm'

555200

verdwijnt bij koken of verhitten voor de thee.

555870

Het hoogtepunt van een leven lang op hoog

Goud oranje. Hoogte 35 cm

Crèmewitte bloemen (met soms enkele

voor 20 planten

3,50

REUZENBLOEMIGE AFRIKANEN
(Engels: African Marigold)

Tagetes erecta 'Eskimo'

555100

€

REUZENBLOEMIGE AFRIKANEN
(Engels: African Marigold)

Deze grootbloemige afrikaan is geselecteerd

300 zaden (1 g)

20 zaden

smaak, dat is uniek! De anijsgeur, dat het blad

Tagetes erecta nana 'Sahara
Mixed'

Tagetes erecta 'Kees Orange'

555055

555300

Een Afrikaantje met een heerlijk frisse geur en

€

2,95

20 zaden

€

2,95

Tagetes erecta nana 'Indiana
Yellow' F1
REUZENBLOEMIGE AFRIKANEN
(Engels: African Marigold)

Kastanjebruin met oranje randje en centrum.

Het gezellige perkplantje met gevulde
(dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5 cm) is van alle tijden! De speciale
geur kent liefhebbers en haters... vanwege de warme kleuren: altijd
vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

voor 60 planten (1 g)

€

1,50

Tagetes patula 'Chasca'

cm.

Reuzenbloemige afrikanen (doorsnee 5-10 cm)
doen me denken aan mijn kindertijd, ik was gek op de geur en liep graag
door de velden met deze grote jongens. De grote bolvormige bloemen,
zijn een lekker ouderwetse versiering voor de tuin en voor de hogere
typen geldt: sterk voor de snij!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

40 zaden (0,1 g)

GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: French Marigold)

556100

Heldergele extra grote bloemen. Hoogte 30

555850

Tagetes patula 'Carmen' / 'Bolero'
/ 'Red Cherry'

€

2,95

GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: French Marigold)
Net iets anders dan standaard. De
middengrote, oranje bloemen zijn in het
centrum bolvormig en aan de basis vormt zich
een plat kroontje van bloemblaadjes in dezelfde kleur. Hoogte 25 cm.

Het gezellige perkplantje met gevulde (dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5
cm) is van alle tijden! De speciale geur kent liefhebbers en haters...
vanwege de warme kleuren: altijd vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

556110

voor 60 planten

€

1,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Tagetes patula 'Colossus'

Tagetes patula 'Strawberry
Blonde'

GEVULDBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: French Marigold)

Tagetes patula 'Favorite Red'
ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Single French Marigold)

GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: African Marigold)

Voor een patula-variëteit is dit een zeer

Prachtig mahonierode bloemhoofdjes met

grootbloemige afrikaan! Warme tint: rood met

Een primeur: voor het eerst afrikaantjes met

oranje hartje. Regen- en koubestendig, bloeit

oranje en zo groot als een golfballetje!

roze tinten! Wat een prachtig kleurpalet: de

tot diep in de herfst.

Het gezellige perkplantje met gevulde (dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5
cm) is van alle tijden! De speciale geur kent liefhebbers en haters...
vanwege de warme kleuren: altijd vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

bloemen beginnen donkerrozerood en verkleuren via antiekroze naar geel.

Enkelbloemige afrikaantjes werden vroeger niet gewaardeerd: te
gewoontjes, “hoe meer dubbel hoe beter...” In tijden waarin de wilde en
oorspronkelijke bloem weer onder de aandacht komt, is dit type juist weer
erg gewild! Sierlijk pronken de open bloemetjes met hun felle kleurtjes en
zichtbare bloemhart. De bloem is ongeveer 3 cm in doorsnee.

556120

200 zaden

€

3,90

Aan 1 plant vind je dus een mooie mix van unieke tinten! Hoogte 25 cm.

Het gezellige perkplantje met gevulde (dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5
cm) is van alle tijden! De speciale geur kent liefhebbers en haters...
vanwege de warme kleuren: altijd vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

556490

Tagetes patula 'Golden Boy' /
'Petite Gold'

20 zaden

€

3,95

Tagetes patula 'Tangerine'

GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: African Marigold)

GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: African Marigold)

Goudgele, vrij bolronde, gevulde bloemetjes.

557200

€

1,95

Tagetes patula 'Ground Control'
ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Single French Marigold)
Heldergoudgele bloemen op een hoogte van
80cm. De naam dankt deze forse afrikaan aan
de goede bestrijding van aaltjes in de grond

Warme en vrolijke tint!

Diep oranje, hoogte 30 cm.

(voor grotere verpakkingen zie bemestingsplanten 394460).

Het gezellige perkplantje met gevulde (dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5
cm) is van alle tijden! De speciale geur kent liefhebbers en haters...
vanwege de warme kleuren: altijd vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

Het gezellige perkplantje met gevulde
(dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5 cm) is van
alle tijden! De speciale geur kent liefhebbers en haters... vanwege de
warme kleuren: altijd vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

Enkelbloemige afrikaantjes werden vroeger niet gewaardeerd: te
gewoontjes, “hoe meer dubbel hoe beter...” In tijden waarin de wilde en
oorspronkelijke bloem weer onder de aandacht komt, is dit type juist weer
erg gewild! Sierlijk pronken de open bloemetjes met hun felle kleurtjes en
zichtbare bloemhart. De bloem is ongeveer 3 cm in doorsnee.

556200

350 zaden (1 g)

€

0,95

€

3,90

€

1,50

556500.1 3500 zaden (10 g)

€

4,95

Tagetes patula 'Honeycomb'

556500.2 35.000 zaden (100 g) 

€ 15,00

GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: African Marigold)

Tagetes patula 'Yellow Boy' /
'Petite Gelb'

556200.1 3500 zaden (10 g)

gelijkmatige bloemvorm.
Hoogte 25 cm.

Het gezellige perkplantje met gevulde (dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5
cm) is van alle tijden! De speciale geur kent liefhebbers en haters...
vanwege de warme kleuren: altijd vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

voor 60 planten

350 zaden (1 g)

€

1,95

GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: African Marigold)

€

1,50

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Single French Marigold)

Enkelbloemige afrikaantjes werden vroeger niet gewaardeerd: te
gewoontjes, “hoe meer dubbel hoe beter...” In tijden waarin de wilde en
oorspronkelijke bloem weer onder de aandacht komt, is dit type juist weer
erg gewild! Sierlijk pronken de open bloemetjes met hun felle kleurtjes en
zichtbare bloemhart. De bloem is ongeveer 3 cm in doorsnee.

557300

± 700 zaden (2 g)

€

2,50

Tagetes patula 'Jolly Jester' /
'Court Jester'
ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Single French Marigold)

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Single French Marigold)

bloeien dus bij regen en zon een heel seizoen

Tagetes patula 'Favourite Mixed' /
'Disco Mixed'

ze niet en bloeien rijk tot diep in de herfst

Tagetes patula 'Disco Flame'

Deze afrikaantjes zijn extra regenbestendig en

1,95

Omdat de nieuwste bloemetjes boven de uitgebloeide uitsteken, smetten

Het gezellige perkplantje met gevulde
(dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5 cm) is van alle tijden! De speciale
geur kent liefhebbers en haters... vanwege de warme kleuren: altijd
vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

voor 50 planten

€

afrikaantjes, waarbij het hartje zichtbaar is.

Kanariegeel, hoogte 20 cm.

556600

Tagetes patula 'Konstance'

ruim 300 zaden (1 g)

Mengsel van 5 tinten (geel tot bruinrode)

GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: African Marigold)

Mahonierood met geel gevlekt, mooi

556300

556500

557250

Opvallende afrikaan: de platte open bloem
heeft propeller-vormige tekening in

door! Voor een patula-variëteit is dit een

Deze selectie is extra compact en bestand

afwisselend mahoniebruine en diepgele bloemblaadjes. Een pittig

tamelijk grootbloemig ras in een diepe tint: mahonie met oranje randjes.

tegen een (lange) regenperiode: de bloei gaat

afstekende plant met een sierlijk losse groei: hoogte 75cm.

De planten groeien robuust tot een hoogte van 30-40 cm.

ongestoord door! De kleur is als het oudere ras

Het gezellige perkplantje met gevulde (dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5
cm) is van alle tijden! De speciale geur kent liefhebbers en haters...
vanwege de warme kleuren: altijd vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

‘Ehrenkreuz’: bruinrood in het centrum met een oranjegele buitenrand en

Enkelbloemige afrikaantjes werden vroeger niet gewaardeerd: te
gewoontjes, “hoe meer dubbel hoe beter...” In tijden waarin de wilde en
oorspronkelijke bloem weer onder de aandacht komt, is dit type juist weer
erg gewild! Sierlijk pronken de open bloemetjes met hun felle kleurtjes en
zichtbare bloemhart. De bloem is ongeveer 3 cm in doorsnee.

556400

100 zaden

€

2,95

een oranje hartje. Hoogte 20 cm.

Enkelbloemige afrikaantjes werden vroeger niet gewaardeerd: te
gewoontjes, “hoe meer dubbel hoe beter...” In tijden waarin de wilde en
oorspronkelijke bloem weer onder de aandacht komt, is dit type juist weer
erg gewild! Sierlijk pronken de open bloemetjes met hun felle kleurtjes en
zichtbare bloemhart. De bloem is ongeveer 3 cm in doorsnee.

557160

voor 50 planten

€

2,95

Tagetes patula 'Mowgli Orange'
Tagetes patula 'Ehrenkreuz'

GEVULD BLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: African Marigold)
Het beroemde Franse zaadhuis Clause heeft dit

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Single French Marigold)

unieke, prijswinnende Afrikaantje ontwikkeld.

Bruinrood in het centrum met een oranjegele

Een Fleuroselect winnaar vanwege een paar

buitenrand en een oranje hartje. Hoogte 30

unieke kenmerken: compact, kleine bloemetjes, geheel dubbel en zeer

cm.

weerbestendig. Deze variëteit is slechts 20 cm hoog en de bloemetjes zijn

Enkelbloemige afrikaantjes werden vroeger niet gewaardeerd: te
gewoontjes, “hoe meer dubbel hoe beter...” In tijden waarin de wilde en
oorspronkelijke bloem weer onder de aandacht komt, is dit type juist weer
erg gewild! Sierlijk pronken de open bloemetjes met hun felle kleurtjes en
zichtbare bloemhart. De bloem is ongeveer 3 cm in doorsnee.

