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ZAADHANDEL VAN DER WAL

Postbus 23 - 7900 AA Hoogeveen
Tel.: 0528 - 264034
Fax.: 0528 - 268242

1922-2022

GEACHTE KLANT,
Terugkijkend op het seizoen 2021, waarin we werden geconfronteerd met lage temperaturen in april en mei. Veel regen
in juli en augustus. Is het tuinjaar niet bijster goed geweest. Als gevolg van langdurig kou, zijn veel gewassen laat tot
groei en bloei gekomen. Door de vele regen is een ware slakken explosie ontstaan. Veel gewassen hebben hier zwaar
van te leiden gehad. Ook is de Phythophtora druk op de tomaten en pootaardappelen enorm geweest. Zelfs voor de
meest resistente aardappel rassen.
Een nieuw seizoen waar we naar verwachting een betere tuinjaar tegemoet mogen zien, begint natuurlijk met de
nieuwe zaadgids 2022, die voor u ligt. Ongetwijfeld zult u bij het doorbladeren zien dat er veel wijzigen hebben plaatsgevonden. Door klimaatverandering, opleving wereldwijde handel en logistiek, Brexit en Corona hebben wij helaas het
assortiment moeten aanpassen, mede ook door schaarste in zaad- en pootgoed.
Het jaar 2022 is in ieder geval voor ons een jaar om naar uit te kijken. Wij als bedrijf bestaan in dit jaar 100 jaar. De
omslag van deze zaadgids laat indruk achter hoe het 100 jaar geleden eruit zag.
Bent u vervend hobby tuinder? Komt u dan eens langs als u in de buurt bent. In onze nieuwe showroom (winkel) op
1500 m2 kunt u te kust te keur zien wat wij kunnen bieden op het gebied van tuinieren. Ruim parkeren en makkelijk
bereikbaar vanaf de snelweg A28. Ons bezoekadres staat op de achterzijde van deze zaadgids.
VOORJAARSLEVERING
Levering van zaadgoed (indien alles voorradig) vanaf december. Zaden uit deze zaadgids worden vanaf € 20,00 franco
verzonden. Beneden dit bedrag rekenen wij € 3,95 als bijdrage in de verzendkosten.
Voor leveringen van alleen pootaardappelen, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en tuinartikelen (dus zonder
zaadgoed) hanteren wij een limiet van € 35,00 voor levering franco aan huis. Beneden dit bedrag rekenen wij € 3,95 als
bijdrage in de verzendkosten.
Bestelt u voor minimaal € 20,00 aan zaden, dan worden alle overige artikelen als pootaardappelen, meststoffen,
tuinartikelen etc. kosteloos meegezonden.
Voor zendingen naar het buitenland rekenen wij altijd een toeslag, afhankelijk van het gewicht van de bestelling.
Verzending van pakketten dagelijks vanaf december tot juli. Vanaf juli tot december kunnen wij omwille van de
aanbieding de orders 2 tot 3x per week aanbieden. Orders die als briefpost verzonden kunnen worden, verwerken wij
dagelijks.
BETALING
Door de sterk stijgende kosten van het betalingsverkeer verzoeken wij u gebruik te maken van de EENMALIGE
MACHTIGING. Deze stuurt u ingevuld mee met de bestellijst. Ca. 2 tot 3 weken nadat u de bestelling in huis hebt
ontvangen, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.
PRIJZEN
De prijzen in deze zaadgids zijn gelijk aan de winkelprijzen in onze Tuinwinkel. Uitzoeken en afhalen in de winkel in
Hoogeveen is altijd mogelijk. Op individuele bestellingen van zaden worden geen kortingen verstrekt.
VOLKSTUINVERENIGINGEN EN AGENTSCHAPPEN
Voor grotere afnames en gezamenlijke inkopen via volkstuinverenigingen gelden speciale condities. Gezamenlijke
levering via agenten of volkstuinverenigingen zijn bij collectieve uitlevering altijd franco thuis. Nabestellingen vanaf
€ 20,00 franco thuis. Betalingen lopen ook via de contactpersonen, altijd en uitsluitend à contant bij levering.
AARDAPPELEN
Prijslijsten van pootaardappelen kunt u op verzoek toegezonden krijgen. Levering van pootaardappelen vanaf eind januari mits vorstvrij weer. Raadzaam is altijd te vermelden wanneer u uw zaai- en pootgoed wenst te ontvangen. Dit kan
gecombineerd of apart worden uitgeleverd. Nalevering van pootaardappelen is franco vanaf 15 kg of wanneer u voor
€ 35,00 aan (alleen) groente- en bloemzaden bestelt, dan worden de pootaardappelen op een later tijdstip ook franco
nagezonden. Pootaardappelen dienen wel gelijktijdig te worden besteld met de zaden !!
Nabestellingen worden altijd belast met verzendkosten.
GARANTIE
Ondanks onze uiterste zorg en toezicht op kwaliteit kan het gebeuren dat iets niet aan uw verwachting heeft voldaan.
Wij verzoeken u het gebruikte bestelformulier altijd zorgvuldig te bewaren. Niet alleen is het gemakkelijk voor u om na
te gaan wat u het vorige seizoen aan zaden hebt besteld. Ook bij klachten is het raadzaam om het bestelformulier aan
ons te kunnen laten zien.
* = diepvries

Tekst groen = uit biologische teelt afkomstig.

In onze “Witte Zaadprijscourant” staan veel rassen uit de beroepstuinbouw. Deze bieden wij u aan met vermelding van
TUINDERSSELECTIE. De belangstelling voor deze rassen wordt elk jaar groter, vanwege een mooier product en een
hogere opbrengst. Achter elk groenteras vermelden wij hoeveel zaden er in een gram gaan. Dit aantal moet u zien als
een gemiddelde, en kan van jaar tot jaar veranderen. De hoeveelheid die wij afvullen in een verpakking staat vermeld in
de regel waar ook de prijsvermelding staat gedrukt. Zaai- en cultuurbeschrijving staat op elke kleinverpakking vermeld.
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GROENTEZADEN
ZAAIKALENDER
Vierkleuren weergave over zaaitijden, uitplanttijden en
oogstperioden van de meest voorkomende groente
gewassen.
1
Zaaikalender	 
prijs per stuk € 0,65
AARDBEIEN (ca. 1800 z/g) Fragaria ananassa
Zaaien vanaf begin januari tot april. Bij vroege uitzaai
geeft dit soort in het eerste jaar al vruchten.
2
BARON VAN SOLEMACHER
Bosaardbei Baron von Solemacher kan, doordat hij geen
uitlopers vormt, gemakkelijk in potten, balkonbakken,
vierkante moestuinbakken en hanging baskets worden
gekweekt. Dit soort produceert een overvloed aan kleine,
rode, langwerpige bosaardbeitjes met een typische, zoete
en aromatische smaak.
(Inh. 0,25 g)
Pakje € 1,45
ANDIJVIE (ca. 600 Z/G) Cichorium endivia
Zaaien voor zomerteelt maart-augustus. Zaaien voor
winterteelt half juni-juli. Verlangt een humusrijke, losgemaakte bodem, die voldoende kalk bevat en niet te zwaar
bemest is.
* 3
ANDIJVIE SEL. EROS		
Zeer compact, gevuld en opgericht type met
een mooie frisgroene kleur. Eros is sterk tegen
bladbreuk en heeft een zeer sterke onderkant.
Een lang oogsttraject (mei-oktober), Eros is voor
de voorjaars-, zomer- en herfstteelt geschikt.
Door de opgerichte groeiwijze ondervindt dit ras
waardoor problemen met rotting of smet wordt
beperkt en de oogst gemakkelijk is.
pakje ca. 1 gram € 1,95
* 4
GEANTE MARAICHERE, sel. KALINKA
Winterandijvie met een hoge schiettolerantie,
geschikt voor uitzaai half maart – half april en
vanaf half juni tot eind aug. Oogstbaar tot in
november. Grote kroppen met fijn getand blad.
(inh. 1g)		
pakje € 1,95
5
GROSSE PANCALIERE
Zeer fors groeiende krulandijvie, snelgroeiend,
inwendig goed van kleur.
(inh. 2 g)		
pakje € 0,85
* 6
BREEDBLAD VOLHART WINTER
Oogstbaar eind september tot december.
(inh. 3 g)
pakje € 0,65
* 8
NUMMER VIJF-2
Zomerandijvie, zaaien onder glas vanaf maart.
(inh. 3 g)		
pakje € 0,75
* 9
ST. LAURENT, frisee andijvie		
Tuindersselectie, volumineuze krulandijvie met
zeer fijne bladtandingen en geel hart. Hoge
opbrengst,zaaibaar van maart tot augustus.
(inh. 2 g)		
pakje € 0,90
10 FIJNE KRUL GEEL
Voor zomer en vroege herfst, traagschietend.
(inh. 2 g)			
pakje € 0,80
800 GELE VOLHART
Voor zomerteelt en vroege herfstteelt geschikt
ras. De langwerpige bladeren zijn sterk ingesneden. Geeft een platte kop met geel hart.
pakje 2 gram € 2,15

800 A

WALLONE - Krulandijvie
Voor zomerteelt en vroege herfstteelt geschikt
ras. De gekrulde bladeren zijn sterk ingesneden.
pakje 1,5 gram € 2,35
800 B ZOMERANDIJVIE NUMMER 5
Nummer vijf is verreweg het meest geteelde
type andijvie. Breedbladig met een goed gevuld
hart en een zachte smaak. Uitstekend geschikt
voor stamppotten en om te stoven.
pakje 1,5 gram € 2,35
800 C GEANTE MARAICHERE
Geeft grote goed gevulde kroppen met fijn
getand blad, geschikt voor herfst- en vroege
winterteelt.
pakje 0,5 gram € 2,35
800 D TRES FINE MARAICHERE
Geeft grote kroppen met zeer fijn getand blad.
Geschikt voor herfst en vroege winterteelt.
pakje 0,5 gram € 2,60
801 NUANCE
Tuindersselectie, geschikt voor vroege voorjaarsteelt tot herfstteelt. Snelgroeiend met uitstekende hartvulling en hoge opbrengst. Sterk bestand
tegen “rand”. Ook geschikt voor glasteelt.
pakje 0,5 gram € 2,85
801 A BUBIKOPF-2
Breedbladig type andijvie met goed gevuld geelgroen hart. Snelgroeiende andijvie voor zomeren herfstteelt. Rechtop groeiend, middelgrote
kroppen.
pakje 0,5 gram € 2,35
801 B GROSSE PANCALIERE
Zeer fors groeiend type krulandijvie,
snelgroeiend en inwendig goed van kleur. Geschikt voor zowel voorjaars - als zomerteelt
tot in de vroege herfst.
pakje 2 gram € 2,15
ARTISJOKKEN (ca. 15-20 Z/G) Cynara scolymus
Zaaien maart-april onder glas. Na half mei uitplanten op
een beschutte plaats. Dit meerjarig gewas is niet volledig
winterhard, daarom afschermen tegen strenge vorst.
Oogstbaar zijn de bloemknoppen, bloemblaadjes en de
bloembodem.
11

VROEGE VIOLETTE
(inh. 2 g)		
pakje € 1,20
12 GREEN GLOBE
Groene artisjok, goed compact bloemhoofd.
(inh. 2 g)
pakje € 1,30
802 IMPERIAL STAR sel.TAVOR
Tuindersselectie. Verbeterde Green Globe type.
Produceert 6-8 bloemhoofden per plant van
ca. 8-10 cm. doorsnee.
pakje 1 gram € 3,15
ASPERGE (ca. 50 Z/G) Asparagus officinalis
Zaaien vanaf april. Uitplanten voor de winter in geulen of
ruggen. Vanaf het 3e jaar oogstbaar, verlangt een lichte
kalkrijke grondsoort.
13

MARY WASHINGTON
Groene asperge die snel groeit. Geeft vrij dikke
stengels met goed gesloten koppen. Behoeft niet
te worden afgedekt.
(inh. 7 g)		
pakje € 1,95

5
No. 247 ZWIJNDRECHTSE
PUTJES

700 S

15

		

No. 17 AUBERGINE HALFLANGE VIOLETTE

CUMULUS F1 hybride PROFESSIONEEL RAS.
Hoog percentage klasse 1. Zeer wit en 100%
mannelijk. Zeer mooie, dikke, gladde stengels
met goed gesloten koppen. Stengelgewicht
ca. 60-65 gram. Sterk tegen holle stengels en
roest. Uitstekende smaak. Hoog vertakkend, fors
gewas met redelijk open structuur. Zuiver wit van
kleur en een uitmuntende smaak.
(inh. ca. 20 zaden)
pakje € 6,95
ARGENTEUIL
Een oud ras dat nog veel wordt gebruikt. Voorheen de bekende Roem van Brunswijk. Kan ook
voor groene teelt worden gebruikt, maar neem
daarvoor beter Mary Washington. Zaaien: maartmei. In het derde jaar is de eerste oogst mogelijk.
(inh. 6 g)
pakje € 1,95
(Aspergesteker zie bestelnummer 5446)

No. 24 AUGURKEN
PROFI F1 hybride

803 B

19
20
		
24
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No. 9 ANDIJVIE
FRISEE

No. 172A COURGETTE
DEFENDER F1 hybride

BLACK BEAUTY
Deze populaire aubergine produceert een overvloed aan donkerpaarse, ei-vormige vruchten die
ongeveer 13 à 14 centimeter groot worden. Het
vruchtvlees is lichtgeel en het smaakt zacht en
romig. De vruchten rijpen perfect.
pakje 0,5 gram € 2,35

AUGURKEN (ca. 40 z/g) Cucumis sativus
Zaaien onder glas vanaf eind maart. Niet voor half mei
uitplanten. Warmteminnend gewas.