2 cm in doorsnee... echt een schatje dat je de hele zomer toelacht!

Het gezellige perkplantje met gevulde (dubbele) bloemetjes (doorsnee 2-5
cm) is van alle tijden! De speciale geur kent liefhebbers en haters...
vanwege de warme kleuren: altijd vrolijkheid in de tuin!
Deze Tagetes heeft ook werking tegen schadelijke nematoden (aaltjes),
voor meer gewassen zie in het hoofdstuk “Nuttige Planten” in de groep
“Ziekte-afweerplanten”.

556450

voor 35 planten

€

3,50

557180

voor 40 planten

€

1,50

557320

400 zaden (1 g)

557320.1 4.000 zaden (10 g)

€

1,95

€

4,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Tagetes patula 'Linnaeus'

Tagetes tenuifolia 'Orange Gem'

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Single French Marigold)

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Singel Flowered Marigold)

Een topper uit de serie enkelbloemigen vormt

Oranje.

Zaait zich gemakkelijk uit en neemt genoegen

deze botanische of in elk geval niet ver

Voor wie een gewoon afrikaantje te stijfjes
vindt, is dit afwijkende soort vast een goed
alternatief. Het fijnere blad valt al meteen op en als de honderden kleine,
enkele bloemetjes verschijnen is de vreugde compleet! Bloemdoorsnee
0,5-1 cm, hoogte 30 cm. Deze soort bevat geen aaltjesdodende stoffen.

met een arm stukje grond. De margriet- of

doorgeteelde variëteit. Genoemd naar de
vindplaats: de Linnaeustuin in Upsala (Zweden). De plant wordt 50-100 cm
hoog (afhankelijk van de grondsoort, bemesting en regen) en bloeit zeer
rijk met dieprode bloemen. De Zweed Linnaeus heeft veel betekend voor
de naamgeving en “ordening” van het plantenrijk en heeft ook lang in
Nederland gewoond. Enkelbloemige afrikanen ademen een andere sfeer

557600

1200 zaden (1 g)

Tanacetum parthenium 'Single
Flowered'
MOEDERKRUID
Een van de makkelijkste plantjes in uw tuin.

€

1,95

kamille-achtige bloemetjes staan lang op de
vaas. Van het geurige blad wordt een koorts- en hoofdpijnstillend middel
gemaakt.

558010

1g

Tagetes tenuifolia 'Paprika' / 'Red
Gem'

Tanacetum ptarmiciflorum 'Silver
Lace'

Enkelbloemige afrikaantjes werden vroeger niet gewaardeerd: te
gewoontjes, “hoe meer dubbel hoe beter...” In tijden waarin de wilde en
oorspronkelijke bloem weer onder de aandacht komt, is dit type juist weer
erg gewild! Sierlijk pronken de open bloemetjes met hun felle kleurtjes en
zichtbare bloemhart. De bloem is ongeveer 3 cm in doorsnee.

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Singel Flowered Marigold)

GRIJS MOEDERTJE
(Engels: Silver Lace Bush)

557340

bloemetjes.

dan de gevuldbloemige: oorspronkelijker en meer in harmonie met
meerjarige planten.

± 250 zaden (1 g)

€

2,95

557340.2 ± 25.000 zaden (100 g)

€ 25,00

557340.3 ± 250.000 zaden (1 kg) 

€ 150,00

Tagetes patula 'Mr. Majestic' /
'Starfish'
ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Single French Marigold)

Canarische Eilanden en is (dus) een echte
zonminner. Het fantastische, witgrijze en

Voor wie een gewoon afrikaantje te stijfjes vindt, is dit afwijkende soort
vast een goed alternatief. Het fijnere blad valt al meteen op en als de
honderden kleine, enkele bloemetjes verschijnen is de vreugde compleet!
Bloemdoorsnee 0,5-1 cm, hoogte 30 cm. Deze soort bevat geen
aaltjesdodende stoffen.

500 zaden (0,5 g)

€

1,95

kamille-achtige bloemetje is de kers op de taart... het lukt meestal wel om
de plant te overwinteren, wat extra bescherming tijdens vorst en in het
voorjaar terugsnoeien om de plant te verjongen (net als Lavendel en
Rozemarijn). Zorg voor een goede drainage, natte voeten is uit den boze!
Hoogte 60-80 cm.

± 50 zaden

Mengsel van alle tinten kleinbloemige

Hoogte 30cm.

afrikaantjes.

Enkelbloemige afrikaantjes werden vroeger niet gewaardeerd: te
gewoontjes, “hoe meer dubbel hoe beter...” In tijden waarin de wilde en
oorspronkelijke bloem weer onder de aandacht komt, is dit type juist weer
erg gewild! Sierlijk pronken de open bloemetjes met hun felle kleurtjes en
zichtbare bloemhart. De bloem is ongeveer 3 cm in doorsnee.

Voor wie een gewoon afrikaantje te stijfjes
vindt, is dit afwijkende soort vast een goed alternatief. Het fijnere blad valt
al meteen op en als de honderden kleine, enkele bloemetjes verschijnen is
de vreugde compleet! Bloemdoorsnee 0,5-1 cm, hoogte 30 cm. Deze soort
bevat geen aaltjesdodende stoffen.

rendiermos. In de herfst kleuren ze

557800

Diverse websites:

voor 50 planten

€

2,50

Een apart geval.... op een ingezaaid bedje
groeien bergjes heel fijn heldergroen blad, net

500 zaden (0,5 g)

€

1,95

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Single French Marigold)

www.nproject.org

Goudgeel.

Enkelbloemige afrikaantjes werden vroeger
niet gewaardeerd: te gewoontjes, “hoe meer dubbel hoe beter...” In tijden
waarin de wilde en oorspronkelijke bloem weer onder de aandacht komt,
is dit type juist weer erg gewild! Sierlijk pronken de open bloemetjes met
hun felle kleurtjes en zichtbare bloemhart. De bloem is ongeveer 3 cm in
doorsnee.

Voor wie een gewoon afrikaantje te stijfjes
vindt, is dit afwijkende soort vast een goed alternatief. Het fijnere blad valt
al meteen op en als de honderden kleine, enkele bloemetjes verschijnen is
de vreugde compleet! Bloemdoorsnee 0,5-1 cm, hoogte 30 cm. Deze soort
bevat geen aaltjesdodende stoffen.

voor 125 planten

€

557900

500 zaden (0,5 g)

€

1,95

1,95

CHOCOLADEZONNETJE
(Engels: Burridge Green-Thread)
Dit gemakkelijk te telen Mexicaanse plantje
verdient veel meer aandacht! Heldere

558210

bloemetjes vormen rode, bolvormige vruchtjes.
De plant is in ons klimaat eenjarig, maar met een zachte winter of goede

Voor wie een gewoon afrikaantje te stijfjes vindt, is dit afwijkende soort
vast een goed alternatief. Het fijnere blad valt al meteen op en als de
honderden kleine, enkele bloemetjes verschijnen is de vreugde compleet!
Bloemdoorsnee 0,5-1 cm, hoogte 30 cm. Deze soort bevat geen
aaltjesdodende stoffen.

bescherming kan je er nog een jaar aan vastplakken.

557950

ruim 1500 zaden (0,5 g)

€

1,95

300 zaden (1 g)

€

1,95

€

1,95

MOEDERKRUID

€

9,95

Een van de makkelijkste plantjes in uw tuin.

mei) buiten groeien en bloeien. Geef ze een
zonnige plaats. In de vollegrond is 2 m groeihoogte heel normaal. Door
kruisingen ontstaan soms mooie resultaten. Dit mengsel geeft zachtgele,
oranje en zalmen tinten met bijbehorende blosjes. Ga zo door Suzanne!

vaas. Van het geurige blad wordt een koorts- en hoofdpijnstillend middel

Snelgroeiend slingerplantje voor binnen en buiten met een zee van
bloemetjes. In de tuin kunnen hele vlakken worden bedekt. Potterij-idee:
zet stokken rechtop in een pot en bindt ze van boven bij elkaar. Dat groeit
helemaal dicht. Wat dacht u van lekker laten hangen uit een hangpot...!

gemaakt.

558240

bloemetjes (pompon-vormig) staan lang op de

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Singel Flowered Marigold)

558000

BIOLOGISCH DYNAMISCH GETEELD.
Dit fijnbloemige afrikaantje geeft duizenden
citroengele bloemetjes met een aangename,
citroenachtige geur. Het blad en de bloemetjes zijn eetbaar en geven een
aromatische, iets zure smaak aan salades.

Voor wie een gewoon afrikaantje te stijfjes vindt, is dit afwijkende soort
vast een goed alternatief. Het fijnere blad valt al meteen op en als de
honderden kleine, enkele bloemetjes verschijnen is de vreugde compleet!
Bloemdoorsnee 0,5-1 cm, hoogte 30 cm. Deze soort bevat geen
aaltjesdodende stoffen.

€

2,50

SUZANNE MET DE MOOIE OGEN
(Engels: Black-eyed Suzan)
klimplantje kan zowel binnen als (vanaf eind

met een arm stukje grond. De witte, bolronde

Tagetes tenuifolia 'Yellow'

Thunbergia alata 'Salmon Shades'
/ 'Sunset Shades'

Dit gemakkelijk groeiende, slingerende

Tanacetum parthenium 'Double
Flowered'

Zaait zich gemakkelijk uit en neemt genoegen

500 zaden (0,5 g)

Thelesperma burridgeanum

op. De uitgebloeide, anemoonachtige

zijn eetbaar en geven een aromatische, iets zure smaak aan salades.

557505

€ 75,00

zomer.

“zee van bloemen”! Bijen en vlinders zijn er dol

citroenachtige geur. Het blad en de bloemetjes

557500.1 10.000 zaden (10 g)

9,95

558200.2 750.000 zaden (100 g)

door bijen en vlinders! De bloeihoogte is 40-80 cm en de bloei is de hele

hoog) dat je met recht kan spreken van een

citroengele bloemetjes met een aangename,

500 zaden (0,5 g)

1,95

€

een vrolijke tweekleur: mahonierood met een gele omranding. Heel geliefd

overvloed aan ranke stengeltjes 40-50 cm

Dit fijnbloemige afrikaantje geeft duizenden

557500

1500 zaden (0,2 g)

verschijnen boven het luchtige, fijne blad in

Dit subtiele, lilaroze bloemetje komt in zo’n

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Singel Flowered Marigold)

€

558200.1 75.000 zaden (10 g)

bloemetjes met elk 8 bloemblaadjes

Talinum paniculatum
Tagetes tenuifolia 'Lemon Gem'

van bloemwerk. Ook in de modelbouw populair, in alle kleuren te spuiten

558200

Hoogte 35 cm

557400

worden om te worden gedroogd. Heel geliefd als opvulling en ondergrond

modeltreinbaan.nl

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Singel Flowered Marigold)

Enkelbloemig, goudgeel met bruin.

roodgroenbeige en kunnen dan "geoogst"

encyclopedie.beneluxspoor.net

Tagetes tenuifolia 'Ursula' /
'Golden Gem'

Tagetes patula 'Naughty Marietta'

2,95

ZEESCHUIM
(Engels: Sea Foam)

diepgele bloemblaadjes. Een pittig afstekende plant met compacte groei.

557360

€

Teloxys aristata

ENKELBLOEMIGE
AFRIKAANTJES
(Engels: Singel Flowered Marigold)

tekening in afwisselend mahoniebruine en

wollige blad is dubbel geveerd (of geveerd-gelobd), erg sierlijk! Het

558030

Tagetes tenuifolia 'Starfire Mixed'

De platte open bloem heeft propeller-vormige

1,95

Deze fraaie plant groeit van oorsprong op de

Peper uw tuin met deze dieprode kleine

557700

€

0,2 g

€

1,95

15 zaden

€

3,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Thunbergia alata 'Susie Mix'

Thunbergia alata 'Sunrise Yellow'

Torenia fournieri 'Kauai' F1

SUZANNA MET DE MOOIE OGEN
(Engels: Black eyed Suzie)

SUZANNA MET DE HELDERE
OGEN
(Engels: Clear Eyed Susie)

DAMES-PANTOFFEL
(Engels: Wisbone Flower, Lady's
Slipper)

klimplantje kan zowel binnen als (vanaf eind

Dit gemakkelijk groeiende, slingerende

Dit sterke kamer- en buitenplantje bloeit de

mei) buiten groeien en bloeien. Geef ze een

klimplantje kan zowel binnen als (vanaf eind

hele zomer op een halfzonnig plekje in

zonnige plaats. In de vollegrond is 2 m

mei) buiten groeien en bloeien. Geef ze een

vochtige grond. De malse blaadjes zijn de

groeihoogte heel normaal. Mengsel van witte, gele en oranje bloemetjes

zonnige plaats. In de vollegrond is 2 m groeihoogte heel normaal. De

basis voor beeldschone trompetvormige bloemetjes met een lang wit

met (en soms zonder) pikzwart oog.

heldergele bloemen (zonder zwart hartje) bloeien tot diep in de herfst.

halsje en een stevig groen basiskelkje. De bloemetjes hebben

Snelgroeiend slingerplantje voor binnen en buiten met een zee van
bloemetjes. In de tuin kunnen hele vlakken worden bedekt. Potterij-idee:
zet stokken rechtop in een pot en bindt ze van boven bij elkaar. Dat groeit
helemaal dicht. Wat dacht u van lekker laten hangen uit een hangpot...!

Snelgroeiend slingerplantje voor binnen en buiten met een zee van
bloemetjes. In de tuin kunnen hele vlakken worden bedekt. Potterij-idee:
zet stokken rechtop in een pot en bindt ze van boven bij elkaar. Dat groeit
helemaal dicht. Wat dacht u van lekker laten hangen uit een hangpot...!

558330

558250

558275

Dit gemakkelijk groeiende, slingerende

± 80 zaden (2 g)

€

1,95

15 zaden

€

1,95

fluweelzachte kleurtjes.

20 zaden

€

3,95

€

3,95

Trachelium caeruleum 'Lilac Blue'
Deze bekende snijbloem wordt niet veel

Thunbergia alata 'Sunrise Orange'

Thunbergia alata 'Sunrise Yellow
With Eye'

SUZANNA MET DE HELDERE
OGEN
(Engels: Clear Eyed Susie)

aangeboden, terwijl de teelt toch niet echt
moeilijk is! OK, de mooiste kwaliteit wordt in
de kas geteeld, maar door regelmatig te

SUZANNA MET DE MOOIE OGEN
(Engels: Black eyed Suzie)

toppen krijg je juist een leuke, rijkbloeiende
tuinplant. De lilablauwe zeer fijne bloemetjes

Dit gemakkelijk groeiende, slingerende

Dit gemakkelijk groeiende, slingerende

staan in compacte, platte schermen. Hoogte 75 cm.

klimplantje kan zowel binnen als (vanaf eind

klimplantje kan zowel binnen als (vanaf eind

mei) buiten groeien en bloeien. Geef ze een

mei) buiten groeien en bloeien. Geef ze een

558360

zonnige plaats. In de vollegrond is 2 m groeihoogte heel normaal. De

zonnige plaats. In de vollegrond is 2 m groeihoogte heel normaal. De

helderoranje bloemen (zonder zwart hartje) bloeien tot diep in de herfst.

citroengele bloemen met zwart hartje bloeien tot diep in de herfst.

Snelgroeiend slingerplantje voor binnen en buiten met een zee van
bloemetjes. In de tuin kunnen hele vlakken worden bedekt. Potterij-idee:
zet stokken rechtop in een pot en bindt ze van boven bij elkaar. Dat groeit
helemaal dicht. Wat dacht u van lekker laten hangen uit een hangpot...!

Snelgroeiend slingerplantje voor binnen en buiten met een zee van
bloemetjes. In de tuin kunnen hele vlakken worden bedekt. Potterij-idee:
zet stokken rechtop in een pot en bindt ze van boven bij elkaar. Dat groeit
helemaal dicht. Wat dacht u van lekker laten hangen uit een hangpot...!

558255

558276

± 40 zaden (1 g)

€

1,95

± 40 zaden (1 g)

€

1,95

50 zaden

Trachelium caeruleum 'Jemmy
Mix'
Voor een beschut plekje in de tuin is deze
sterke, bijzondere tuinplant of snijbloem goed
op zijn plaats. De Trachelium vormt zeer
fijnbloemige schermbloemen van 1 m hoog in
violetblauw maar ook in het onbekendere roze

Thunbergia alata 'Sunrise Orange
With Eye'

Tithonia rotundifolia 'Red Torch'

en wit! Met een halfhoge onderbegroeiing of wat snoeihout staan de
stengels steviger.

SUZANNA MET DE MOOIE OGEN
(Engels: Black eyed Suzie)

MEXICAANSE ZONNEBLOEM /
TOORTS
(Engels: Mexican Sunflower)

Dit gemakkelijk groeiende, slingerende

Een plant, die menig hart verovert! Een

klimplantje kan zowel binnen als (vanaf eind

ongewone, plaatsbepalende tuinplant: 100-120

mei) buiten groeien en bloeien. Geef ze een

cm hoogte, mooi vertakkend en met een

zonnige plaats. In de vollegrond is 2 m groeihoogte heel normaal. De

goede zomer verschijnen onophoudelijk scharlakenrode bloemen. Open

helderoranje bloemen met zwart hartje bloeien tot diep in de herfst.

bloem met 12 lintbloemen en stuifmeelrijke hartbloemen, veel

Snelgroeiend slingerplantje voor binnen en buiten met een zee van
bloemetjes. In de tuin kunnen hele vlakken worden bedekt. Potterij-idee:
zet stokken rechtop in een pot en bindt ze van boven bij elkaar. Dat groeit
helemaal dicht. Wat dacht u van lekker laten hangen uit een hangpot...!

insectenbezoek: bijen, vlinders etc. Herten laten deze plant met rust.

558260

15 zaden

€

558300

200 zaden (2 g)

558300.1 5.000 zaden (50 g)

558370

voor 45 planten

€

1,95

€

9,95

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)
Het bijzondere van deze cultivar is het vrolijk
groenwit gespikkeld blad, waarboven de gele,
oranje en rode kelkbloemen verschijnen.
Compacte groei. 25-30 cm hoog.

558400

€

1,50

558400.1 400 zaden (50 g) 

40 zaden (5 g)

€

3,95

558400.2 8.000 zaden (1 kg) 

€ 39,95

558400.3 40.000 zaden (5x1 kg) 

€ 175,00

Thunbergia alata 'Sunrise White'

Tithonia rotundifolia 'Goldfinger' /
'Fiesta del Sol'

SUZANNA MET DE HELDERE
OGEN
(Engels: Clear Eyed Susie)

MEXICAANSE ZONNEBLOEM /
TOORTS
(Engels: Mexican Sunflower)

Dit gemakkelijk groeiende, slingerende

Een plant, die menig hart verovert! Een

klimplantje kan zowel binnen als (vanaf eind

ongewone, plaatsbepalende tuinplant: 70-90

mei) buiten groeien en bloeien. Geef ze een

cm hoogte (compact voor een Tithonia), mooi vertakkend en met een

zonnige plaats. In de vollegrond is 2 m groeihoogte heel normaal. De

goede zomer verschijnen onophoudelijk zacht oranje bloemen. Open

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)

helderwitte bloemen (zonder zwart hartje) bloeien tot diep in de herfst.

bloem met 12 lintbloemen en stuifmeelrijke hartbloemen, veel

Prachtige warmzalme kleur; geeft een frisse

Snelgroeiend slingerplantje voor binnen en buiten met een zee van
bloemetjes. In de tuin kunnen hele vlakken worden bedekt. Potterij-idee:
zet stokken rechtop in een pot en bindt ze van boven bij elkaar. Dat groeit
helemaal dicht. Wat dacht u van lekker laten hangen uit een hangpot...!

insectenbezoek: bijen, vlinders etc. Herten laten deze plant met rust.

558265

± 40 zaden (1 g)

€

1,95

Thunbergia alata 'Sunrise White
With Eye'
SUZANNA MET DE MOOIE OGEN
(Engels: Black eyed Suzie)
Dit gemakkelijk groeiende, slingerende
klimplantje kan zowel binnen als (vanaf eind
mei) buiten groeien en bloeien. Geef ze een
zonnige plaats. In de vollegrond is 2 m groeihoogte heel normaal. De
helderwitte bloemen met zwart hartje bloeien tot diep in de herfst.