AUBERGINE (ca. 200 Z/G) Solanum melongena
Warmteminnend gewas, kan vanaf maart onder glas
worden gezaaid. Net als bij tomaten “toppen” en
regelmatig de “dieven” verwijderen.
HALFLANGE VIOLETTE
(inh. 1,5 g)
pakje € 0,95
803 SNOWY
Een witte variant Aubergine, Produceert ivoorwitte vruchten van ca. 18 cm. Aubergine kan het
beste in de kas worden geteeld.
pakje ca. 0,3 gram € 2,35
803 A VIOLETTA LUNGUA-3
Tamelijk vroeg afrijpend ras dat lange slanke
donkerpaarse vruchten met een groene steel
vormt. Compacte groeiwijze, regelmatige zetting.
		
pakje ca. 0,2 gram € 2,35

No. 37 BIETEN BURPEE
GOLDEN

		

KLEINE GROENE SCHERPE (type Venlose)
(inh. 2,5 g)		
pakje € 0,90
HOKUS, origineel ras
(inh. 2,5 g) 		
pakje € 1,00
PROFI F1 hybride
Tuindersselectie. Middelvroeg afrijpende
parthenocarpe hybride augurk geschikt voor
kas en vollegrond (beschutte plaats). Hoge
opbrengst en de planten zijn over het algemeen
bittervrij. De vruchten zijn donkergroen en zacht
behaard. Geeft goede constante vruchtzetting.
Tolerant tegen komkommer mozaïekziekte,
bladvlekkenziekte, vruchtvuur en meeldauw.
		
pakje 10 zaden € 2,60

804 DIAMANT F1
Tuindersselectie, krachtige groeier voor vollegrond cultuur, Resistent tegen o.a. meeldauw,
mozaïekziekte, etc
pakje 10 zaden € 2,60
804 A

HOKUS
Sterk en snelgroeiend ras, resistent tegen vruchtvuur en mozaïekziekte.
pakje 1 gram € 2,35
No. 32 BIETEN

No. 182A PICARINO
F1 hybride

6
804 B

AUGURK VORGEBIRGSTRAUBEN
De augurk „Vorgebirgstrauben“ is een bekende
gemengd bloeiende augurk. Dit ras produceert
een grote oogst ovale vruchten die uitstekend
geschikt zijn voor de inmaak.
pakje 1 gram € 2,35

BIETEN of KROTEN (ca. 70-100 Z/G)
Beta vulg. var. esculenta
Zaaien april tot juni. Voor vroege oogst Egyptische
platronde soort. Voor zomer- en herfstoogst het
kogelronde type.
*

32

32 A

32 B

*

BORO F1 hybride		
Tuindersselectie. Zeer gladde en ronde biet.
Zeer intens donkerrode kleur zowel inwendig als
uitwendig. Sterk en fors loof; goede
ziektetolerantie. Prima bewaarbaar.
(inhoud ca.700 zaden)
pakje € 1,95
MANZU F1 hybride
Rode biet met een intermediaire resistentie tegen
Rhizomanie. (IR:Beet Necrotic Yellow Vein Virus).
Zeer geschikt voor bewaring. De biet heeft inwendig een dieprode kleur en een goede smaak.
Opstaand loof met een fijne loofinplant.
pakje ca. 400 zaden € 3,45
MINIBIETEN sel. PABLO F1 hybride
Deze minibietjes kunnen als pingpongbalformaat worden geoogst. Zaaitijd april tot eind
juni. Bietjes met een zachte en gladde schil met
inwendig een diep rode kleur. Zeer geschikt als
snack. (inhoud ca. 400 zaden)
pakje € 1,95

KOGEL-2, zomerbiet
(inh. 10 g)
pakje € 0,75
34 CHIOGGIA (Italiaanse Barbietola)
Zomerbiet met opvallend ringvormig vruchtvlees.
Zoet van smaak. Door de snelle knolvorming
geschikt voor vroege en zomerteelt.
(inh. 10 g)
pakje € 1,45
34 A
ALBINA VEREDUNA (alba)
Witte zomerbiet, die niet versmeert of bloedt bij
versnijden. Het vruchtvlees is zoet van smaak.
Het blad kan eventueel gesneden worden voor
rauwkost. (inh. 4 g)
pakje € 2,35
36 EGYPTISCHE PLATRONDE
		 (inh. 10 g)		
pakje € 0,75
37 BURPEE GOLDEN
Opvallende geel-oranjekleurige biet, zoet van
smaak. Blijft goed op kleur in de kook.
(inh. 4 g)		
pakje € 1,95
38 CYLINDRA
Halflange donkerrode biet voor wintergebruik.
(inh. 10 g)
pakje € 0,75
805 KOGEL, DETROIT-2 selectie BOLIVAR
Tuindersselectie ronde zomerbiet met goede
inwendige kleur.
pakje 8 gram € 2,35
805 A CYLINDRA
Halflange donkerrode biet voor wintergebruik.
Prima om te bewaren.
pakje 8 gram € 2,35
805 B EGYPTISCHE PLATRONDE
Vroeg afrijpende biet, geschikt voor vroege uitzaai.
pakje 8 gram € 2,35

805 C

805 D

805 E

805 H

CHIOGGIA (Italiaanse Barbietola)
Zomerbiet met opvallend ringvormig vruchtvlees.
Zoet van smaak. Door de snelle knolvorming
geschikt voor vroege en zomerteelt.
pakje 8 gram € 2,45
ROBUSKA
Krachtige ras met veel loof ontwikkeling. Biet
met ronde gladde huid en donker rood vruchtvlees. Uitstekend geschikt voor de verse markt,
opslag en verwerking..
pakje 4 gram € 2,60
GOLDEN
Opvallende geel-oranjekleurige biet, zoet van
smaak. Blijft goed op kleur ook in de kook.
pakje 4 gram € 2,35
WITTE VEREDUNA
Een oud Nederlands ras met een zoete, delicate
smaak, zoeter dan rode biet. Ook de bladeren
kunnen - mits jong geoogst - gegeten worden.
pakje 4 gram € 2,85

COURGETTE (6-7 Z/G) Cucurbita pepo
Zaaien vanaf april onder glas bij een temperatuur van ca.
20ºC. Vanaf half mei uitplanten op de plaats van bestemming op 90 cm onderlinge afstand. Verlangt een zeer
vruchtbare, losse en warme bodem.
170 DI NIZZA - RONDE VAN NICE
Ronde groene courgette van ca. 10 cm. Zeer
productieve courgette voor zomer- en herfstteelt.
(inh. 3 g)		
pakje € 0,90
170 A LONG GREEN TRAILING
Vrij oud bestaand ras dat rankt. Het is daarom
zeer geschikt voor klimmende teelt. Produceert
vrij grove vruchten met opmerkelijk lichte strepen
in lengterichting.
			
Verpakking 10 zaden € 1,95
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721 LEBANESE WHITE
Oud ras dat veel rond de Middellandse Zee
wordt geteeld.
Lengte 14-18 cm, schil lichtgroen/wit van kleur.
(inh. 3 gram)
pakje € 1,20
*

172 BLACK BEAUTY
De meest geteelde courgette, geeft lange donkergroene vruchten. (inh. 3 g)
pakje € 0,80
172 A DEFENDER F1 hybride
Tuindersselectie. Produceert middellange vruchten, middelgroen van kleur. CMV resistent en
zeer productief. (pakje 10 zaden)
				
pakje € 2,15
*

173 ELITE F1 hybride
Tuindersselectie. Vroegafrijpend type, ook
geschikt voor kasteelt. Geeft lange, grijsgroene
gespikkelde vruchten. Hoge opbrengst.
(inh. 2,5 g)		
pakje € 1,95
174 GOLDRUSH F1 hybride
Gele courgette met gladde schil.
(inh. 2 g)

pakje € 2,15
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806 NERO DI MILANO (type black beauty)
Middelvroeg afrijpend. Geeft donkergroene
vruchten van 18-20 cm lengte.
pakje 3 gram € 2,15
806 A GELE COURGETTE - GOLDRUSH
Middelvroeg afrijpend, geeft gele vruchten die op
een lengte van 15-18 cm lengte geoogst kunnen
worden. Regelmatig plukken, dan ontstaan er
steeds nieuwe vruchten.
pakje 2 gram € 2,35
806 B RONDE VAN NICE
Courgette met licht-grijsgroene gevlekte schil.
Rond van vorm. Struik vormend en oogstbaar
wanneer de vruchten een diameter hebben van
8-10 cm. Gedurende de groei vindt doorlopend
vruchtzetting plaats.
pakje ca. 15 zaden € 2,35
806 C COCOZILLE VON TRIPOLI
Lange smalle groen gestreepte vruchten, middelvroeg afrijpend. Fijne structuur van vruchtvlees,
geschikt voor koken en inmaken.
			
pakje 15 zaden € 2,35
806 D

806 E

806 F

806 K

806 Z

GENOVESE
Vroeg afrijpend Italiaans ras, dat na ca. 50 dagen
al oogstbaar is. De vruchten zijn lichtgroen van
kleur met grijze vlekjes en oogstbaar bij 20 cm.
De vruchten hebben een mooie gladde schil,
zonder ribben. Zeer goede smaak.
			
pakje 15 zaden € 2,35
ALBERELLO DI SARZANA
Traditioneel Italiaans ras, vroeg, met een fijne
smaak. De vruchten zijn ca 16 cm lang en hebben mooi stevig en wit vruchtvlees van fijne
kwaliteit. De vruchten zijn lichtgroen van kleur,
hebben bleekgele strepen op de schil.
			
pakje 2 gram € 2,35
STRIATO D’ITALIA
Geeft lange cilindrische vruchten van ca. 25 cm
lengte. De schil is opvallend groen met lichtgroene strepen. Krachtige groeier, ook bij wisselvallig weer. Geeft goed vruchtvlees met een fijne
smaak.
			
pakje 2 gram € 2,35
OLA ESCALADORA
Klimcourgette ‘Ola Escaladora’ groeit gemakkelijk omhoog langs gaas of hekwerk. Deze courgette is prima geschikt voor kleinere moestuinen.
Produceert de hele zomer lang
smakelijke, donkergroene vruchten van zo’n
20-25 cm.
			
Pakje ca. 10 zaden € 2,85
COURGETTE POMPOEN ZAPALITTO
Pompoen Zapallito is een niet-rankende zomerpompoen. De groene vruchten (10-12 cm)
moeten in een jong, onrijp stadium geoogst en
geconsumeerd worden. Dus oogsten en consumeren als een Courgette of Pattison. De smaak
is zoeter dan courgette.
			
Pakje ca. 10 zaden € 2,60

PATISSON (7-8 Z/G) Cucurbita pepo
Schotelvormige vrucht die nauw verwant is aan courgette.
176 SUMMER SATELITE F1 hybride
Lichtgroene schotel. (inh. 2 g)
pakje € 1,30

177 SUNBURST F1 hybride (geel)
Geeft een ronde schotelvormige vrucht die eerst
geel is en later afrijpt naar oranje.
(inh. 9 zaden)
pakje € 2,15
806 P PATISSON BLANC
De schotelvormige vruchten van 15-20 cm
doorsnee met een golvende rand, hebben een
crèmekleurige schaal. Het vruchtvlees is fijn van
kwaliteit en uitstekend van smaak.
					
pakje 2 gram € 2,35
								
KOMKOMMERS (ca. 35 Z/G) Cucumis sativus
vollegrondsoorten
Zaaien vanaf half april onder glas, buiten uitplanten
na half mei op een beschutte plaats en een voedzame
bodem.
179 GELE TROS (traditional variety)
Gele vollegrondse komkommer, ook geschikt
voor glasteelt. (inh. ± 1 g)
pakje € 1,60
180 MARKETMORE
Groene vollegrondse komkommer.
(inh. 2 g)		

pakje € 0,80

724 WHITE WONDER
Halflange crème tot witte komkommer.
(inh. 1 g)		
pakje € 1,45
181C CRYSTAL LEMON
Gele ronde komkommer, met fris vruchtvlees,
weinig pit, snel vruchtzettend.
(inh. 1 g)
pakje € 1,45
807 VOLLEGRONDS KOMKOMMER sel. SONJA
Tuindersselectie vollegrond komkommer van ca.
35 cm. lengte.
pakje 1 gram € 2,60
807 A GELE TROS
Gele vollegrondse komkommer, ook geschikt
voor glasteelt.
pakje 1 gram € 2,15
807 B MARKETMORE
Marketmore is een landras (veldkomkommer)
met behoorlijk goede teeltresultaten.
De vrij dikke, smakelijke vruchten worden ruim
20 centimeter lang en 5 centimeter dik.
			
pakje 1,5 gram € 2,15
807 C VROEGE RUSSISCHE
Bestendig en duurzaam ras voor ons klimaat De
korte, rond ovale komkommers worden geoogst
van lichtgroen tot goudgeel. Produceert zeer
vroeg de eerste vruchten. Het witte vlees is zacht
en heeft een goede smaak.
			
pakje 0,5 gram € 2,35
807 D COCTAIL KOMKOMMER (Melothria scabra)
Deze kleine komkomer geeft vruchten van olijfformaat. Wordt ook wel “watermeloentjes” genoemd. Kleine komkommer met een frisse citrus/
limoen smaak. Prima bruikbaar in de salade.
Als de vruchten ca. 2-3 cm groot zijn oogsten,
dan zijn ze het lekkerst en bevatten ze minder
grove zaden. Heel leuk soort met overvloedige
oogst.
			