Snelgroeiend slingerplantje voor binnen en buiten met een zee van
bloemetjes. In de tuin kunnen hele vlakken worden bedekt. Potterij-idee:
zet stokken rechtop in een pot en bindt ze van boven bij elkaar. Dat groeit
helemaal dicht. Wat dacht u van lekker laten hangen uit een hangpot...!

558270

± 40 zaden (1 g)

€

1,95

200 zaden (2 g)

558302.1 2500 zaden (25 g)

2,95

Tropaeolum nanum (Tom Thumb
type) 'Alaska Mixed'

1,95

558302

€

Tropaeolum nanum (Tom Thumb
type) 'Alaska Salmon Orange'

aanblik samen met het witgemarmerde blad.

€

1,95

Compacte groei: 30-40 cm hoog.

€

9,95

558440

25 zaden (3 g)

Tithonia rotundifolia 'Yellow
Torch'

Tropaeolum nanum (Tom Thumb
type) 'Alaska Tip Top Red'

MEXICAANSE ZONNEBLOEM /
TOORTS
(Engels: Mexican Sunflower)

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)

Een plant, die menig hart verovert! Een

gespoorde bloemen. De plant rankt niet,

€

2,50

€

2,50

Mooi witgemarmerd blad met helderrode,

ongewone, plaatsbepalende tuinplant: 100-120

hoogte 30-40 cm.

cm hoogte, mooi vertakkend en met een goede zomer verschijnen

558460

40 zaden (5 g)

onophoudelijk beige-gele bloemen. Open bloem met 12 lintbloemen en

Tropaeolum minus 'Baby Deep
Rose' / 'Tip Top Bright Rose'

stuifmeelrijke hartbloemen, veel insectenbezoek: bijen, vlinders, etc.
Herten laten deze plant met rust.

558304

200 zaden (2 g)

€

1,95

Tolpis barbata

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)
Dit was een Fleuroselect winnaar (Gold

Onbekend, maar beminnenswaard! Tolpis is

Medal!) van 2020 en is werkelijk een

zeer rijkbloeiend met citroengele, open

doorbraak in de Oost-Indische-Kers-familie: De

bloeiwijzen, geaccentueerd door een donker

zeer compacte groei is een tot nu toe unieke eigenschap, waardoor deze

wordend hartje. Ze wordt 50cm hoog en bloeit

variëteit zeer geschikt is voor de teelt in potten. Het donkergroene blad

tot laat in de herfst. Het lancetvormige blad en

wordt al snel gevolgd door een overvloed aan dieproze bloemen. Blad en

de “ijverige” vertakkingen zorgen voor een

bloem zijn eetbaar.

stevige, maar toch speelse plant.

558470

558320

3000 zaden (1 g)

€

1,95

40 zaden (5 g)

€

1,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Tropaeolum nanum (Tom Thumb
type) 'Black Velvet'

Tropaeolum majus lobbianum
'Single Mixed'

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)

OOST-INDISCHE KERS
(RANKEND)
(Engels: Nasturtium)

Zo donker hebben we ze niet eerder gezien:
boven compact frisgroen bladerdek bloeien de

Een sterk rankend of klimmend type in alle

diep kastanjebruin met zwartrode bloemen

vrolijke tinten die er zijn! Ranklengte 2-3 m.

(enkelbloemig). Geef ze een plek in de zon, in niet al te rijkbemeste grond.

558700

558480

15 zaden (2 g)

€

1,95

Tropaeolum minus 'Bloody Mary'
OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)
Fleuroselect! Op een hoogte van 30 cm bloeit
kleuren: crème tot geel met rode, roze, oranje
en wijnrode omrandingen of vlammen, vaak met donkere vlekken in het
centrum. Soms komen rankende planten voor. Het blad kan donker

€

1,95

558700.1 800 zaden (100 g) 

€

7,50

558700.2 40.000 zaden (5x100 g) 

€ 25,00

kleuren O.I.kers met als 2 thema’s: het
groei, hoogte 30-40 cm.

€
€

1,50
7,95

niet rankende, compacte planten (hoogte 30 cm) geven de gespoorde
bloemen boven het blad.

0,95

€

7,95

dubbele bloemen met spoortjes. De
groeikrachtige planten zijn semi-rankend, d.w.z. de ranken hebben een
lengte van ongeveer 1,5 m… ook ideaal voor bloembakken en hanging

€

0,95

€

7,50

Prachtig contrast: goudgele bloemen tegen

frisgroene blad.

een achtergrond van donkergroen tot purper

558550

blad. Niet rankend, enkelbloemig met een

€

0,95

€

7,50

40 zaden (5 g)

558720.1 800 zaden (100 g) 

Tropaeolum majus 'Double
Glorious Gleam'

De "Gleam"-serie geeft dubbele en semidubbele bloemen met spoortjes. De

€

1,50

€

7,50

tegen het heldergroene blad.

558780

€

7,95

558730.1 800 zaden (100 g) 

Tropaeolum nanum (Tom Thumb
type) 'Empress of India'

€

1,95

€

9,95

Dat de donkergekleurde King Theodore niet

bloemen volmaken het effect. Niet rankend.

werd geholpen door de Empress of India is

Hoogte 30 cm.

historie uit de 19e eeuw… deze Oost-Indische

558650

Kers kreeg zijn naam dankzij de bruinrode bloemen en het zeer

1,50

€

3,95

558650.2 8000 zaden (1 kg) 

€ 35,00

558750

558650.3 40.000 zaden (5x1 kg) 

€ 150,00

558750.1 800 zaden (100 g) 

558650.4 200.000 zaden (25 kg) 

€ 625,00

0,95

€

7,50

loef af…

558790

40 zaden (5 g)

alle vrolijke en warme tinten. Enkelbloemig en
30-40 cm hoog.

€

0,95

€

1,50

558800.1 800 zaden (100 g) 

€

7,50

€

7,50

558800.2 2000 zaden (250 g) 

€ 15,00

met een spoortje achteraan de bloem.

40 zaden (5 g)

€

zachtgele, enkele bloemen. Steekt de maan de

Niet rankende plant met gespoorde bloemen in

donkergroene (zelfs purpergetinte) blad. Niet rankend en enkelbloemig

558650.1 400 zaden (50 g) 

7,50

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

donkergroene blad! De helder- tot donkerrode

€

1,50

€

Tropaeolum nanum 'Tom Thumb
Single Mixed'

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)

Zeer geliefde lage O.I. kers, vanwege het

€

Speels rankende plant (2-3m) met licht

558790.1 800 zaden (100 g) 

Tropaeolum nanum (Tom Thumb
type) 'King Theodore'

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

40 zaden (5 g)

OOST-INDISCHE KERS
(RANKEND)
(Engels: Nasturtium)

en zalmroze. Ranklengte tot 2-3m.

40 zaden (5 g)

7,50

te combineren met andere kleuren.

Tropaeolum majus lobbianum
'Moonlight'

558730

1,95

€

baskets. Deze "maangele" variëteit geeft een zachte sfeer en is uitstekend

OOST-INDISCHE KERS
(RANKEND)
(Engels: Nasturtium)

heel speels bij O.I. kers! Het mengsel bevat de kleuren geel, rood, crème

1,50

€

lengte van ongeveer 1,5 m… ook ideaal voor bloembakken en hanging

558788.1 800 zaden (100 g) 

decoratief bont blad. Die witte spikkels staan

€

40 zaden (5 g)

558780.1 800 zaden (100 g) 

Tropaeolum majus lobbianum
'Jewel of Africa' / 'Out of Africa'

baskets. Dit vrolijke mengsel herbergt alle voorkomende tinten.

40 zaden (5 g)

baskets. Zeer donkerrode bloemen met zwarte vlekken steken prachtig af

groeikrachtige planten zijn semi-rankend, d.w.z. de ranken hebben een

lengte van ongeveer 1,5 m… ook ideaal voor bloembakken en hanging

558600.1 800 zaden (100 g) 

lengte van ongeveer 1,5 m… ook ideaal voor bloembakken en hanging

dubbele bloemen met spoortjes. De

Dubbele vreugde: het kruipt of klimt met

40 zaden (5 g)

7,50

De "Gleam"-serie geeft dubbele en semi-

groeikrachtige planten zijn semi-rankend, d.w.z. de ranken hebben een

558600

1,50

€

Tropaeolum majus (Double Gleam
Hybrids) 'Mahogany Gleam'

558788

OOST-INDISCHE-KERS
(HALFRANKEND)
(Engels: Nasturtium)

€

OOST-INDISCHE-KERS
(HALFRANKEND)
(Engels: Nasturtium)

typerend spoortje achter de bloem.

558720

40 zaden (5 g)

558770.1 800 zaden (100 g) 

Tropaeolum majus (Double Gleam
Hybrids) 'Moon Gleam'

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)

baskets. Pittig steken de donker- of warmgele bloemen zich af tegen het

bladeren.

558770

groeikrachtige planten zijn semi-rankend, d.w.z. de ranken hebben een

Tropaeolum nanum (Tom Thumb
type) 'Golden King'

De "Gleam"-serie geeft dubbele en semi-

bloemen. Enkelbloemig met de typerende sporen, ronde en grote

dubbele bloemen met spoortjes. De

ogen… (foto laat een enkelbloemige zien). De bloemen steken prachtig af

558718.1 800 zaden (100 g) 

2,95

De "Gleam"-serie geeft dubbele en semi-

bloemen zijn goudgeel, het verwarmt de

40 zaden (5 g)

€

OOST-INDISCHE-KERS
(HALFRANKEND)
(Engels: Nasturtium)

cm) geven de gespoorde bloemen boven het blad.

OOST-INDISCHE-KERS
(HALFRANKEND)
(Engels: Nasturtium)

558550.1 800 zaden (100 g) 

€

Een echte langbloeier! De halfdubbele

558718

30 zaden

kruipen (2-3m) en bloeit met heldergele

bloemen zijn vurig rood, een opvaller in tuin of

tegen het frisgroene blad. De niet rankende, compacte planten (hoogte 30

Tropaeolum majus 'Double
Golden Gleam'

558760

De rankende plant kan zowel klimmen als

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)

donkere, blauwgroene blad en de compacte

contrasterende zeer donkerrode vlekken in het hart van de bloemen.