Pakje ca. 10 zaden € 2,35
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807 E

807 L

SUYO LONG (Chinese slangen)
Dit ras is dun en cilindrisch, groeien tot 45
centimeter lang. De eetbare huid is donkergroen
en dun, met een geribbelde en knobbelige textuur. Dit ras groeit van nature niet recht en kan in
interessante vormen groeien, zoals krullen, als ze
niet getralied zijn. Het bleke groen tot witte vlees
heeft veel eetbare, zachte zaden. Deze slanke
komkommer heeft een echte oorspronkelijke
komkommersmaak: wat zoet, iets pittig, een
tikkeltje zuur en sappig vruchtvlees.
pakje 1 gram € 2,60
LIMONA
Vollegrond- en kaskomkommer met veel kleine,
ovale, 6-8 cm lange vruchten met dunne,
lichtgroene, niet bittere schil en wit zoet vlees.
De jonge vruchten kunnen als appels worden
gegeten. Als ze rijp zijn, worden de vruchten
citroengeel.
Pakje 20 zaden € 2,85

KASKOMKOMMERS (ca. 30 Z/G)
Glascultuur
Broeikomkommers zaaien onder glas bij temp. ca. 22ºC.
Geschikt voor lichtgestookte en koude kas.
* 178 BETH-ALPHA F1 hybride
Donkergroen met gladde schil, lengte 16-18
cm. Zelfbestuivend, 100% vrouwelijke planten.
Vruchtbittervrij. Resistent tegen komkommer- en
meloenmozaïekvirus, vruchtvuur en bladvlekkenziekte. Hoge tolerantie tegen meeldauw.
		
(inh. ca. 10 zaden)
pakje € 3,45
182 BELLA F1 hybride
Tuindersselectie kaskomkommer, volledig
vrouwelijke (parthenocarpe), bittervrije komkommer. Niet voor 15 maart planten. Ideale hobby
komkommer, lengte tot 40 cm.
(inh.ca.8 zaden)
pakje € 4,15
182 A
		

MINISNACK KOMKOMMER PICARINO
F1 hybride
Tuindersselectie. Komkommers van ca. 10-12
cm lengte. Ideaal als kleine snack of als gezond
“tussendoortje”.
(inh. 10 zaden)
pakje € 2,60

183 BASTOS F1 hybride
Tuindersselectie, tot ca. 35 cm lange donkergroene komkommers. Resistent tegen vruchtvuur en meeldauw. Goede koudetolerantie.
(inh. ca. 10 zaden)
pakje € 3,80
808 MANNY F1 hybride
Komkommer Beth-Alpha type met lengte
tot 20 cm. Vruchtbittervrij, meeldauw resistent.
pakje 10 zaden € 4,45
808 A MINI KOMKOMER PICOLINO F1 hybride
		
Minikomkommer of Snackkomkommer van ca.
		
10 cm lengte. Ideaal voor als snack en gezond
		
‘‘tussendoortje”. Zachte schil. Kan in een pot op
		
beschutte plaats of in serre worden geteeld.
		
Aanbevolen echter voor kasteelt. 		
					
Pakje 8 zaden € 4,45

No. 181C KOMKOMMER
CRYSTAL LEMON

No. 205 BLOEMKOOL
PURPLE CAPE

CUCURBITA FICIFOLIA				
184 ONDERSTAMMEN,
voor komkommers, augurken en meloenen.
Geeft uw planten een hogere resistentie tegen
bodemziekten, voet- en verwelkingsziekten. Uitvoerige beschrijving bijgesloten hoe u deze soorten kunt enten. Voor kop-enting zie art. 53591
(inh. ± 15 zaden)
pakje € 3,80
BLOEMKOOL (ca. 300 z/g)
Brassica oleracea, var. botrytis
Voor zomerteelt. Uitzaaien in maart. Voor herfstteelt uitzaaien april-mei. De winterbloemkool zaaien in mei-juni.
Bloemkool verlangt veel stikstof en kali.
*

*

186 ALPHA-6
Voor vroege en zomerteelt. Een prima vaste kool.
Oogstbaar september.
(inh. 1,5 g)		
pakje € 1,20
188 ROMANESCO, geelgroene
Houdt het midden tussen bloemkool en broccoli.
Is iets pittiger van smaak. Voor herfstgebruik.
(inh. 1,5 g)		
pakje € 1,10
189 SNOWBALL X
Geschikt voor glasteelt, weeuwenteelt en vroege
voorjaarsteelt. Deze bloemkool vormt een kleine
compacte bloemkool, hagelwit van kleur.
(inh. 1,5 g)		
pakje € 0,90
190 SUSANA F1 hybride groene herfstbloemkool
Tuindersselectie. Groen bloemkoolras voor voorjaars-, zomer- en vroege herfstteelt. Zeer flexibel
gedurende hele seizoen. Sterke zomerkwaliteit
en makkelijk oogstbaar.
(inh. ± 40 zaden)		
pakje € 3,45
191 GRAFITTI F1 hybride
Tuindersselectie. Aantrekkelijke donkerpaarse
bloemkool voor zomer- en herfstteelt. Sterk
groeikrachtig en gezond gewas. Geeft goedgevulde zware vaste kool met een vaste roos.
Graffiti krijgt een fellere kleur wanneer de kool
niet wordt afgedekt.
(inh. ± 20 zaden)
pakje € 4,15
192 JAFFA F1 hybride
Opmerkelijke oranje bloemkool voor zomer- en
herfstteelt, met uniforme bloemhoofden.
(inh. 20 zaden)
pakje € 4,15
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194 CLAPTON F1 hybride (Knolvoet resistent)
(Tuinders selectie)
Deze bloemkool bezit een zeer hoge resistentie tegen knolvoet (HR: Pb schimmel). Deze
bloemkool is zaaibaar vanaf eind februari tot
begin april. Uitplanten op 60 x 60 cm, tussen
20 april en 15 mei. Oogstbaar vanaf september
tot november. DIT IS EEN NIEUW RAS DAT NA
GENOEG RESISTENT IS TEGEN DE KNOLVOETSCHIMMEL.
(inh. ca.30 zd.)
pakje € 5,45
195 AMANDINE F1 hybride
Tuindersselectie herfstreuzen bloemkool. Goed
bestand tegen ongunstig herfstweer. Deze
bloemkool heeft een goede bladontwikkeling en
is daardoor prima zelfdekkend. Zaaien juni-juli.
Uitplanten voor augustus. Oogstbaar in 110120 dagen na uitplanten, periode oktober tot
december.
pakje 40 zaden € 3,15
196 BELOT F1 hybride
Tuinderselectie, geeft grote en zeer goede
bloemkolen van uitstekende kwaliteit. Zeer
oogstzeker, goed afdekkend en kropvorming.
Zaaien half mei/begin juni. Uitplanten eind juni/
begin juli. Oogstbaar okt.-nov.
(inh. ca.40 zd.)
pakje € 3,80
198 VERBETERDE HERFSTREUZEN-2
Zelfdekkende bloemkool, oogstbaar okt-nov.
(inh. 1 g) pakje € 1,35
809 B SNOWBALL
voor vroege voorjaars- en zomerteelt. Zaaien
maart tot mei. Oogstbaar v.a. augustus tot
oktober. (inh. 0,5 gr)
pakje € 2,15
809 C FLORA BLANCA
Een oud Nederlands ras. Een van de eerste rassen die niet een gelige, maar een mooie witte
kop heeft. De Flora Blanca is meest geschikt
voor de herfstteelt.
Pakje 0,5 gram € 2,60
810 GOODMAN
Tuindersselectie. Zaaien vanaf half maart. Uitplanten half april - half juni. Oogstbaar, afhankelijk van zaaitijd: begin juli - eind september.
Vroege bloemkool voor de zomerteelt en vroege
herfstteelt. Groeikrachtig gewas met vaste
roosjes van hoge kwaliteit. Goed zelfdekkend
met opstaand donker blad. Oogst: ongeveer 12
weken na uitplanten.
			
pakje 60 zaden € 3,80

No. 224 SPITSKOOL CAPE
HORN F1 hybride

No. 203 BROCCOLI
MARATHON F1 hybride

810 B

810 C

NECKARPERLE
Neckarperle is een bloemkoolras voor de
zomer- en vroege herfstmaanden. Stevige kool
met vrij fijne roosjes. Deze bloemkool is niet
geheel zelfdekkend, dus afdekken tegen
verkleuring wordt aanbevolen.
pakje 60 zaden € 2,35
VIOLETTA DI SICILLIA
Regionale variëteit uit Sicilië. Donkerpaars die
groen verkleurt tijdens het koken. Uitstekende
smaak en ziet er prachtig uit. Vormt zijscheuten
nadat de hoofdkop is gesneden. Ook als prima
te gebruiken door en in rauwkost.
pakje 0,25 gram € 2,85

WINTERBLOEMKOOL (ca. 280 Z/G)
Zaaien van mei tot eind juni op zaaibed. Na ca. 6 tot 8
weken uitplanten. Verlangt in het voorjaar een extra stikstof bemesting. Vooral de nieuwe hybride soort heeft een
hoge vorsttolerantie.
204 WINTERBLOEMKOOL CORELLA F1 hybride
Tuindersselectie. Verdraagt 12 tot 14 graden
vorst! Goed zelfdekkend en diepzittende kool.
Zaaitijd half juni-begin juli. Uitplanten week 3132. Oogstbaar half april tot eind april.
		
(inh. ± 40 zaden)
pakje € 3,80
205 PURPLE CAPE
Violette winterbloemkool, voor oogst half maart
tot einde april. Aparte bloemkool met uitzonderlijke smaak.
(inh. 1 g)		
pakje € 1,30
206 MIRACLE F1 hybride
Tuindersselectie winterbloemkool. Goed bestand
tegen vorst. Zaaien eind juni/begin juli. Uitplanten week 31-32. Oogstbaar begin maart tot
half maart. (inh.ca. 40 zaden
pakje € 3,80
207 AMADEUS F1 hybride
Tuindersselectie winterbloemkool. Zeer goed
bestand tegen vorst. Zaaien eind juni/begin juli.
Uitplanten week 31-32. Oogstbaar tweede helft
maart tot en met begin april.
(inh.ca. 40 zaden)
pakje € 3,80
199 WALCHEREN WINTER - 5
Zaadvaste middelvroege winterbloemkool.
Oogstbaar maart-april.
(inh. 1 g)		
pakje € 1,85

No. 235 RODEKOOL
LODERO F1 hybride

No. 205 BLOEMKOOL
SUSANA
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BROCCOLI (ca. 300 z/g) Brassica oleracea var. italia
Smakelijke en vitaminerijke groente waarvan de teelt bijna
overeenkomt met die van bloemkool. Zaaien vanaf april
onder glas of vanaf mei buiten. Voor de bloei de bloemstengels oogsten.
* 200 GROENE CALABRESE (NATALINO)
		 Voor zomer- èn vroege herfstteelt.
(inh. 1,5 g)
pakje € 0,85
202 PURPLE SPROUTING (vroeg type)
Deze paarse broccoli is zaaibaar vanaf april-mei,
uitplanten juni-augustus. Geeft pas oogst na een
vorstperiode vanaf maart, april in het daaropvolgende jaar.
(inh. 1,5 g)		
pakje € 1,25
203 MARATHON F1 hybride
Tuindersselectie. Zeer oogstzeker ras voor zomer
en herfstteelt. De schermen zijn groot, hoogrond
en vast met een fijne korrel. Middelgroen van
kleur. Ook geschikt voor weeuwenteelt.
(pakje ca.80 zaden)
pakje € 2,35
811 WALTHAM
		 Voor zomer- en herfstteelt, geeft veel
		
bloemhoofden
pakje 1 gram € 2,15
811 A GROENE CALABRESE
Voor zomer èn vroege herfstteelt.
pakje 1 gram € 2,15
811 C PURPLE SPROUTING EARLY
Purple Sprouting is een tweejarig gewas. Door
te zaaien in juli-augustus kunt u blijven oogsten
vanaf de herfst tot de vroege zomer van het volgende jaar. Sprouting broccoli is zeer winterhard
en verdraagt tot 12 graden vorst.
			