OOST-INDISCHE KERS
(RANKEND)
(Engels: Nasturtium)

Een echte langbloeier! De halfdubbele

40 zaden (5 g)

bloemen tonen een mengsel van citroengeel en lichtoranje, elk met

Tropaeolum majus lobbianum
'Luteus'

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Double Type) 'Golden
Globe'

Een beroemd Engels (al sinds 1880) van vele

40 zaden (5 g)

zijn evenals de bloemen eetbaar in salades, de

1,50

558714.1 800 zaden (100 g) 

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)

558500.1 800 zaden (100 g) 

potten en bakken! Het groene, ronde blaadjes

€

558714

Tropaeolum nanum (Tom Thumb
type) 'Dark Leaved Mixture'

40 zaden (5 g)

groei, waardoor heel geliefd voor de teelt in

bloembak! De bloemen steken prachtig af tegen het frisgroene blad. De

blauwgroen tot middengroen zijn.

558500

Deze Oost Indische kers is extra compact van

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)

deze compacte Oost-Indische Kers in unieke

15 zaden

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Double Type) 'Globe of
Fire'

Dit kleurenfeest is terecht een prijswinnaar bij

558490

40 zaden (5 g)

Tropaeolum nanum 'Ladybird Mix'

558800

40 zaden (5 g)

Zaden - Eenjarige Planten
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Tropaeolum majus nanum 'Field
Mixture'

Tropaeolum majus (Double Gleam
Hybrids) 'Salmon Gleam'

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

OOST-INDISCHE-KERS
(HALFRANKEND)
(Engels: Nasturtium)

Niet rankende plant met gespoorde bloemen in

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Single Type) 'Formula
Mix'
OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

alle vrolijke en warme tinten. Enkelbloemig en

De "Gleam"-serie geeft dubbele en semi-

Dit enkelbloemige mengsel is extra

compact: 30-40 cm hoog. Alle delen van de

dubbele bloemen met spoortjes. De

geselecteerd op bloei (op lange steeltjes)

Oost Indische Kers zijn eetbaar, de bloemetjes en blaadjes zijn prettig

groeikrachtige planten zijn semi-rankend, d.w.z. de ranken hebben een

boven het blad. De bloemen zijn enkelbloemig en met spoortjes.

pittig, in de zomer met een lichte nabranding.

lengte van ongeveer 1,5 m… ook ideaal voor bloembakken en hanging

Compacte groei, dus niet rankend.

baskets. De zachte zalmkleur behoeft geen extra aanbeveling!

559080

558805

40 zaden (5 g)

€

2,50

558860

40 zaden (5 g)

Tropaeolum majus (Double Gleam
Hybrids) 'Orange Gleam'

558860.1 800 zaden (100 g) 

OOST-INDISCHE-KERS
(HALFRANKEND)
(Engels: Nasturtium)

Tropaeolum majus (Double Gleam
Hybrids) 'Scarlet Gleam'

dubbele bloemen met spoortjes. De
groeikrachtige planten zijn semi-rankend, d.w.z. de ranken hebben een
lengte van ongeveer 1,5 m… ook ideaal voor bloembakken en hanging
baskets. Helderoranje bloemen, voor een vlammende verschijning!

40 zaden (5 g)

558820.1 800 zaden (100 g) 

1,95

€

7,50

€

1,50

€

7,50

Compacte groei, dus niet rankend.

groeikrachtige planten zijn semi-rankend, d.w.z. de ranken hebben een
baskets. De helderrode kleur geeft een warm en opvallend rustig effect,

Je kan haast niet geloven dat het dezelfde variëteit is: de bloei begint
romig geel met spatten van rood op het binnenste gedeelte van elk
bloemblad. In een betoverende transformatie worden deze tweekleurige
bloemen later in het seizoen volledig rood. Verf je salades met deze
Voortdurende bloei van juni tot de eerste vorst. De laatste roodtint hangt
af van de buitentemperatuur.

20 zaden

€

3,50

Tropaeolum nanum 'Punky Pink'

2,95

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Double Type) 'Jewel
Cherrry Rose'

558940

25 zaden

€

2,50

558830.1 100 zaden

€ 15,00

558830.2 1000 zaden 

€ 75,00

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)
variëteit is extra geselecteerd op bloei (op
lange steeltjes) boven het blad. De bloemen zijn enkelbloemig en met
spoortjes. Compacte groei, dus niet rankend.

559083

€

± 80 zaden (10 g)

€

1,95

€

1,95

€

1,95

€

1,50

€

7,50

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Single Type) 'Orange'
OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

1,95

Deze enkelbloemige helder oranje variëteit is

Tropaeolum majus 'Scarlet Jewel'
/ 'Whirlybird Red'

boven het blad. De bloemen zijn enkelbloemig

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

559084

en met spoortjes. Compacte groei, dus niet rankend.

559050

30 zaden (4 g)

€

1,95

Tropaeolum majus lobbianum
'Spitfire' / 'Scharlachglanz'

Onze kweker Jan Bulthuis heeft na jarenlange
selectie (na eerst de zalmkleurige) een leuke,
nieuwe O.I.Kers (exclusief!) voor ons
ontwikkeld: rode bloemen met een gekarteld randje! Je wordt er blij van
als je ze ziet... Het blad is prachtig donkergroen gekleurd, in de felle zon

€

2,50

extra geselecteerd op bloei (op lange steeltjes)
boven het blad. De bloemen zijn enkelbloemig

OOST-INDISCHE KERS
(RANKEND)
(Engels: Nasturtium)

en met spoortjes. Compacte groei, dus niet rankend.

559085

Heldere, scharlakenrode bloemen, groot, rond,
frisgroen blad. De ranken kunnen 2-3m lang worden. Denk ook eens aan
een grote hangbak, de plant zorgt voor een spectaculaire waterval!

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Double Type) 'Salmon
Baby'

559070

40 zaden (5 g)

559070.1 800 zaden (100 g) 

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)
Deze enkelbloemige scharlakenrode variëteit is

Een rankend soort op met een knalkleur!

extra donker! De planten ranken weinig en bloeien heel rijk.

± 80 zaden (10 g)

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Single Type) 'Scarlet'

bloemen. Hoogte 20-30 cm.

GEKARTELDE OOST-INDISCHE
KERS
(Engels: Nasturtium)

€

1,95

€

7,95

± 80 zaden (10 g)

Tropaeolum majus lobbianum
'Vesuvius Trailing'
OOST-INDISCHE KERS
(RANKEND)
(Engels: Nasturtium)
Vlammend als lava, een rake typering voor de

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

warme, oranje kleur van dit rankende soort (23m) met grote, frisgroene, ronde bladeren.

Een bijzonder kleureffect, zalmroze bloem met

559092

diepgroen blad op de achtergrond. De
halfdubbele bloemen staan goed boven het blad, kijken je aan en groeien
aan compacte, niet rankende planten (30 cm).

40 zaden (5 g)

1,95

Deze enkelbloemige kastanjebruin-rode

Heldergroen blad met bloedrode halfgevulde

Tropaeolum nanum 'Punky Red'

558850

€

extra geselecteerd op bloei (op lange steeltjes)

ranken weinig en bloeien heel rijk.

10 zaden

tegen het donkergroene blad. De niet rankende, compacte planten

€

± 80 zaden (10 g)

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Single Type)
'Mahogany

vlekken in de keel. Deze steken prachtig af

± 25 zaden

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

spoortjes. Compacte groei, dus niet rankend.

De halfdubbele bloemen zijn crème met oranje

558920

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Single Type) 'LemonYellow'

559082

invalt. Niet rankend: hoogte 30cm.

prachtig donkergroen gekleurd, in de felle zon extra donker! De planten

1,95

lange steeltjes) boven het blad. De bloemen zijn enkelbloemig en met

(zeker een aanrader) voor potten en bakken. Bloeit door tot de vorst

een gekarteld randje! Je wordt er blij van als je ze ziet... Het blad is

€

variëteit is extra geselecteerd op bloei (op

bloemetjes kijken je aan en groeien boven het blad uit. Voor de tuin en

voor ons ontwikkeld: zalmroze bloemen met

± 80 zaden (10 g)

Deze enkelbloemige citroen- of cremegele

kleur, zo fris als kersensap! De gespoorde

selectie een leuke, nieuwe O.I.Kers (exclusief!)

558835

7,95

O. I. kers met halfdubbele bloemen in een

Onze kweker Jan Bulthuis heeft na jarenlange

10 zaden

1,50

€

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

GEKARTELDE OOST-INDISCHE
KERS
(Engels: Nasturtium)

558830

€

(hoogte 30 cm) geven de gespoorde bloemen boven het blad.

eetbare bloemen, of geniet gewoon van hun schoonheid in de tuin.

558824

40 zaden (5 g)

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

rood.

559081

lengte van ongeveer 1,5 m… ook ideaal voor bloembakken en hanging

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Double Type) 'Prince
Charming' / 'Peach Melba'

deze tweekleurige bloemen van geel naar

Tropaeolum nanum (Top
Flowering Single Type) 'Golden
Yellow'

boven het blad. De bloemen zijn enkelbloemig en met spoortjes.

dubbele bloemen met spoortjes. De

558870.1 800 zaden (100 g) 

In een betoverende transformatie veranderen

1,95

geselecteerd op bloei (op lange steeltjes)

De "Gleam"-serie geeft dubbele en semi-

558870

OOST-INDISCHE-KERS
(HALFRANKEND)
(Engels: Nasturtium)

€

Deze enkelbloemige goudgele variëteit is extra

zeker op een wat grotere plek.