pakje 0,5 gram € 2,15
KOOLSOORTEN
Alle sluitkoolsoorten hebben in grote lijnen dezelfde planten zaaiaanwijzingen. De vroege soorten zijn geschikt voor
weeuwenteelt (zaaien 2e helft september tot half oktober).
Voor zomerteelt zaaien februari onder glas tot april. Voor
herfstteelt zaaien half maart tot mei. Voor winterteelt,
afhankelijk van het soort, zaait men van begin mei tot eind
juni. Kool verlangt een goede voedzame bodem.
WITTEKOOL (ca. 260 Z/G)
Brassica oleracea var. capitata, alba
208 LANGEDIJKER BEWAAR
Oogstbaar oktober, te bewaren tot februari.
(inh. 2 g)
pakje € 0,85
210 BRUNSWIJKER PLATTE KORTPOOT
Zeer oud gewaardeerd ras van voor 1900. Deze
afgeplatte witte kool die een gewicht kan bereiken van 3 tot 4 kilo, is zeer gewild om zijn milde
smaak. Deze kool laat zich goed verwerken tot
zuurkool. Oogsttijd is september-oktober.
(inh. 2 g)
pakje € 1,10
213 REACTION F1 hybride
Tuindersselectie, klein vast kooltje met fijn
omblad en korte pit. Kan drie maanden in de tuin
blijven staan zonder in kwaliteit achteruit te gaan.
(inh. ca. 60 zaden)
pakje € 2,60

214 DELICATESSE KOOL sel. ATLAS F1 hybride
Tuindersselectie. De vorm van de kool is iets
platrond. Zaaien in maart, uitplanten april/juni.
Oogsttijd vanaf augustus tot oktober. Gewicht
van de kool 1,2-1,8 kilo. Een uitzonderlijk fijn
smakende kool.
(inh. ca. 60 zaden)
pakje € 2,35
216 KILATON F1 hybride (Knolvoet resistent)
Tuindersselectie. Deze wittekool hybride bezit
een zeer hoge resistentie tegen knolvoet (HR:
Pb) schimmel. Deze bewaar wittekool is zaaibaar
vanaf eind februari tot begin april. Uitplanten op
50 x 50 cm, tussen eind april en eind mei. Oogstbaar vanaf september tot eind november. Deze
middelgrote wittekool (3-4 kilo) is prima 		
bewaarbaar voor langere tijd. DIT IS EEN NIEUW
RAS DAT NAGENOEG RESISTENT IS TEGEN
HET KNOLVOETSCHIMMEL.
(inh. ca. 30 zaden)
pakje € 3,45
218 WITTEKOOL KRAUTKAISER F1 hybride
		
Geeft een prachtige en enorm grote platronde
		
witte kool. De kool kan wel een gewicht van 8
		
kilo bereiken. Prima voor de inmaak.
		
verpakking ca. 60 zaden 		
€ 2,85
222 ROEM VAN ENKHUIZEN - 2
Geeft grote kolen, prima voor de inmaak.
(inh. 2 g)
pakje € 0,90
812 MARNER LAGERWEISS - LANGEDIJKER
		 BEWAAR
Goed houdbare witte kool, die lang bewaard kan
worden. Oogstbaar okt.-dec.
pakje 0,4 gram € 2,35
812 A ROEM VAN ENKHUIZEN
Geeft grote kolen van ca. 2-3 kilo, prima voor de
inmaak zuurkool.
pakje 0,5 gram € 2,15
812 B HOLSTEINER PLATTE
		
Oud Duits ras, grote variëteit met stevige 		
		
buitenste bladeren . Afgeronde , platte kop,
		
ideaal voor het maken van zuurkool en inmaak.
					
pakje 60 zaden € 2,35
SPITSKOOL (ca. 270 Z/G)
224 CAPE HORN F1 hybride
Tuindersselectie, de beste spitskool hybride.
Zeer lang oogsttraject, ook voor teelt onder glas.
(inh. ca. 80 zaden)
pakje € 2,85
* 225 EXPRESS, vroege
Oogstbaar vanaf september, ook geschikt voor
weeuwenteelt. (inh. 2 g)
pakje € 0,80
* 226 HISPI F1 hybride
Tuindersselectie, kan over een langere periode
worden geoogst. Ook geschikt voor onder glas.
		 (inh. ca. 80 zaden)
pakje € 2,85
227 DUNCAN F1 hybride
Tuindersselectie, zaaien 2e helft augustus. Na
ca. 6 weken uitplanten. Laten overwinteren in de
tuin. Zeer vorstbestendig. Oogstbaar maart-mei.
(inh. ca. 80 zaden)
pakje € 3,15
228 RODE SPITSKOOL - KALIBOS
Opmerkelijke spitskool met milde koolsmaak,
zeer decoratief. Dit soort verliest wel de intens
rode kleur bij het koken. Ook zeer geschikt voor
rauwkost en salades.
(inh. 0,5 g)		
pakje € 1,60
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813 EERSTELING
Voor vroege en zomerteelt. Oogstbaar tot november. Goed gevuld spitskool, iets conisch van
vorm met milde smaak.
pakje ca. 60 zaden € 2,85
813 A FILDERKRAUT
Opmerkelijke spitskool geschikt voor de inmaak.
De bekende kool uit Zuid-Duitsland, geroemd
om
z´n milde smaak. Oogstbaar oktober - november.
		
pakje 0,5 gram € 2,35
813 B COEUR DE BOEUF
Voor vroege-, zomer- en vroege herfstteelt geschikt ras. Oogstbaar tot in oktober. Lichtgroen
van kleur. Ook geschikt voor glasteelt.
			
pakje 1 gram € 2,15
813 C KALIBOS
Rode spitskool, ideaal voor rauwkost en salades,
met milde koolsmaak.
			
pakje ca. 40 zaden € 2,85
RODEKOOL (ca. 270 z/g)
Brassica oleracea var. capitata, rubra
230 LANGEDIJKER VROEGE
Vaste kool met weinig omblad. Oogsttijd juli/sept.
(inh. 2 g)			
pakje € 0,85
233 LECTRO F1 hybride
Tuindersselectie. Zeer harde wintervaste kool.
Oogstbaar oktober-november. Goed bewaarbaar.
		 (inh. ca. 80 zaden)
pakje € 3,15
234 LANGEDIJKER BEWAAR-2
Winterbewaar kool, oogstbaar oktober-november.
(inh. 2 g)
pakje € 0,85
235 LODERO F1 hybride (Knolvoetresistent)
Tuindersselectie. Deze rodekool bezit een zeer
hoge resistentie tegen knolvoet (HR: Pb)
schimmel. Deze bewaar rodekool is zaaibaar
vanaf begin maart tot eind april. Uitplanten op 50
x 50 cm, in de periode tussen half april en half
juni. Oogstbaar vanaf half september tot begin
december. Deze kleine rodekool (2,5-3 kilo) is
prima bewaarbaar voor langere tijd.
DIT IS EEN NIEUW RAS DAT NAGENOEG RESISTENT IS TEGEN KNOLVOET.
(inh.40 zaden)
		
pakje € 3,80
814 MARNER LAGERROT
Goede rode kool voor langdurige bewaring.
Geeft middelgrote tot grote kool met weinig omblad.
		
pakje 0,5 gram € 2,35
814 A

DRUMHEAD,
Dit vroege ras rodekool ‘Red Drumhead‘ is een
heel oude winterharde variëteit. Is gemakkelijk te
kweken op kleine onderlinge afstand. Produceert
stevige harten voor teelt in de late zomer tot eind
december.
pakje 0,5 gram € 2,15
			

SAVOOIEKOOL (ca. 270 Z/G)
Brassica oleracea var. capitata, sabauda
241 BLOEMENDAALSE GELE
Een oud ras dat spitse kolen vormt. Kan lang
blijven staan. Oogstbaar vanaf november en zeer
goed bestand tegen vorst.
(inh. 0,5 g)		
pakje € 1,75

245 WIROSA F1 hybride
Tuindersselectie. De beste winterharde savooiekool. Oogstbaar vanaf de late herfst tot februari.
(inh. ca. 80 zaden)
pakje € 3,15
246 WINTERKONING-2
Late, grote groene kool. Oogstbaar okt.-dec.
(inh, ca, 120 zaden)
pakje €1,45
247 ZWIJNDRECHTSE PUTJES
		
(DONKERGROENE PUTJES)
Fijngekroesde kool, oogstbaar sept.-okt.
(inhoud ca. 120 zaden)
pakje € 1,45
815 WINTERFÜRST-2 (Winterkoning)
Ronde kool met grijsgroen omblad. Oogstbaar
vanaf november tot in december.
			
pakje 80 zaden € 2,85
815 A BLOEMENDAALSE GELE
Een oud gewaardeerd ras dat spitsvormige kolen
vormt. Kan lang blijven staan. Oogstbaar vanaf
november. Goed bestand tegen vorst.
		
pakje 0,5 gram €2,35
816 VOBOTE (vroege spitse)
Vroeg afrijpende iets spitse savooiekool. Ook
geschikt voor teelt onder glas, overwinteren
(weeuwenteelt – oogstb. vanaf juni).
pakje 80 zaden € 2,85
816 A WESTLANDSE PUTJES
Donkergroen gekroesde kool, waarvan de bovenste bladeren niet geheel gesloten zijn. Deze
savooiekool kan enige vorst verdragen.
Ook geschikt voor teelt onder glas, overwinteren
(weeuwenteelt – oogstbaar vanaf juni).
(NIET LEVERBAAR DIT SEIZOEN)
WINTERKOOL
Is een kruising tussen wittekool en savooiekool. Zaaitijd
mei, oogstbaar december-februari.
248 RENTON F1 hybride
Zeer wintervaste kool met korte pit. Licht gekruld
met grijsgroen blad.
(inh. ca. 80 zaden)
pakje € 3,45
						
DIVERSE KOOLSOORTEN (ca. 270 Z/G)
250 RODE-, WITTE-, SAVOOIE- en SPITSKOOL
4 late soorten (nrs. 208-225-234-246) apart
verpakt. (inh. 4 x 0,5 g)
pakje € 1,80
SPRUITKOOL (ca. 200-250 Z/G)
Brassica oleracea var. gemmifera
Plant spruitkool nooit in vers bemeste of erg humusrijke
grond. Een te sterke groei kan losse, open spruiten
veroorzaken. Spruitkool moet langzaam kunnen groeien,
dan wordt de kwaliteit het best. Zorg wel dat de grond
steeds voldoende vochtig blijft. Zaaien vanaf februarimaart (vroege teelt), en maart tot begin mei (late teelt).
Oogstbaar vanaf oktober tot in het voorjaar.
*

255 SEVEN HILLS - TYPE GRONINGER
Laat zaadvast ras dat goed vorst doorstaat.
Oogstbaar tot in februari.
(inh. 1 g)		
pakje € 0,80
257 ROODNERF (type SANDA)
Redelijk bestand tegen vorst.
(inh. 2 g)		
pakje € 0,80
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258 RUBINE - REDBALL
Paarsrode spruitkool voor de herfstteelt.
(inh. ca. 80 zaden)		
pakje € 1,95
* 260 CRYPTUS F1 hybride (Knolvoetresistent)
Tuindersselectie. Deze spruitkool bezit een zeer
hoge resistentie tegen de meest voorkomende
vormen van knolvoet (HR:Pb) schimmel. Deze
spruitkool kenmerkt zich door uniforme groei
van spruiten, die gemakkelijk eengrove sortering
geven van goede kwaliteit.Zeer productief.
Geeft vaste en mooi gevormde spruiten met middelgroene kleur.
(inh. ca. 30 zaden)		
pakje € 4,55
* 261 IGOR F1 hybride
Tuindersselectie, laat ras met donkergroene
gladde spruiten. Geschikt voor doorpluk en
diepvries. Oogstbaar vanaf december tot half
februari. (inh. ca. 125 zd)
pakje € 2,60
262 FLOWERSPROUTS BICOLOR
Een stevige stengel met losse rozetjes in groene
en purperrode kleuren met rafelige randjes.
De rozetjes (losse “spruitjes”) smaken niet als de
bekende spruitjes maar als een jong bladkooltje,
alsof ze lentefris zijn! Zaaien vanaf eind maart tot
half mei in potten. Na ca. 6 weken uitplanten op
de plaats van bestemming. (vanaf eind april tot
juni).
		
(inh.30 zaden)		
pakje € 3,80
817 GRONINGER
Oud ras dat voldoet voor de herfst- en
winterteelt. Zaaien half april-half mei. Oogsten
vanaf november tot januari.
			
pakje 0,5 gram € 2,35
818 IGOR F1 hybride
Tuindersselectie. Middellaat afrijpende spruitkool
van ca. 80 cm hoog. Geeft gladde spruiten en is
vorstbestendig. Oogstbaar nov.-jan.
				
pakje ca. 50 zaden € 3,45
BOERENKOOL (ca. 260 Z/G)
Brassica oleracea var. acephala, sabellica
Zaaitijd mei tot juli. Uitplanten op 50x60 cm. Voldoet
op alle grondsoorten. Alle soorten zijn geschikt voor
diepvries.
*

*

264 WESTLANDSE HERFST
Fijne middelhoge boerenkool.
(inh. 3 g)		

pakje € 0,70

265 WESTLANDSE WINTER
Met donkergroene fijngekrulde bladeren.
(inh. 3 g)		
pakje € 0,70
266 REFLEX F1 hybride
Tuindersselectie. Laat afrijpende wintervaste
boerenkool. Zeer goed bestand tegen ongunstig
en nat winterweer. Fors, donkergroen gewas.
Mooie bladkrul. Zeer fijn gekroesd blad. De
sterkste boerenkool op sleet en vorst. Op vruchtbare gronden niet te vroeg planten en matig
bemesten. Uitzaai juni-augustus. Oogstbaar
december-maart.
(inh. ca. 120 zaden)
pakje € 2,60

*

267 WINTERBOR F1 hybride
Tuindersselectie. Voor herfstteelt en vroege winter. Fors, zeer donkergroen gewas. Niet gevoelig
voor dubbele koppen en kan daardoor ook op
rijkere gronden worden geteeld. Donkergroen,
middelfijn gekroesd. Oogstbaar november-januari. (inh. ca. 120 zaden)
pakje € 2,60

*

268 REDBOR F1 hybride
Tuindersselectie, voor herfst- en winterteelt.
Donkerrode fijngekroesde bladen, die tijdens het
koken weer groen worden. Middelhoge struikboerenkool, zeer winterhard en decoratief.
(inh. ± 60 zaden)
pakje € 2,85

268 B

268 C

KALE RED RUSSIAN
Vormt getand blad met rode stelen die vanuit
het hart van de plant groeien. Variant tussen
boerenkool en bladkool of bladmoes. Zeer goed
bestand tegen vorst. Zeer smaakvol.
Ook geschikt voor rauwkost of salade mix.
(inh. 1,5 g)		
pakje € 1,30
SCARLET PURPLE
Prachtige paarse boerenkool die naarmate de
temperaturen dalen steeds intensiever van kleur
wordt. Geschikt voor herfst en winterteelt.
(inh. 1,5 g)		
pakje € 1,45

819 WESTLANDSE WINTER
De welbekende boerenkool voor oogst oktober
tot december.
pakje 1 gram € 2,35
819 A BOERENKOOL HALFHOGE GROENE
Dit soort heeft licht tot donkergroen fijn gekruld
blad. Het gewas wordt halfhoog en kan goed
tegen lichte vorst en daarom zeer geschikt voor
de herfstteelt.
pakje 1 gram € 2,15
819 B RODE BOERENKOOL
Boerenkool met prachtig paars-rood blad. Hoe
kouder de nachten, hoe paarser het blad. Een
laat ras dat goed vorst kan verdragen. De rode
boerenkool vraagt dezelfde teeltzorgen als de
groene variant.
pakje 1 gram € 2,15
819 C

LERCHENZUNGEN - OOSTFRIESE PALMKOOL
Een decoratieve groene boerenkool met veel
langwerpige bladeren, die als tongen uit de basis
van de plant steken. Het is een oude Noord
Duitse soort boerenkool die veel vorst verdragen
kan. Het gekroesde blad heeft iets van het vibrerende van de leeuweriktong, vandaar de naam.
			
pakje 0,5 gram € 2,35
No. 260 SPRUITKOOL
CRYPTUS F1 hybride

No. 290 PALMKOOL
NERO DI TOSCANA
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819 E

BOERENKOOL RED RUSSIAN
Vormt getand blad met rode bladstelen die vanuit
het hart van de plant groeien. Het is eigenlijk
een variant tussen boerenkool en bladkool of
bladmoes. Zeer goed bestand tegen vorst. Zeer
smaakvolle wintergroente, ook als rauwkost en
salademix.
			
pakje 0,5 gram € 2,35
CHINESE KOOL (ca. 320 Z/G) Brassica pekinensis
Zaaien na de langste dag tot half augustus. Uitdunnen
op 25 cm. Verlangt goed bemeste en vochthoudende
bodem.
269 BILKO F1 hybride
Tuindersselectie. Middellange cilindrisch gevormde
kool. Gewicht: 1000-1600 gram. Compact en gevuld
van binnen. Ultieme bewaarkool. Aantal groeidagen
vanaf planten: 9-10 weken. Teelt voor: Late zomer-,
herfstteelt en bewaring. Geringe resistentie tegen
knolvoetschimmel.
(inh. ca. 100 zaden)
pakje € 2,60
270 GRANAAT (zelfsluitende)
(inh. 2 g)
pakje € 0,75
271 SCARVITA F1 hybride
Scarvita F1 is de eerste en enige rode Chinese
kool op de markt. Scarvita F1 groeit hetzelfde
als normale Chinese kool maar is ongeveer twee
weken later te oogsten. Er kan het best rond mei
gezaaid worden.
			
Pakje ca. 25 zaden € 3,80
820 B CHINESE KOOL GRANAAT
Cantonner Witkop. De van oudsher bekende
Chinese kool.
pakje 1 gram € 2,35

PAKSOI BLADKOOL (ca. 320 Z/G)
Dit uit China afkomstige gewas, zaaien in de vollegrond
vanaf de langste dag. Later uitdunnen. Vanaf april zaaien
onder glas bij een temp. ca. 20ºC. Uitplanten in mei op
30x30 cm.
272 TAISAI (VERBETERDE PAKSOI)
De witte bladstelen zijn mals en bros.
(inh. 1 g)
pakje € 1,45
273 JOI CHOI F1 hybride
Tuindersselectie. De beste en zwaarste paksoi.
Vormt zeer forse planten met donkergroen blad
en enorm dikke witte bladstelen.
		
(inh. ca. 50 zaden)
pakje € 2,35
No. 266 BORENKOOL
REFLEX F1 Hybride

No. 268 REDBOR
F1 hybride

820 TAISOI CHOY
Type als bekende paksoi, alleen heeft deze
(kleine) Baby Choy kortere bladstelen met fijner
en ronder blad en is fijner van kwaliteit. Taisai kan
in een rozet groeien waarbij meer blad ontstaat.
pakje 1,5 gram € 2,15
820 A PAKSOI TAISAI
Een goede paksoi. De witte bladstelen zijn mals
en bros. 		
pakje 1 gram € 2,35
KOOLRABI (ca. 350 z/g)
Brassica oleracea var. gongylodes
Zaaien vanaf maart onder glas en van april tot juli in de
volle grond. Groeit op alle grondsoorten.
* 274 DELIKATESS, WITTE
(inh. 2 g)		
pakje € 0,80
* 275 DELIKATESS, BLAUWE
(inh. 2 g)		
pakje € 0,85
276 SUPERSCHMELZ
Witte reuzenkoolrabi, wordt niet voos.
(inh. 2 g)
pakje € 1,70
277 QUICKSTAR F1 hybride
Tuindersselectie, een zeer vroege platronde witte
koolrabi. Is niet gevoelig voor barsten en wordt
niet houterig.
(inh. ± 80 zaden)
pakje € 2,35
278 BLARO, blauwe
Tuindersselectie. Blauwe koolrabi van uitstekende kwaliteit, voor vroege en zomerteelt. Niet
gevoelig voor barsten en wordt niet houterig.
			
pakje 0,5 gram € 1,60
821 LANRO, witte
		
Tuindersselectie, zaadvast ras met bijzonder
		
goede knolkwaliteit. Zelfs oudere knollen worden
		
niet vlezig.		
pakje ca.80 zaden € 2,60
821 A SUPERSCHMELZ
Witte reuzenkoolrabi, wordt niet voos.
			
pakje 0,5 gram € 2,15
821 B DELIKATESS, BLAUWE
Gewone blauwe koolrabi voor zomerteelt.
			
pakje 0,5 gram € 2,15
821 C AZUR STAR
Het allervroegste ras, geschikt voor zowel vollegronds teelt, als voor koude en warme serres.
Platrond en diep paarsblauw, weinig
schietgevoelig.
pakje ca. 75 zaden € 2,35
KOOLRAPEN (ca. 190 Z/G)
Brassica napus var. napobrassica
Zaaien vanaf mei tot half juni. Uitdunnen of uitplanten
op 35 cm. Kan tot december worden geoogst. Bewaren
geschiedt door in te kuilen of door opslaan in een kistje
met scherp zand. Geen verse stalmest gebruiken.
284 HELENOR, type Friese gele
De beste koolraap voor de verse consumptie.
Geelvlezig en goed bewaarbaar.
(inhoud ca.300 zaden
pakje € 2,35
285 FRIESE GELE - CHAMPION
(inh. 5 g)
pakje € 0,95
286 WILHELMSBURGER
Wilhelmsburger is een ronde, middelgrote gladde
koolraap met zacht, geel vlees. Een malse, lang
houdbare winterknol. De koolraap heeft een
zachte, zoete en aromatische smaak.
(inh. 5 g)
pakje € 0,80
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822 WILHELMSBURGER GELE
Zaaitijd mei-juni. Oogstbaar in de herfst.
Geelvlezig en goed bewaarbaar.
pakje 2 gram € 2,35
822 A HELENOR
Tuindersselectie. Helenor is een compacte en
krachtige koolraap die mooie ronde geel vlezige
knollen produceert. Uitstekende
bewaareigenschap. Pakje ca. 200 zaden € 2,85
MERGKOOL OF VOEDERKOOL (ca. 250-300 Z/G)
Zaaitijd april tot juli op zaaibed. Uitplanten op 60x60 cm.
Dit op boerenkool gelijkend gewas, is een ideaal voeder
voor konijnen en kleinvee.
288 GROENE, snelgroeiende voederkool
(inh. 5 g)		
pakje € 0,95
PALMKOOL (ca.260 Z/G)
Zaaien vanaf half maart tot juli. Uitdunnen of uitplanten op
60-70 cm. Groeit vanuit het hart van de plant met lange
tongvormige bladeren. Een Italiaanse variant op onze
boerenkool. Heeft een fijne milde smaak. Oogstbaar tot
ver in de herfst.
290 NERO DI TOSCANA
Na oogst, groeit het blad weer aan vanuit het
hart van de plant. (inh. 1,5 g)
pakje € 1,20
822 B NERO DI TOSCANA
Italiaanse boerenkool, waarbij de bladeren niet
aan een stronk groeien maar vanuit het hart van
de plant. Zorg voor goede bemesting, gebruik
insectengaas om tegen witte vlieg en rupsen te
beschermen.
pakje 1 gram € 2,35
KARDOEN of KARDONZEN (ca.15-20 Z/G)
Cynara cardunculus
Zaaien eind maart/april onder glas. Na half mei uitplanten
op 80 cm. onderlinge afstand.
297 PLEIN BLANC INERME
Kardoen is qua smaak een mix van artisjok,
selderij en schorseneer. Bitter en toch ook een
beetje zoet. De kardoen lijkt uiterlijk op
bleekselderij, bij de oogst gaat het om de bladstelen en de bloemhoofden. Rauw en gekookt
(blancheren) op te dienen.
(inh. 3 g)
pakje € 1,20
802 K KARDOEN - CYNARA CARDUNCULUS
Heeft qua smaak iets van artisjok, selderij en
schorseneer. Bij de oogst gaat het om de
bladstelen en bloemhoofden die alvorens te
oogsten, eerst worden gebleekt. Rauw of
gekookt (blancheren) opdienen. 		
pakje 2 gram € 2,60
SUIKERMAIS (ca. 4-5 Z/G)
Zea Mays convar. saccharata
Zaaien in mei op een beschutte plaats, of in april onder
glas, en na half mei uitplanten. Tijdens de groei bijmesten
met stikstof en fosfaat is raadzaam. Geoogst kan worden
zodra de draden die uit de kolven hangen bruin worden.
299 POFMAIS PEPPY F1 hybride
Rondzadige popcornmais, ideaal geschikt om te
poffen. (inh. 15 g) 		
pakje € 1,95
299 A MINIPOP F1 hybride
Dit kleine suikermaisras produceert kleine,
malse, zoete kolfjes, die in rijpe toestand 10-13
cm lang zijn. Voorzaaien in april, zaaien op
de plaats van bestemming vanaf half mei. De

hoogte wordt ca. 180 cm.
inh.ca.45 zaden )
pakje € 1,95
* 300 TASTY SWEET F1 hybride
Tuindersselectie, vroeg hybrideras met zeer hoog
suikergehalte. Dubbelzoet van smaak.
(inh. 15 g)
pakje € 2,85
* 301 GOLDEN BANTAM
(inh. 20 g)
pakje € 1,10
823 TRUE GOLD
Extra zoet type voor zomer- en herfstteelt. Kolflengte ca. 20 cm.
pakje 13 gram € 2,60
823 A GOLDEN BANTAM
De overbekende zaadvaste gewone suikermaïs.
			
pakje 15 gram € 2,35
823 B DAMAUN
Nieuw zaadvast ras dat dubbelzoet is van smaak.
Teeltduur ca. 85-95 dagen. Dit ras ontwikkelt zich in
jong stadium vrij sterk en groeit middelhoog tot
hoog.
pakje 75 zaden € 3,15
823 E POFMAIS
Een mais variëteit die veel zetmeel bevat. De schil is
glazig en taai, maar springt goed bij verhitting. Zorg
ervoor dat het voor gebruik de korrels volledig zijn
gedroogd. Erg smakelijk.
Pakje 10 gram € 2,15
MELOENEN (ca. 20-24 Z/G) Cucumis melo
Zaaien in april onder glas en half mei uitplanten op een
beschutte plaats in de tuin. Het beste is onder platglas te
telen voor een hogere opbrengst.
303 ORANJE ANANAS
Geschikt voor liggende teelt. Geeft oranjegele
vruchten met zoet vruchtvlees.
(inh. 0,7 g)		
pakje € 1,95
304 ANANAS
Lichtgele vruchten met geelwit vruchtvlees.
(inh. 1 g)
pakje € 1,00
306 GALIA F1 hybride
Ovaalrond met geeloranje schil en lichtgeel/
groen vruchtvlees.
(inh. 0,7 g)		
pakje € 2,15
308 OGEN
Ovaalrond met gladde, gele schil met groene
strepen. Geschikt voor liggende- en klimmende
teelt.
(inh. 0,7 g)
pakje € 1,85
Tip voor het zaaien
Het is bekend dat dubbelzoete mais meer vocht nodig
heeft om tot ontkieming te komen, sproei daarom bij
droogte, of houd het zaaibed goed vochtig.
No. 827 HABANERO, HOT
CHILI PEPPER