Tropaeolum nanum 'Orchid
Flame'

± 80 zaden (10 g)

OOST-INDISCHE KERS
(Engels: Nasturtium)

OOST-INDISCHE-KERS
(HALFRANKEND)
(Engels: Nasturtium)

De "Gleam"-serie geeft dubbele en semi-

558820

€

€

1,95

40 zaden (5 g)

559092.1 800 zaden (100 g) 

Zaden - Eenjarige Planten
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Tropaeolum nanum (Top
Flowering Single Type)
'Whirlybird Cream'

Verbena bonariensis

Verbena tenuisecta

IJZERHARD
(Engels: Vervain)

KRUIPEND IJZERHARD
(Engels: Moss Verbena, South
American Mock Vervain)

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)

Voegt door haar transparante gratie een
dimensie aan uw tuin toe. Tientallen vlinders

Een lang bloeiende, vaste plant uit Zuid-

Opvallend in de whirlybird-serie is dat de

dansen om de talloze schermpjes vol warm

Amerika, maar deze wordt in ons klimaat

bloemblaadjes in de "open"-stand van elkaar

violette bloemetjes. Deze sierlijke plant

graag als éénjarige geteeld. Met de huidige

wijken, zodat een propeller effect ontstaat. Verder is deze serie boven het

overleeft de meeste winters, enig winterdek kan helpen!

winters komt de plant echter al jaren goed terug en zaait zich ook uit. Het

blad bloeiend, zeer compact en zonder spoortjes. Zoals de naam al

Behalve de Verbena. hybrida zijn alle hier volgende Verbena’s meerjarige
planten, die (vorstvrij) kunnen overwinteren. Meestal worden ze echter
eenjarig geteeld.

prachtige, fijn ingesneden blad gaat vooraf aan een massa violetroze tot

verraad hebben we hier met een zachtgeel tot cremewitte kleur van doen.

559097

± 25 zaden (3 g)

€

2,95

560000

2000 zaden (0,5 g)

560000.1 40.000 zaden (10 g)

Tropaeolum majus
Collectieverpakking

€

1,95

€

9,95

blauwe bloeischermpjes (hoogte 15-30 cm), ideaal als tijdelijke
bodembedekker of als hangplant. De planten kunnen goed tegen droogte,
zet ze gerust op “lastige” plekken in je tuin. Bijen en vlinders zijn dol op de
bloemen!

zie hoofdstuk "Kruiden" bij IJzerhard, Blauwe

Verbena hybrida 'Scentsation Mix'

560670

IJZERHARD
(Engels: Vervain)

Vicia sativa

Jewel, Mahogany Gleam, Tall Mixed, Tip Top

De naam verraad het al: dit mengsel van lichte

Apricot en Tom Thumb Mixed.

tinten roze, wit, blauw en (wijn)rood geurt

SMALLE WIKKE
(Engels: Common vetch or Tare)

OOST-INDISCHE-KERS
(Engels: Nasturtium)
6 soorten apart verpakt: Alaska Mixed, Golden

559150

6x15 zaden

€

3,95

heerlijk! De plantjes zijn als tuinplant en pot-

Een speels groeiend en iets rankend inheems

of bloembakplant te gebruiken. Hoogte 25 cm.

plantje met sierlijke, veervormig verdeelde

560190

KANARIEKERS
(Engels: Canary Creeper)

40 zaden

1,95

2,95

De talrijke vlinderbloemen zijn groot (2 cm of
meer) en hebben een opvallende tweekleuring: donkerpurperen zwaard
met lichtpurperen vlag. Wikke kan lang doorgezaaid worden: in juli
gezaaid komt er in de herfst nog een bloeiend plantje! Het gewasje houdt

IJZERHARD
(Engels: Vervain)

een groeier (ranken tot 6 m komen voor!) en
wat een fantastische, citroengele, rank
gevormde bloemetjes: net fladderende

Bloeit in trosjes in rijke kleurschakering (geen

vogeltjes. Deze klimmer is net als zijn familielid, de Oost-Indische Kers,

geel).

eetbaar: blad, bloem en vrucht zijn eetbaar en lekker pittig! Deze ijverige

zie hoofdstuk "Kruiden" bij IJzerhard, Blauwe

ranker bloeit het beste in de zon, maar op een half beschaduwde plek zal

560200

er zeker nog genoeg bloei te beleven zijn.

25 zaden (2 g)

€

Verbena hybrida 'Sparkles Mixed'

Wie ze een keer heeft gezien is verkocht: wat

559200

€

blaadjes.

zie hoofdstuk "Kruiden" bij IJzerhard, Blauwe

Tropaeolum peregrinum

1000 zaden (1 g)

€

1,50

125 zaden

van voedzame en vochthoudende grond en is zeer populair bij nuttige
insecten!

560750

10 g

€

1,50

Vigna caracalla
€

1,50

Verbena rigida 'Polaris'

SCHELPJESBLOEM
(Engels: Corkscrew Vine)
De meest tot de verbeelding sprekende

IJZERHARD
(Engels: Vervain)

klimmer uit ons sortiment! Na enkele weken

Met de ene lichtval zeg je: zacht blauw, een

trosjes. Deze vlinderbloemen zijn gedraaid als

ander moment hoor ik: lichtlila. Hoe dan ook,

een wokkel of kurkentrekker en kennen de kleuren lila, roze, wit en geel

Een lekker felgekleurde bloeier, 30 cm hoog,

een prachtig licht tintje op een stevig

soms in 1 bloem verenigt! Een heerlijke, zoete geur komt bij warme,

dus compact en bossig, heel geschikt voor tuin

vertakkend plantje. Ook prachtig voor in

zwoele avonden vrij en completeert de betovering! Kweek ze op bij

en potten. De feloranje bloemblaadjes

bloembakken of hanging baskets. De bloei duurt tot diep in de herfst.

minimaal 20°C, eind mei naar buiten. Deze slingerplant houdt van vochtige

contrasteren fraai met de donkere ring rond

Hoogte 30-40 cm.

voeten (evt. mulchen) en een warme kop:lekker in de zon dus.

het bloemhart. Bijen en andere insecten worden gelokt door zo’n ring! De

zie hoofdstuk "Kruiden" bij IJzerhard, Blauwe

560800

planten hebben heel fijn blad, dat doet denken aan het blad van de

560470

Ursinia anthemoides
ZUID-AFRIKAANSE
BERGMARGRIET

Anthemis. Fijn blad duidt altijd op droogtebestendigheid, maar deze plant
kan zowel tegen nat als droog, als het maar zonnig is!

559500

250 zaden

€

1,95

Vaccaria hispanica 'Rosabella'
ZEEPKRUID
(Engels: Cow Cockle, Cow
Soapwort)

50 zaden

zie hoofdstuk "Kruiden" bij IJzerhard, Blauwe

zon, maar deze zeepkruid bloeit ook op

560600

€

4,95

Venidium fastuosum 'Jaffa Ice'

€ 75,00

50 zaden

spitse bloemblaadjes. Roze, lila en witte tinten
gemengd.

€

2,95

Hoogte 60 cm.

561000

900 zaden (1 g)

Verbena stricta

561000.1 45.000 zaden (50 g)

LAVENDEL-IJZERHARD
(Engels: Hoary Vervain)

Zaluzianskya capensis 'Midnight
Candy'

Een imposante verbena, die 60-120cm hoog

AFRIKAANSE GOUDSBLOEM
(Engels: Monarch of the Veldt)

9,95

560800.2 100 zaden

Snijbloemetjes voor vers en droog gebruik met

horizontale groei en geeft al snel een

1,50

6,95

€

PAPIERBLOEM
(Engels: Tudor Immortelles)

diepingesneden blad. De plant heeft een

€

5 zaden

Fleuroselect Gouden Medaille winnaar!
Dieppaarse bloeitrosjes, zeer rijk bloeiend; fijn,

halfschaduw plaatsen. Ze bloeien snel en zijn heel makkelijk te telen.

€

560800.1 2x5 zaden

Xeranthemum annuum 'Lumina
Mixed'

op een hoogte van 60 cm. Uiteraard voor in de

559700.1 10.000 zaden (50 g)

2,95

HANGVERBENA
(Engels: Vervain)

watervaleffect!

ruim 1000 zaden (5 g)

€

Verbena speciosa 'Imagination'

Luchtig groeiende, lichtroze bloemetjes bloeien

559700

groei ontstaan de verbazend mooie bloemen in

maaggenezende thee van getrokken. De

Deze zonminner bij uitstek geeft prachtige

bloeikaarsjes zijn lilaroze (lavendelkleurig).

Vriendelijke, elegante bloemtrosjes, wit met

oranje en witte bloemen. Met een diameter

Geef ze een niet te natte, maar wel zonnige plek. Voor natuurbewoners:

aan de onderzijde purperrood. Ze openen zich

van 10 cm, de uitnodigende open bloemvorm

de herten blijven van deze plant af!

in de late avond en verspreiden een

en het prachtig donkerpurperen hart doet de

zie hoofdstuk "Kruiden" bij IJzerhard, Blauwe

bloem sterk denken aan een kleine zonnebloem. Het gelobde, zilvergroene

560660

blad vormt de basis voor deze sterke tuin- of potplant. Hoogte 60 cm.

559900

± 2500 zaden (1 g)

€

2,50

1,95

€ 15,00

NACHTPHLOX
(Engels: Night Phlox)

wordt! Het blad is tamelijk groot, er wordt een

voor 500 planten (0,5 g)

€

overweldigende, lieflijke geur. Hoogte 50cm.

€

2,50

561100

250 zaden

€

1,95

Zaden - Eenjarige Planten
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Zea mays var. Gracillima 'Aardbei
Maïs' / 'Strawberry'

Zea mays 'Robust' F1

Zinnia elegans 'Californian
Giants'

POPCORN MAÏS
(Engels: Ornamental Corn)

SIER- EN POPCORNMAÏS
(Engels: Ornamental Corn)

In de bolronde, dubbele vorm is dit de
grootstbloemige! Een veelkleurig mengsel.

Warmgele stevige kolven, sierlijk voor in

Hoogte: 80 cm.

bloemwerk en eetbaar als popcornmaïs.

Prachtige donkerrode kolfjes in de vorm van
een aardbei, maar dan 2x zo groot! Dit ras
gebruik je voor een prachtig rode popcorn,
maar voor de sier kan deze eerst een poosje dienst doen op de herfsttafel.
Planten van ongeveer 150 cm hoog geven 2-4 kolfjes. Leuk idee: laat ze
“poppen” aan de kolf en knabbel ze van de stengel af...! Laat de maïs

561470

± 25 zaden

€

1,95

561470.1 ± 500 zaden (100 g)

€ 15,00

561470.2 ± 5.000 zaden (1 kg) 

€ 50,00

goed drogen voor een gewenste volledige “pop”.