No. 300 SUIKERMAÏS
TASTY SWEET F1 hybride
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309 WATERMELOEN SUGAR BABY
Citrullus lanathus
Geeft grote ronde donkergroene vruchten van
ca. 4-5 kilo aan gewicht. Met rood vruchtvlees.
(inh. 2,5 g)
pakje € 1,35
825 B

824 A

824 B

CANTALOUPE - CHARENTAIS
Italiaans OP-ras, netmeloen met geel/crème
schil en ondiepe segmentverdeling. Vruchtvlees
is oranje van kleur, sappig en zeer aromatisch
zoet van smaak. Deze meloenen bereiken een
gewicht van ca.2 kilo.
pakje 1 gram € 2,35
SUGAR BABY
Mooie kleine donkergroene watermeloen 1,5 à
2 kg. Kan het best vlakvelds in een kas of platte
bak geteeld worden. Insecten zorgen voor de
bestuiving, zorg dat deze bij de bloemen kunnen
komen. Vermijd een te natte plaats en
overmatige bemesting
pakje 1 gram € 2,60
CRIMSON SWEET
Crimson Sweet is een groen-lichtgroen gestreepte ovale watermeloen. De vruchten rijpen het
best in de kas. Onrijpe vruchten zijn opmerkelijk lang houdbaar en sierlijk als pompoen. Het
vruchtvlees is roze van kleur en vruchten kunnen
tot 12 kg wegen!
pakje 1 gram € 2,15

OKRA (ca. 40 Z/G) Abelmoschus esculentus
Okra verlangt veel warmte voor de vorming van de
langwerpige groene vruchten. Een succesvolle teelt is
eigenlijk alleen mogelijk in een kas.
637 CLEMSONS SPINELESS
(inh. 4 g)		
pakje € 1,30
PAPRIKA EN PEPERS (ca. 125 Z/G)
Capsicum annuum
Zaaien onder glas en na half mei uitplanten op een
beschutte plaats. Het beste is te telen onder glas.
Verlangt een vruchtbare bodem. Bijmesten is raadzaam.
311 YOLO WONDER
Geblokte vruchten die afrijpen van groen naar
rood. (inh. 1 g)		
pakje € 0,90
311 A CORNO DI TORO ROSSO
Zoete peper ook wel Rode stierhoorn genoemd.
Lengte van de vrucht ca. 20 cm.met doorsnee
van 5 cm. Zeer apart en decoratief.
(inh. 1 g)
pakje € 1,45
312 GOLDEN CAL. WONDER
Groen afrijpend naar geel. Zoet van smaak en
geschikt voor de klimmende teelt.
(inh. 1 g)
pakje € 1,45
312 A ZOETE PEPERS, SWEET BANANA
Gele zoete, langwerpige paprika.
(inh. 1 g)
pakje € 1,00
313 ARIANE F1 hybride
Tuindersselectie, blokvormige paprika, van groen
afrijpend naar diep oranje.
(inh. ca. 12 zaden)
pakje € 3,95
313 B DE CAYENNE, SPAANSE LANGE RODE
		 PEPERS
De bekende scherpe rode peper.
(inh. 1 g)
pakje € 0,90
313 C MINIPAPRIKA sel. HAMIK F1 hybride
Tuindersselectie, Oranjekleurige minipaprika
voor teelt in de kas of serre. Geschikt om op te
kweken in grote bloempotten of bakken. Deze
paprika is rijk bloeiend en geeft minivruchten tot
5-6 cm in puntige vorm. Zoet van smaak.
(pakje 12 zaden)
pakje € 3,45

636 JALAPENO PEPERS
Heet zijn deze kleine stomppuntige Mexicaanse
pepers. (inh. 1 gr.)
pakje € 1,20
826 SWEET CALIFORNIAN WONDER
Tuindersselectie, geblokt type paprika afrijpend
van groen naar rood, met hoge opbrengst.
pakje 0,4 gram € 2,60
826 A GOLDEN CALIFORNIAN WONDER
Golden Californian Wonder is een stevige plant
die heerlijk zoete paprika’s produceert. De
productieve plant wordt zo’n 55-75 cm hoog. De
paprika’s verkleuren van groen naar een diep
goudgele kleur.
pakje 0,4 gram € 2,60
826 B CORNO DI TORO ROSSO
Zoete paprika, ook wel Rode Stierhoorn genoemd. Lengte van de vrucht ca. 20 cm. met een
doorsnee van ca. 5 cm. Zeer apart en decoratief.
pakje 0,2 gram € 2,85
826 C PAPRIKA ORO, gele
Een vroeg afrijpend soort paprika, die van
heldergroen tot fel oranje kleurt wanneer de
vrucht afrijpt. De paprika is half puntig en
langwerpig. Het vruchtvlees is zacht en zoet van
smaak. Planten ook de hoogte in door ze te geleiden langs touw. De plant verlangt veel warmte
en voeding. Bijmesten is raadzaam.
Pakje ca. 30 zaden € 2,85
826 D PAPRIKA PIQUILLO, rode mini paprika
Kleine puntige iets gebogen paprika. Het vruchtvlees is en blijft heerlijk zoet en iets kruidig van
smaak. Meer dan mildheet worden de pepers
niet wanneer de paprika afrijpt naar rood. De
ideale Spaanse Tapas Paprika.
Pakje ca. 30 zaden € 2,35
827 HABANERO, HOT CHILI PEPPER
De heetste peper die bestaat, kleine Hot Chili’s,
kleur groen afrijpend rood.
pakje ca.12 zaden € 3,10
827 B CAYENNE
Cayenne is een lange rode Spaanse Peper die
scherp is van smaak. De peper is langwerpig en
puntig van vorm. Deze peper kleurt eerst groen,
bij rijping overgaand in rood. Ook geschikt om te
drogen.
pakje 0,3 gram €2,60
827 C PEPER JALEPENO
De Jalapeno is een van de meest bekende chilipepers. Glanzende kegelvormige pepers van 4
tot 7 cm lang en kunnen groen of rood van kleur
zijn. De Jalapeno’s zijn in groene staat goed te
eten en is iets zoeter wanneer ze rood zijn verkleurd. Ideale peper voor in de keuken.
(ca. 30 zaden) € 2,85
PASTINAKEN (ca. 260 Z/G) Pastinaka sativa
Zaaien mei-juni en uitdunnen op 15 cm. Oogstbaar
oktober tot juni in het daaropvolgend jaar. Afschermen
tegen vorst is raadzaam. Geschikt voor zandgronden.
314 LANGE WITTE HOLKRUIN
Ook wel Pinksternakel genoemd.
(inh. 5 g)
pakje € 1,20
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828 WHITE GEM
Tuindersselectie, halflang soort dat redelijk bestand is tegen vorst.
pakje 3 gram € 2,60
828 A TENDER AND TRUE
De overbekende zaadvaste pastinaak. Lange
conisch vormige wortel van goede kwaliteit,
goede resistentie tegen wortelrot.
pakje 2 gram € 2,35
828 C TURGA - HALFLANGE WITTE
Turga heeft halflange, crème gekleurde wortels.
Heeft een goede loofontwikkeling. De smaak is
zoetig. Het vruchtvlees van de wortel is stevig en
sappig. Ook ideaal voor rauwkost.
pakje 3 gram € 2,60
PETERSELIE (ca. 400 Z/G) Petroselinum crispum
Zaaien van maart tot augustus. Het zaad ontkiemt langzaam. Daarom is het raadzaam het zaaibed goed vochtig
te houden en te bedekken met een vochtige jutezak.
Deze verwijderen zodra het zaad begint te ontkiemen.
Geen stikstofbemesting toepassen, niet naast selderij
verbouwen en geen 2 jaar achtereen op dezelfde plaats
telen. Verdraagt goed schaduw.
317 MOSKRUL 2
		 (inh. 5 g)
		
pakje € 0,70
318 AMSTERDAMSE SNIJ
(inh. 5 g)
pakje € 0,70
319 WORTELPETERSELIE BERLINER, halflange
Het loof is te gebruiken als gewone peterselie.
De knollen zijn oogstbaar vanaf oktober.
Bewaren kunt u deze wortels door ze in te kuilen.
(inh. 5 g)		
pakje € 0,85
829 GRUNE PERLE
Rijkdragend soort met zwaargevulde krultrossen.
Ook geschikt om te laten overwinteren.
pakje 3 gram € 2,35
829 A GEWONE SNIJ
Peterselie Gewone Snij is het standaard ras voor
de verse markt.
pakje 3 gram € 2,35
830 GIANTE DE ITALIA
Grofbladige peterselie, donkergroen.
pakje 3 gram € 2,35
830 A WORTELPETERSELIE
Het loof is te gebruiken als gewone peterselie.
De knollen zijn oogstbaar vanaf oktober.
Bewaren kunt u deze wortels door ze in te kuilen.
			
		
pakje 3 gram € 2,35
POMPOENEN (ca. 3-4 Z/G) Cucurbita maxima
Zaaien eind april onder glas, niet voor half mei buiten.
Verlangt een voedzame, losse en warme bodem.
Bijmesten tijdens de groei is raadzaam.		
320 GELE CENTENAAR
Reuzenpompoen die wel 25 kilo kan worden.
(inh. 5 g)		
pakje € 0,95
321 BEWAARPOMPOEN UCHIKI-KURI
Oranjekleurige pompoen die ca. 4 maanden
houdbaar blijft na de oogst. Doorsnee ca. 20 cm.
(inh. 2,5 g)
pakje € 1,35
322 ATLANTIC GIANT, type REUZENPOMPOENEN
Uit Amerika afkomstig soort dat afhankelijk van
groeiomstandigheden wel 100 kg aan gewicht
kan bereiken. Ideaal voor pompoenwedstrijden.
(inh. ca. 7 zaden)
pakje € 1,95

323 WALTHAM BUTTERNUT
Peervormige kleine crèmebruine pompoen. Het
vruchtvlees is geeloranje in rijp stadium. Smaakt
iets nootachtig. Goed bewaarbaar.
(inh. ca. 10 zaden)
pakje € 1,20
324 SWEET MAMA F1 hybride
Groene tulbandvormige pompoen, met lichtgeel vruchtvlees. (inh. 10 zaden)
pakje € 3,25
349 VALENCIANO (traditional variety)
Middellaat afrijpend. Kleur wit/grijswit. Kan 2-5
kilo zwaar worden. Goed houdbaar. Grootte ca.
20-30 cm. Vruchtvlees goed van smaak.
(inh. ca. 3 g)
pakje € 2,15
350 PINK BANANA
Langwerpige iets gekromde kalebas, met eerst
grijs/groen, afgerijpt geeloranje/roze. Kan
afgerijpt een lengte bereiken van 50-100 cm.
(inh. 4 g)
pakje € 1,60
351 MUSCAT DE PROVENCE
Geeft middelgrote platte vruchten met een diepe
rib. Heeft een groen/beige schil, afrijpend naar
oranje/crème kleur, met oranje vruchtvlees dat
naar muskaat smaakt. (inh. ca. 3 g) pakje € 1,60
352 OLIEPOMPOEN RETZERGOLD
Pompoen van ca. 3-4 kilo. Rijpt af met groene en
gele strepen. Bevat ca. 40-45% pompoenolie,
hoogwaardige plantaardige eiwitten en vitaminen. (inh. ca. 10 zd)
pakje € 1,60
354 VEGETABLE SPAGHETTI POMPOEN
Ovaal crèmegele pompoen met gelig vruchtvlees. Binnenin zit het geelachtige vruchtvlees
als draden (spaghetti) bijeen.
(inh. ca. 3 g)
pakje € 1,00
355 GALEUSE D’EYSINE
Deze oranje tot beigekleurige vrucht is bedekt
met bobbels (te vergelijken met doppinda’s). Het
vruchtvlees is heerlijk zoet van smaak. Gewicht
loopt uiteen van 5 tot 15 kilo met een doorsnee
van 25-40 cm.
(inh. ca. 10 zaden)
pakje € 2,35
356 ROUGE VIF D’ETAMPES - RODE VAN ETAMPES
Oranjerode platovale pompoen met oranje
vruchtvlees. (inh.5 g)		
pakje € 1,20
357 JARRADALE
Grijsblauwe pompoen, platrond met ribben, sterk
gelijkend op Muscat de Provence. Gewicht loopt
uiteen van 4 tot 8 kilo. Doorsnee 25-30 cm.
(inh. ca. 8 zaden)
pakje € 2,15
358 SWEET MEAT
Platte grijsachtige pompoen afgerijpt beigekleurig, ca. 20-30 cm doorsnee, 10-12 cm hoog, met
gladde schil, licht geribd. Oranje vlees, zoet
van smaak. (inh. ca. 4 g)
pakje € 1,60
359 SMALL SUGAR - NEW ENGLAND PIE
Platronde oranjekleurige pompoen, ca. 20-25 cm
doorsnee, 18 cm hoog. Zeer goede smaak.
(inh. ca. 3 g)
pakje € 1,30
360 QUEENSLAND BLUE
Platronde blauwgrijze tot grijsgroene pompoen,
20-30 cm doorsnee. Iets smal toelopend met
diep ingesneden plooien. Zeer goed van smaak.
(inh. ca. 3,5 g)
pakje € 2,15
361 DELICATA
Ovale squash met een doorsnee van 6-8 cm en
een lengte van ca. 20 cm. Gladde crèmekleurige
schil met donkergroene strepen in lengterichting.
(inh. ca. 2,5 g)
pakje € 1,60
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362 MARINA DI CHIOGGIA
Platte zeer ribbige en wratachtige tulband pompoen, donker(blauw)groen van kleur. Vleeskleurig
inwendig geeloranje dat smaakvol wordt nadat
de pompoen afrijpt. Lang houdbaar.
(inh. ca. 3,5 g)
pakje € 2,15
831 FUTSU BLACK
Rankende pompoen met diepe ribben. De donkere vruchten van 10-15 cm doorsnee verkleuren
naar oranjebruin in rijp stadium. Heeft een zoete,
iets nootachtige smaak. pakje 10 zaden € 2,35
831 A

MUSCAT DE PROVENCE
Geeft middelgrote platte vruchten met een diepe
rib. Heeft een groen/beige schil, afrijpend naar
oranje/crème kleur, met oranje vruchtvlees dat
naar muskaat smaakt.
pakje 10 zaden € 2,35
831 B WALTHAM BUTTERNUT
Peervormige crèmebruine kleine pompoen. Het
vruchtvlees is geeloranje in rijp stadium.
Smaakt iets nootachtig. Goed bewaarbaar.
pakje 10 zaden € 2,35
831 C JACK O LANTERN
Deze pompoen wordt met Halloween veel
gebruikt als lantaarn door deze uit te snijden.
Het vruchtvlees is geschikt voor verwerking
in soep. De planten hebben een korte rank. Pas
laat in het seizoen, tijdens de afrijping, beginnen
de vruchten van groen naar oranje te kleuren.
					
pakje 10 zaden € 2,35
831 D MARINA DI CHIOGGIA
Decoratieve platte, diep ribbige tulbandvormige pompoen met geeloranje vruchtvlees. Het
vruchtvlees wordt smaakvoller naarmate de
pompoen afrijpt.
pakje 10 zaden € 3,15
831 E GELE CENTENAAR
Gele Centenaar is een van de bekendste pompoenen. Onregelmatig rond van vorm en rozegeel van kleur.
pakje ca.10 zaden € 2,35
831 F

831 G

RODE VAN ETAMPES
Oud Frans ras, met rood-oranje platvormige
vruchten van 7-10 kilo. Oranjegeel vruchtvlees
van goed consumptie kwaliteit.
pakje ca.10 zaden € 2,35
BUTTERCUP
Een goede bewaarpompoen van middelgrote
afmeting (13-20 cm doorsnee). Opvallend is de
afgeplatte hoekige vorm. De kleur is donkergroen
met lichtgroene strepen en een lichtgroen cupje

No. 311 YOLO WONDER

No. 331 PREI WINTERREUZEN

aan de onderzijde. Smakelijk zoet met oranje
vruchtvlees.
pakje 15 zaden € 2,35
831 H FLAT WHITE BOER
Een oud ras uit Zuid-Afrika en wordt zeer
gewaardeerd om zijn smaak. Het vruchtvlees is
helder oranje tot bijna rood van kleur en zacht
van structuur. De vruchten zijn met 15 cm hoog
en een doorsnede tot 50 cm met een helderwitte
kleur echt prachtig. De pompoenen kunnen een
gewicht bereiken van 8 tot 10 kilo.
pakje 10 zaden € 2,60
831 J JACK BE LITTLE
Deze pompoen is een kleinere variant op de klassieke Halloween pompoen. De kleine vruchten
hebben een doorsnee van ca. 8-10 cm. De plant
is zeer productief, want één plant kan tot wel 20
vruchten voortbrengen.
pakje 2 gram (ca. 30 zaden) € 2,85
831 K SWEET DUMPLING
Deze pompoen is een kleine, witte pompoen
met donkergroene strepen met diepe ribben. De
vruchten hebben een gewicht van zo´n 300 gram
bij een doorsnede van 8-12 cm. Heerlijk zoet,
oranje vruchtvlees.
pakje 2 gram (ca. 30 zaden) € 2,60
832 UCHIKI-KURI (RED KURI)
Oranjekleurige bewaarpompoen van ca. 1,5 kilo.
pakje ca.10 zaden € 2,35
832 A GROENE HOKKAIDO
Groene platronde pompoen, geschikt voor langdurige bewaring. Heeft geel dik en zoetachtig
vruchtvlees. Doorsnee ca 15-20 cm. Gewicht 1-2
kilo. Zeer decoratief in combinatie met andere
pompoenensoorten.
pakje 10 zaden € 2,35
832 B TABLE ACE (Winter squash)
Prachtige zwartgroene bewaarpompoen met
de voor een Acorntype bekende eikelvorm.
Afmeting is 12-15 cm. Het gele vruchtvlees is
opvallend zoet en iets nootachtig van smaak.
Lang houdbaar, geeft 5-6 vruchten per plant met
een gewicht van 1 kg.
pakje 10 zaden € 2,85
832 C SOLOR
Solor is een rankende oranje pompoen met een
gemiddeld vruchtgewicht van ca 1,1 kg. Het ras
is vroegbloeiend, ca. 7 tot 10 dagen vroeger dan
het standaardras Uchiki kuri. Solor is een zeer
flexibele groeier, d.w.z. bij meer standruimte per
plant resulteert dat onmiddellijk in meer vruchten
per plant.
pakje 10 zaden € 2,35
No. 356 POMPOEN RODE
VAN ETAMPES

No. 394 ROSSA DI
CHIOGGiA - PALLA ROSSA
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832 E

RETZER GOLD (Olie-pompoen)
Ronde pompoen van ca. 3 kilo. Rijpt af met
groene en gele strepen. Bevat ca. 40-45 % pompoenolie, hoogwaardige plantaardige eiwitten en
vitaminen. Naaktzadig.
pakje 10 zaden € 2,85

832 F

LONQUE DE NICE
Franse cultivar (Cucurbita Moschata) die lange,
lichtgroene vruchten geeft die tot 60 cm. lang
kunnen worden. Opvallend ronde bol aan het
einde van de bloemen. Heeft vast vruchtvlees,
zeer geschikt voor inmaken en oven- en
stoofgerechten.
pakje 2 gram € 2,35

832 G

DELICATA
Langwerpige pompoen (ca. 20x9 cm) verwant
aan de ‘Sweet Dumpling’. De kleur is warm
crèmegeel met in de vage plooien (in
lengterichting) donkergroene strepen. Smaak is
iets zoetig, zeker wanneer de vruchten na enige
tijd bewaring worden geconsumeerd.
pakje 2 gram (ca.30 zaden) € 2,35

832 H

VEGETABLE SPAGHETTY
Spaghetti pompoen is een zeer aparte pompoensoort. De pompoenen zijn lichtgeel, langwerpig
en ze worden zo’n 20 - 25 cm lang. Deze
pompoenen moeten in zijn geheel 20 -30
minuten worden gekookt. Daarna zaden
		
verwijderen en hierna kan het draderige 		
		
vruchtvlees uit de pompoen worden gehaald.
		
Het gele vruchtvlees heeft een lekkere, zacht
		
zoete smaak en is caloriearm.
					
pakje 15 zaden € 2,35
POSTELEIN (ca. 2400 Z/G) Portulaca sativa
Zaaien vanaf half april (onder glas), mei-half augustus in
vollegrond. Verlangt veel warmte en 			
vocht.
* 325 GEWONE GROENE
		 (inh. 10 g)
		
pakje € 1,20
326 GELE BREEDBLADIGE
Zaaien van mei tot augustus. De gele bladeren
zijn breder en voller dan de groene postelein.
Zaai niet te dicht, want dit soort is gevoeliger
voor smet. Gele postelein is malser dan de
groene. (inh. 6 g)		
pakje € 1,75
833 GEWONE GROENE

PREI (ca. 330 Z/G) Allium porrum
Zomerprei zaaien december-januari onder glas. Herfstprei
zaaien maart-april en winterprei april-half mei. Uitplanten
zodra de planten een dikte hebben van een potlood.
Plantdiepte ca. 15 cm en tijdens het groeiseizoen enkele
malen aanaarden.

*
*

*

329 BLAUWGROENE WINTER - sel. FORREST
Tuindersselectie, zeer rijkdragend gewas voor
winter- en voorjaarsteelt. Oogstbaar vanaf
december tot april.
(inhoud ca.500 zaden)
pakje € 2,75
330 BLAUWGROENE WINTER
Geschikt voor de late winterteelt. Oogstbaar
december tot maart. (inh. 3 g)
pakje € 1,10
331 WINTERREUZEN-3
(inh. 3 g)		
pakje € 1,00
332 BLAUWGROENE HERFST
Oogstbaar oktober-december. Prei met een
lange schacht, bestand tegen roest en geelstreepvirus. (inh. 3 g)		
pakje € 1,20
333 HERFSTREUZEN-2 (inh. 3 g)
pakje € 0,80
334 BLAUWGR.WINTER FARINTO PILLENZADEN
Farinto is een exclusief Nunhems kwaliteitsproduct. Farinto is speciaal ontwikkeld voor de late
herfst en winterteelt.
(inhoud ca. 200 pillen)
pakje € 2,85
335 ZWITSERSE REUZEN - sel. JOLANT
Tuindersselectie. Zomerprei, snelgroeiend met
lange schacht. Oogstbaar juni tot september.
(inhoud ca. 500 zaden)
pakje € 2,60
336 ZWITSERSE REUZEN
Zomerprei, snelgroeiend met lange schacht.
(inh. 3 g)
pakje € 1,00

834 BLAUWGROENE WINTER - sel. ATLANTA
		
Tuindersselectie, laat afrijpend soort. Oogstbaar
		
januari-april.
pakje 2 gram € 2,60
835 HERFSTREUZEN sel. HANNIBAL
Geschikt voor herfst- en winterteelt, met donkergroen rechtstaand loof en dikke schacht.
					
pakje 2 gram € 2,60
835 A

BLAUWGROENE HERFST
Blauwgroene herfstprei doorstaat beter guur en
slecht herfstweer dan de groene herfstprei. Rijpt
later af en kan meer vorst verdragen.
pakje 2 gram € 2,60

835 B

CARENTAN
Een “multifunctionele” prei, die zowel voor
herfst- als vroege winterteelt geschikt is. Mooie
lange witte schachten. Oogsten september-december.
pakje 2 gram € 2,35

pakje 2 gram € 2,35

WINTERPOSTELEIN (ca. 1500 Z/G)
Zaaien september-oktober. Oogstbaar december-maart.
Vitaminerijke groente, bestand tegen vorst.
327 CLAYTONIA PERFOLIATA, groene winterharde
(inh. 4 g)		
pakje € 2,15
833 A WINTERPOSTELEIN
Zaaien september -oktober. Ook geschikt om
onder glas te telen. Oogstbaar enkele weken na
uitzaai. Winterpostelein kiemt onder 12 graden!
(Leverbaar vanaf februari 2022)
pakje 2 gram € 2,85

836 ZWITSERSE REUZEN - sel. HILARI
Tuindersselectie, zomerprei voor zomer- en vroege herfstteelt. Zaaibaar reeds in december voor
extra vroege oogst.
pakje 1,5 gram € 2,85
www.zaadhandelvanderwal.nl
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RABARBER (ca. 50 Z/G) Rheum rhabarbarum
Dit meerjarige gewas verlangt veel bemesting. Eventueel
verplanten in de nazomer, zodat bemesting van de
wortels zeer goed mogelijk is.
341 HOLSTEINER BLOED
Rabarber Holsteiner is een middelvroeg meerjarige oud Duits rabarberras met overwegend
groene stelen (tot 40% roodstelig).
			