561200

ruim 50 zaden (5 g)

561200.1 100 g

€

1,95

Zea mays 'Ruby Red' F1

€

9,95

POPCORN MAÏS
(Engels: Ornamental Corn)

Zea mays 'American Way' /
'Multicolour' / 'Amero'

goed te drogen! Uiteindelijk ook leuk voor een roze popcorn.

25 zaden

€

1,90

kunnen worden! De planten worden 150-200

561480.1 100 g

€ 15,00

cm hoog en rijpen in 115 dagen. Kolven drogen kleurecht op en blijven

561480.2 1 kg 

€ 50,00

dan jarenlang goed.

561300

± 35 zaden (10 g)

561300.1 ± 350 zaden (100 g)

€

1,95

€

7,50

populair als grote gekleurde popcorn. Voor succesvol “poppen” moet de
maïs voldoende hard uitgerijpt zijn, bij een slechte nazomer lukt dat wel

Een zeer oude en sierlijke, oorspronkelijke

eens niet in ons land.

maïs uit Zuid-Amerika. Oorspronkelijk wit,

561490

maar door kruisingen in de 19e eeuw dieprood

35 zaden (5 g)

561490.1 700 zaden (100 g)

geteeld. Deze maïs is bijzonder groot, wordt
nog steeds gebruikt om mee te koken, meel van te stampen en in zacht
stadium zijn de kolven ook als (iets) zoete maïs te eten. De plant groeit

Zinnia haageana 'Persian Carpet'

krachtig en heeft smal blad en groenrode stengels: zet gerust een rijtje

Warme tinten (meestal dubbelkleuren) wisselt

voor de sier neer!

dit mengsel van dubbelbloemigen af met

€

1,90

€ 15,00

€

1,90

€ 15,00

een perzisch tapijt! De plant is sterk en

561500

SIERMAIS
(Engels: Ornamental Corn)

Zinnia haageana 'Old Mexico'

Ongewild (of misschien bewust?) rouleerden er

De halfhoge (40-50 cm) zinnia’s zijn volledig

prachtige, historische bakmaïs-rassen bij de

dubbel- en (vrij) grootbloemig. Het bloemblad

oorspronkelijke bewoners van Amerika. Neem

is iets puntig en de kleuren van dit 2-kleurige

nu deze kolven: de verrukking van kleuren

mengsel ademen warmte: warmgeel wordt in

tijdens een nazomer zonsondergang worden verenigd in dit prachtige

allerlei combinaties en intenties gecombineerd

mengsel. Per kolf komen de volgende kleuren voor: terra, roze, wijnrood,

met (bruin)rood. De stevige planten bloeien

groen, blauw en goudgeel. Teel ze voor de sier of stamp er een mooie

lang door en de stengels zijn net lang genoeg voor een gezellig bosje in de

maïsbloem van.

vaas! Geef ze een zonnige plek en laat je verrassen door de

€

1,90

€ 12,50

2000 zaden (3 g)

€

1,95

Helder Wit.

Deze Zinnia’s combineren sprekende kleuren
met een zeer interessante bloemvorm: de vele
“bloemblaadjes” zijn smal en gaan vaak
artistiek omkrullen. De Engelsman zegt:
“stunning!” ik weet wel zeker, dat 1 jaar teelt gaat vragen om meer...
Hoogte 90 cm, de juiste hoogte voor een sterke snijbloem.

300 zaden (3 g)

€

2,50

Een Zinnia, zoals je die niet vaak ziet! Deze

mengsel bevat de kleuren roze, oranje, crème,
wit, rood, geel, zalm en purper. Zaai ook eens
deze speelse variatie op de andere, meestal vrij strak gevormde Zinnia’s.
Hoogte 80-90 cm.

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

voor 50 planten

€

2,50

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

561570

300 zaden (3 g)

€

1,95

Zinnia elegans 'Musica'
Zeldzame nieuwe ontwikkeling: in verhouding
tot de compacte groei (30 cm hoogte!) heeft
dit stevige perkplantje vrij grote, dubbele
bloemen, waardoor toch de ultieme sfeer van

Zinnia linearis 'Crystal White' /
'Tropic Snow'

Kleine langwerpige kolfjes met kleine
(popcorn)korrels. Glanzend grijsblauw.

een Zinnia beleefd wordt. Het mengsel bevat
alle voorkomende kleuren: wit, geel, roze,
oranje en rood met tussentinten. Door goede vertakking bloeit de plant

Een soortje dat vaak hoog scoort in

ijverig!

tuinexposities. Opvallend is de gedrongen

€

1,50

groei (hoogte 25-30 cm) en de helder matwitte
bloemetjes, enkelbloemig met een geel hartje

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

Zea japonica 'Variegata' / 'Stars
and Stripes'
GESTREEPTE MAIS
(Engels: Ornamental Corn)

561520

Hier gaat het nu even niet om de kolven (al
komen die ook!), maar om de prachtige
bontverkleuring van stengels en bladeren.
Groene, crème, witte en rozerode strepen wisselen elkaar af in dit
decoratieve gewas. Ziet u ze al wuiven in uw tuin? Hoogte 150-200 cm.

15 zaden

CACTUSBLOEMIGE REUZEN

lintbloemen en prachtig gevulde bloemen. Het

verscheidenheid van Zinnia’s.

561515

SIERMAIS
(Engels: Ornamental Corn)

561400

2,50

grootbloemige Zinnia’s heeft smalle

Zea mays 'Mini Blue'

ruim 25 zaden (2 g)

€

Zinnia elegans 'Chrysantbloemige
Reuzen' / 'Super Cactus Mixed'

Zea mays ‘Earth Tones Dent Corn’

561360

300 zaden (3 g)

Zinnia elegans 'Snowman White'

561568

crème en gele tinten. De diepe kleuren van
compact van groei: 40cm.

25 zaden

CACTUSBLOEMIGE REUZEN

medicijnman). In de VS is deze blauwe soort

RODE REUZEN SIERMAIS
(Engels: Ornamental Corn)

561320.1 100 g

Zinnia elegans 'Emperor Lilac'

561566

Deze prachtige staalblauwe maïs maakt kolven

561320

2,50

van de Indianen (Shaman is een soort

€ 250,00

561310.1 100 g

€

van ruim 20 cm lang en komt van oorsprong

€ 29,95

561300.3 ± 35.000 zaden (10 kg) 

25 zaden

300 zaden (3 g)

Deze Zinnia’s combineren sprekende kleuren
met een zeer interessante bloemvorm: de vele
“bloemblaadjes” zijn smal en gaan vaak
artistiek omkrullen. De Engelsman zegt:
“stunning!” ik weet wel zeker, dat 1 jaar teelt gaat vragen om meer...
Hoogte 90 cm, de juiste hoogte voor een sterke snijbloem.

561300.2 ± 3500 zaden (1 kg) 

561310

561560

Lilaroze.

Zea mays 'Shaman's Blue'
POPCORN MAÏS
(Engels: Ornamental Corn)

Zea mays 'Bloody Butcher'

1,95

Deze Zinnia’s combineren sprekende kleuren
met een zeer interessante bloemvorm: de vele
“bloemblaadjes” zijn smal en gaan vaak
artistiek omkrullen. De Engelsman zegt:
“stunning!” ik weet wel zeker, dat 1 jaar teelt gaat vragen om meer...
Hoogte 90 cm, de juiste hoogte voor een sterke snijbloem.

De bloedrode kleur is warm, aantrekkelijk en

561480

€

Helderoranje.

grote kolven met stevige, kleine maïskorrels.

grote maïskolven, die wel 25-30 cm lang

300 zaden (3 g)

CACTUSBLOEMIGE REUZEN

uiterlijk aan de tuin. In het najaar ontstaan vrij

Zeer gevarieerd mengsel van bontgekleurde,

561550

Zinnia elegans 'Aztec Orange'

Maïs geeft het hele jaar een fris en gezond

SIERMAIS
(Engels: Ornamental Corn)

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

€

1,95

2000 zaden (1 g)

€

1,95

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

561580

voor 35 planten

€

5,90

Zaden - Eenjarige Planten
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Zinnia elegans 'Cresto Mixed'

Zinnia elegans 'Oklahoma Mix'

Zinnia angustifolia 'Pinwheel'

KUIFBLOEMIGE

POMPONBLOEMIG

Jarenlang bleef de kwaliteit van dit prachtige

Verfrissend, deze bijzonder gevormde

Een opvallende verbetering van het bestaande

zinniabloemen! De gelijkenis met de scabiosa

sortiment biedt dit topmengsel. De

dringt zich op (als je dat wat zegt) de naam

pomponvormige bloemen bloeien aan

impliceert dat de bloem een kuif heeft... Dat is

opmerkelijk sterke stelen, de bloei gaat

wel leuk getypeerd: langs de rand zitten de

ondanks mogelijke ongunstige (vochtige)

platte lintbloemen en in het centrum verheffe zich veel buisvormige

omstandigheden ijverig door en de plant vertakt zich voortdurend. Hoogte

lintbloemen, een komisch gezicht! Dit mengsel kent de kleuren wit, geel,

± 70 cm. Sterk in tuin en op de vaas.

roze, oranje en rood. De stevige bloemen hebben 75 cm hoge stengels.

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

561590

voor 30 planten

€

561650

voor 50 planten

aandacht voor Zinnia’s enorm gestegen en er
zijn mooie compacte variëteiten ontstaan. Dit
mengsel van heldere tinten roze, rood, oranje
en wit vormt rijk vertakkende en zeer

€

3,95

2,95
Zinnia elegans 'Peaches and
Cream'

Zinnia elegans 'Dahliabloemige
Reuzen Mix' / 'Formula Mix'

fijnere concentratie lintbloemen en als rand

bordervakken of als snijbloem.

wat bredere lintbloemen. Zo ook deze speciale

Hoogte 75 cm.

zinnia’s in een zacht kleurenmengsel van

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

crèmegele en (zalm)roze tinten, hoogte 70 cm.

561600

561655

€

1,50

en bloei tot diep in de herfst!

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

561765

100 zaden

zijn mooie compacte variëteiten ontstaan.
Deze kersrode telg van de Profusion-serie
vormt rijk vertakkende en zeer uitbundig bloeiende planten van ongeveer

€

2,95

30 cm hoogte. Profusion staat voor: enkelbloemig, warmte- en
regenbestendigheid en bloei tot diep in de herfst.

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

Zinnia elegans 'Polar Bear'

DAHLIABLOEMIGE REUZEN

DAHLIABLOEMIGE REUZEN

Deze grootbloemige, dubbelbloemige soort

Helderwitte, grote, bolronde bloemen. Ze lijken

toont op 75-90 cm hoogte talrijke kanariegele

wel zacht als satijn... Wit is algemeen

bloemen. Een opvaller, of in combinatie met

“inzetbaar”

Jarenlang bleef de kwaliteit van dit prachtige

Envy (groen) en Polar Bear (wit) een prachtige

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

bloemengeslacht stabiel. De laatste jaren is de

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

561610

300 zaden (3 g)

€

561660

300 zaden (3 g)

561770

75 zaden

€

2,95

Zinnia angustifolia 'Profusion
Orange'

€

1,95

1,95

aandacht voor Zinnia’s enorm gestegen en er
zijn mooie compacte variëteiten ontstaan.
Deze helderoranje telg van de Profusion-serie
vormt rijk vertakkende en zeer uitbundig bloeiende planten van ongeveer
30 cm hoogte. Profusion staat voor: enkelbloemig, warmte- en

Zinnia elegans 'Salmon Queen'
Zinnia elegans 'Dream'

2,95

aandacht voor Zinnia’s enorm gestegen en er

Zinnia elegans 'Canary Bird'

kleurensymfonie…

€

bloemengeslacht stabiel. De laatste jaren is de

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

75 zaden

(evenals Profusion) voor: enkelbloemig, warmte- en regenbestendigheid

Jarenlang bleef de kwaliteit van dit prachtige

Scabiosabloemen hebben in het centrum een

Veelkleurig mengsel. Prachtig voor

uitbundig bloeiende planten van ongeveer 30 cm hoogte. Pinwheel staat

Zinnia angustifolia 'Profusion
Cherry' / 'Lilac Rose'

SCABIOSABLOEMIG

DAHLIABLOEMIGE REUZEN

300 zaden (3 g)

bloemengeslacht stabiel. De laatste jaren is de

regenbestendigheid en bloei tot diep in de herfst.

Zeldzame kleur van boeiende zachtheid: zalm,

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

Op 75 cm hoogte verschijnen de bolronde

dus een tintje oranje en een tintje roze. De

561780

grote bloemen. Elke bloem is een schoonheid!

bloemen zijn groot en worden (naarmate de

De kleur: lavendel richting lila, een droom…

plant groter wordt) dubbeler. Prachtig in

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

combinatie met donkere tinten!

561620

561680

DAHLIABLOEMIGE REUZEN

DAHLIABLOEMIGE REUZEN

300 zaden (3 g)

€

1,95

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

300 zaden (3 g)

€

1,95

voor 30 planten

€

4,95

Zinnia angustifolia 'Profusion
Yellow'
Jarenlang bleef de kwaliteit van dit prachtige
bloemengeslacht stabiel. De laatste jaren is de
aandacht voor Zinnia’s enorm gestegen en er
zijn mooie compacte variëteiten ontstaan.

Zinnia elegans 'Isabellina'

Zinnia elegans 'Lilliput Formula
Mixed'

DAHLIABLOEMIGE REUZEN

Deze citroengele telg van de Profusion-serie
vormt rijk vertakkende en zeer uitbundig bloeiende planten van ongeveer
30 cm hoogte. Profusion staat voor: enkelbloemig, warmte- en

Op een goede (snij)hoogte verschijnen de

POMPONBLOEMIG

grote, bolronde bloemen in een prachtig

Pomponbloemig: bolronde bloemvorm in

subtiele, crème kleur met een citroengeel

gemengde kleuren, ook voor de snij. "Formula

centrum.

mengsel" betekent dat de aparte kleuren door

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

elkaar zijn gemengd in tegenstelling tot het

561795

561630

300 zaden (3 g)

€

1,95

regenbestendigheid en bloei tot diep in de herfst.

voor 25 planten

€

4,95

goedkopere "veldgeoogst mengsel" waar zaad van een op het veld

Zinnia elegans 'Purple Prince'

staande mix wordt gewonnen.
Hoogte 40-50cm.

Zinnia elegans 'Météor'

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

DAHLIABLOEMIGE REUZEN

561700

450 zaden (3 g)

€

1,95

DAHLIABLOEMIGE REUZEN
Purple Prince is helder purperpaars van kleur,
een warme aanvulling bij bijvoorbeeld
donkerrood…

stengels.

DAHLIABLOEMIGE REUZEN

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

Grootbloemig aan stevige stengels ontstaat

561830

561640

Hoogte 60-70 cm.

Dat knalt er uit! Diep donkerrode bloemen

Zinnia elegans 'Envy'

staan ‘on top’ van stevige 75 cm hoge

300 zaden (3 g)

€

1,95

een adembenemende zinnia: groengeel van
kleur en bolrond van vorm.

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

561750

300 zaden (3 g)

€

1,95

300 zaden (3 g)

€

1,95

Zaden - Eenjarige Planten

60/60

Zinnia elegans 'Queen Orange
Lime'

Zinnia elegans
'Scabiosabloemige Mix'

Zinnia marylandica 'Raspberry
Lemonade Mixture'

DAHLIABLOEMIGE REUZEN

SCABIOSABLOEMIG

ENKELBLOEMIGE PERKZINNIA

Hoe je zachtoranje, zalm, limegroen en

Scabiosabloemen hebben in het centrum een

Sterke en heldere zinnia in een rijkbloeiende

citroengeel creatief met elkaar verenigt bewijst

fijnere concentratie lintbloemen en als rand

en compacte uitvoering. Ze zijn ziekteresistent

deze unieke zinnia! Vanuit het centrum

wat bredere lintbloemen. Zo ook deze speciale

en kunnen goed tegen droogte en nattigheid.

ontstaan de lintbloemen als een opgerold

zinnia’s in een vrolijk kleurenmengsel, hoogte

Het heldere mengsel bestaat uit de kleuren

kokertje om zich al groeien te ontvouwen tot ovaalrond bloemblad. In de

70 cm.

geel, rozerood e wit met roze centrum-ster! Een blikvanger, die uiteraard

nabloei vervagen de kleuren tot rustige tinten, in elk stadium de moeite

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

heel mooi in potten en bakken kan pronken! Zinnia marylandica is

waard! Deze Queenserie vertegenwoordigt de mooiste Zinnia’s ooit!

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

561940

561890

Zinnia elegans 'Thumbelina'

25 zaden

€

2,95

300 zaden (3 g)

€

1,95

562275

ideaal voor potten of voor in de tuin.

25 zaden

€

3,95

Zinnia peruviana

Hoe je oudroze, wijnrood, violet, limegroen en

Thumbelina mixt de kleuren oranje, rood, roze

citroengeel creatief met elkaar verenigt bewijst

en (creme)wit in een spontane combinatie.

deze unieke zinnia! Vanuit het centrum

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

ontstaan de lintbloemen als een opgerold
kokertje om zich al groeien te ontvouwen tot
ovaalrond bloemblad. In de nabloei vervagen de kleuren tot rustige tinten,
in elk stadium de moeite waard! Deze Queenserie vertegenwoordigt de
mooiste Zinnia’s ooit!

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

voor 35 planten

dit soort een sterk nageslacht!

De meest compacte zinnia (15 cm hoog) is

DAHLIABLOEMIGE REUZEN

561900

uitgevoerd aan de Universiteit van Maryland rond 1980. Sindsdien komt uit

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

BLOEMBAK-ZINNIA

Zinnia elegans 'Queen Red Lime'

ontstaan uit kruisingen tussen Zinnia angustifolia en Zinnia violacea,

€

3,50

Zinnia elegans 'Queeny Mixed'
DAHLIABLOEMIGE REUZEN
De Queeny serie onderscheidt zich door zachte
en stevige kleurencombinaties van grote, zeer
dubbele bloemen. Elke plant zal weer iets
verschillen van de andere, een vaas vol
verrassingen! Hoogte 60-80 cm.

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

562000

3g

ENKELBLOEMIGE ZINNIA

€

1,95

Peruaanse Zinnia is een inheemse eenjarige
plant uit het zuidwesten van de VS, Mexico en
verder naar het zuiden naar Argentinië. Onze
zaden zijn afkomstig uit het uiterste
zuidwesten van New Mexico en hebben
donkere, roodoranje bloemen met zichtbaar bloemhart. Peruaanse Zinnia

Zinnia elegans 'Zebra Mixture' /
'Candy Stripe Mixed'

is te vinden op rotsachtige hellingen en open, zonnige gebieden, de
planten groeien snel en bloeien snel. Deze soort is uitstekend geschikt

Een historisch rasje uit 1890, de tijd waarin

voor droge plaatsen en is een welkome voeding voor bijen, hommels en

men ontdekte dat door (georganiseerde)

vlinders!

kruisingen grappige resultaten konden

Geef deze fraaie bloem dus een zonnige plaats, zaai een lekker veldje, ze

ontstaan! Dat leidde vanaf die tijd tot vele

worden ongeveer 75-100 cm hoog. We vullen volle zakjes om veel

rariteiten. Dit mengsel is groot- en

boomspiegels in je omgeving lekker op te fleuren…

gevuldbloemig met speelse, dwars-gestreepte dubbelkleuren. Hoogte 60-

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

70 cm.

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

562250

300 zaden (3 g)

562250.1 10.000 zaden (100g)

562295

900 zaden (5 g)

€

1,95

Zinnia tenuiflora 'Red Spider'

€

9,95

ENKELBLOEMIGE ZINNIA

€

2,95

Op een hoogte van 75cm verrast de vorm en

Zinnia elegans 'Zinnita Formula
Mix'

de kleur! Enkelbloemig met sierlijk smal
bloemblad: helderrood met donkerrood hartje.

zinnia: mooie felle kleurtjes met ronde,

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn
zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

gevulde bloemetjes op 15-20 cm hoogte.

562400

BLOEMBAK-ZINNIA
Een extra weersbestendige en zeer compacte

Geweldig in de tuin of in potten en
bloembakken.

Zinnia’s zijn uitzonderlijke bloemen door zijn zijde-achtige glans.
De planten verlangen een zonnige, niet te natte plaats. Niet te vroeg
zaaien en let in het begin op slakjes…

562260

30 zaden

€

2,50

250 zaden (1 g)

€

2,50