Pakje 2 gram € 1,60
342 LIDER, roodstelig
Nieuw ras is voor ca. 70 % roodstelig.
(inh.2 g)
pakje € 2,35
RADIJS (ca. 130 Z/G) Raphanus sativus var. sativus
Zaaien onder glas van februari tot april. Zaaien in de
vollegrond van eind maart tot half augustus. Verlangt
een losse en voedzame bodem. Geen verse stalmest
gebruiken.
366 CHERRY BELLE
Rode radijs, die vrijwel niet voos wordt.
(inh. 10 g)
pakje € 0,75
367 RONDE RODE BROEI - 4
Radijs met kort loof speciaal geschikt voor teelt
onder platglas en in de kas. Zaaitijden jan. tot
eind maart en in sept.-okt.
(inh. 10 g)		
pakje € 1,00
368 RIESEN VON ASPERN, type REUZENRADIJS
Rode reuzenradijs.
(inh. 10 g)		
pakje € 1,10
369 NATIONAL - 4, RONDE RODE (kleine) WIT
		 PUNT
(inh. 10 g)		
pakje € 0,80
370 RONDE SOORTEN GEMENGD
(inh. 10 g)		

pakje € 0,85

371 FRENCH BREAKFAST 4 - FRANCIS
Halflange radijs met witte punt.
(inh. 10 g)		
pakje € 0,90
372 IJSKEGEL
Lange witte radijs, voor de latere teelt.
(inh. 10 g)		
pakje € 0,90
373 WIENERMIX
Mix van paarse, gele en witte radijs.
(inh. 8 g)		
pakje € 1,20
837 SAXA-2
Ronde radijs met kort loof, geschikt voor vroege
voorjaars- en zomerteelt.
pakje 8 gram € 2,15
837 A CHERRY BELLE
Rode radijs die vrijwel niet voos wordt
		
pakje 8 gram € 2,15
837 B FRENCH BREAKFAST
Halflange radijs met witte punt.
		
pakje 8 gram € 2,15
837 D RONDE WITPUNT - NATIONAL 3
Bolronde radijs met witte onderkant. Prima voor
vollegrondscultuur en tamelijk heet van smaak.
		
pakje 4 gram € 2,15
837 G IJSKEGEL
Lange witte radijs, ook geschikt voor de latere
teelt. 		
pakje 6 gram € 2,15

RAMMENAS (ca. 1300 Z/G) Raphanus sativus
Zomerrammenas zaaien vanaf half maart. Winterrammenas zaaien vanaf half juni. Rammenas is iets pittiger van
smaak dan radijs. Geen verse stalmest gebruiken.
376 RONDE ZWARTE, WINTER
(inh. 10 g)
pakje € 0,95
377 LANGE ZWARTE WINTER (POIDS 		
		 d’HORLOGE) (inh. 10 g)
pakje € 1,10
378 REX, ZOMER
Halflange witte zomerrammenas. Zaaien tot juni.
(inh. 4 g)		
pakje € 1,45
379 MINO SUMMER CROSS F1 hybride
Tuindersselectie, Japanse zomerrammenas
(Daikon) van uitstekende kwaliteit. Zaaitijd maart/
april. Oogstrijp na 55-65 dagen. Gladde schil en
inwendig goede kwaliteit.
(inh. 2 g)
pakje € 2,35
380 OSTERGRUSS ROSA - 2 - RINO
Halflange rode rammenas. Zaaien van februari
tot juli. Geeft een gladde rode langwerpige knol
met een goede inwendige kwaliteit.
(inh. 7 g)		
pakje € 1,30
837 C ORIENTAL ROSA (OSTERGRUSS ROSA)
		 Halflange rozekleurige radijs (rammenas).
		
Geeft een gladde langwerpige knol met een
		
goede inwendige kwaliteit.
					
Pakje 3 gram € 2,15
838 RONDE ZWARTE, WINTER
Zaaien vanaf half juni. Oogstbaar in de herfst.
pakje 6 gram € 2,35
838 C

DAIKON, halflange witte Rettich
Middellaat afrijpend Daikon (Japanse Rettich).
Deze halflange witte rammenas is van
uitzonderlijk goede inwendige kwaliteit, mild van
smaak en fijn vruchtvlees. Rijk aan vit.C,
foliumzuur en kalium.
pakje 4 gram € 2,85

RAPEN OF KNOLLEN (ca. 350 Z/G)
Brassica compestris var. rapa
Dun uitzaaien in rijen met plm. 25 cm tussenruimte. Later
uitdunnen. Oogstbaar wanneer de knollen een diameter
hebben bereikt van ca. 5 cm.
385 PLATTE WITTE MEI
Zaaien van maart tot mei. (inh. 9 g) pakje € 0,90
398 GOLDANA, GOUDBAL
Gele herfstknol (boterknol), zaaien begin augustus. (inh. 10 g)		
pakje € 0,90
839 VROEGE PLATTE ROODKOP
Zaaien van maart tot mei en van juli tot half
augustus voor herfstteelt.
pakje 3 gram € 2,15
839 A HERFSTRAAP GOLDANA
De bekende gele herfstraap (boterknol). Zaaien
begin augustus.
pakje 6 gram € 2,15
839 B PLATTE WITTE MEI
Dit meiraapje is een platronde knol met wit
vruchtvlees. Snelgroeiend knolgewas voor het
voor- en najaar. Was vroeger een belangrijk voedingsgewas. Verder kan het blad als raapsteel
worden gegeten.
pakje 6 gram € 2,15
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RADICHIO - CICHOREI - WORTELCICHOREI
Italiaanse bladgroenten
Uit Italië afkomstige gewassen, die het midden houden
tussen kropsla, groenlof en witlof. Teeltwijze komt ook
overeen met groenlof. Snelgroeiende bladgroente met
een iets bittere smaak. Wordt veelal als rauwkost gegeten.
391 ROSSA DI TREVISO (Loftype)
Langwerpige roodbladige open en losse kropjes
met witte nerven. Teeltaanwijzing als witlof.
Kan veel vorst verdragen. Overwinteren in de tuin
(inh. 3 g)		
pakje € 0,95
392 CATALOGNA PUNTERELLA FRASTAGLIATA
Langwerpige smalbladige dunne stelen, knapperig en mals.
(inh. 3 g)		
pakje € 1,00
393 MISTICANZA, GEMENGDE RAUWKOST
		 SALADE
Italiaans mengsel van diverse snijsla soorten.
Uitzaaien op regels. Oogstbaar ca. 6 tot 8 weken
na uitzaai.
(inh. 8 g)		
pakje € 1,45
394 ROSSA DI CHIOGGiA - PALLA ROSSA
		 (slatype)
Kleine kropvormende donkerrode sla. Kan dik
gezaaid ook als pluk- en snijsla worden geoogst.
Aanbevolen zaaitijd na 1 juli.
(inh. 3 g)		
pakje € 1,00
395 MAAGDENBURGER (suikerij)
Wortelcichorei is familie van de witlof, hierbij gaat
het om de oogst van de penwortel, die gesneden
als rauwkost of gestoofd kan worden gegeten.
(inh. 4 g)		
pakje € 1,10
396 (VARIACATA DI) CASTELFRANCO (loftype)
Opvallend rood gestippeld decoratief blad. Blad
oogstbaar voor rauwkost. Verdere teelt gelijkend
op witlof. Oogstbaar okt. tot febr.
		
(inh. 2 g)		
pakje € 1,00
397 CRUMOLO VERDE (slatype)
Groeit in een rozetvorm. Zaaien maart tot okt.
Oogstbaar van juni tot nov. en van maart-april in
het volgende jaar. Redelijk bestand tegen vorst.
(inh. 2 g)		
pakje € 1,00
RAAPSTELEN (ca. 350 Z/G) Brassica species
Zaaien februari-maart onder glas en vanaf april tot in
augustus in de vollegrond. Groeit op alle grondsoorten.
400 GEWONE GROENE
(inh. 10 g)		
No. 403A RUCOLA
FRASTAGLIATA

pakje € 0,90
No. 370 RADIJS RONDE
SOORTEN GEMENGD

401 GELE
(inh. 10 g)		
pakje € 1,10
402 BLADMOES NAMENIA
(inh. 10 g)
pakje € 1,10
840 BLADMOES NAMENIA
Fijnere raapsteel van goede kwaliteit.
pakje 8 gram € 2,15
RUCOLA (ca. 280 Z/G)
Italiaanse snijgroente die veel overeenkomst vertoont met
bladmoes of snijmoes. De smaak is pittiger. Zaaien en
oogstwijze als raapstelen.
403 ERUCA SATIVA
		
(inh. 10 g)
pakje € 0,85
403 A RUCOLA FRASTAGLIATA
Rucola met zeer sterk ingesneden blad en extra
getand blad. Groeit iets grover dan de gewone
rucola. Zeer fijn van smaak. Ideaal als snijgroente
in salademix. (inh. 10 g)
pakje € 1,20
403 B WASABI
		
Deze rucola heeft ovaal getand blad en witte
		
bloemen. De smaak van het blad is veel sterker
		
dan gewone rucola en heeft de kenmerkende
		
smaak van Wasabino en Mierikswortel.
					
Pakje 3 gram € 1,95
841 WILD ROQUETTE (Wilde Rucola) (ca 1000 z/g)
		 (diplotaxis tenuifolia) GROTE ZANDKOOL
De wilde variant van rucola, met fijngetand blad,
fijnzadig, traaggroeiend.
pakje 2 gram € 2,15
841 A COLTIVATA / ESMEE
Lekker pittig gewas en gemakkelijk te telen. Dit
ras is een verbeterde rucola met iets voller blad.
Snelgroeiend. Binnen enkele weken oogstbaar.
pakje 6 gram € 2,35
								
KROPSLA (ca. 700 Z/G) Lactuca sativa var. capitata
Zaaien vanaf februari onder glas en vanaf april tot half
augustus in de vollegrond. Zaai slazaad niet bij een
temperatuur die hoger is dan 20ºC en niet in de volle zon.
Verlangt een kalkrijke, vochtige en voedzame bodem.
405 HILDE II verb. ATTRACTIE, zomersla
(inh. 3 g)		
pakje € 0,75
406 KAGRANER SOMMER - 2
Een goede botersla voor zomerteelt. Goed
resistent tegen warm weer. Geeft gesloten ronde
kroppen met vrij dik omblad.
(inh. 2 g)
pakje € 0,95
409 MATILDA zomer- en herfstteelt
Tuindersselectie. Vormt een grote middelgroene
krop met een volumineus inwendige kop die zich
al in een vroeg stadium langzaam vult. Hierdoor
ontstaat een lang oogsttraject en is daardoor ook
goed bestand tegen doorschieten. Op zware
gronden is deze kropsla oogstbaar tot november.
(inh. 0,5 g)		
pakje € 2,85
411 MILAN (pillenzaad)
Tuindersselectie. Aanbevolen voor de late voorjaarsteelt en de gehele zomer. Al snel oogstbaar
en resistent tegen veel ziekten en slamozaïekvirussen Bremia resistent en tevens bladluis
resistent.
(inh. ± 60 pillen)
pakje € 3,15
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412 CLARION
Tuindersselectie. Geeft mooie kroppen van goede
omvang. Een zeer gesloten onderzijde en geeft
opvallend weinig afval. Sterk tegen rand. Tolerant
tegen slamozaïekvirus en bremia.
(inh. 0,5 g)			
pakje € 2,15
414 MEIKONINGIN
Voor glasteelt en vroege voorjaarsteelt.
(inh. 3 g)
pakje € 0,75
422 BRUNE d’HIVRE (herfst/winter kropsla)
		 Oogstbaar bij uitzaai september-november (win
		
terteelt), vanaf eind november tot in april afhan		
kelijk van zaaitijd. Dit soort vormt een iets
rechtopstaande krop en verkleurt rood naar mate
de temperatuur daalt. (inh. 2 g)
pakje € 1,10
428 ZWART DUITS
Voor zomer- en vroege herfstteelt.
(inh. 3 g)
pakje € 0,75
430 SALADIN (IJssla)
Dit soort vormt een grote middelgroene krop met
omvangrijk dik en gebobbeld omblad. Deze sla
heeft iets weg van ijsbergsla en Bataviasla. Gemakkelijke groeier die voldoet op alle grondsoorten. Goed bestand tegen doorschieten.
(inh. 2 g)		
pakje € 1,30
432 BATAVIA BLONDE DE PARIS, SLA-ANDIJVIE
Een smakelijke geelgroene sla.
(inh. 3 g)
pakje € 0,85
433 SLA-ANDIJVIE ROUGE GRENOBLOISE
Een variatie tussen kropsla en ijsbergsla met
bronsrood omrand blad. Pittig van smaak.
(inh. 3 g)
pakje € 1,20
435 IJSBERGSLA GREAT LAKES 118
De welbekende ijsbergsla met knapperig blad.
(inh. 3 g)
pakje € 0,90
436 IJSBERGSLA ROBINSON (Pillenzaad)
Tuindersselectie, zeer uniform. Resistent tegen
wortelluis. Zeer lang oogstbaar en een hoog
oogstpercentage. Goed bestand tegen “doorschieten” en resistent tegen “rand”.
(inh. ± 60 pillen)
pakje € 2,85
437 WONDER DER VIER JAARGETIJDEN
Rode kropsla, mals en een goede
consumptiekwaliteit.
(inh. 3 g)		
pakje € 0,85
PILLENZAAD
Met gepileerd zaad kunt u nauwkeurig en gelijkmatig
zaaien. Vooraf gestelde plantafstand is te realiseren,
waardoor er niet meer verplant, verspeend of uitgedund
hoeft te worden. Vooral bij kleinere hoeveelheid uitzaai
is dit ideaal. Het zaaien vergt wat meer inzicht en vooral
nazorg. Om tot een goed resultaat te komen dient u aan
een aantal punten aandacht te schenken:
•
Zorg voor een rulle, vochtige bodem.
Bij droog weer eenmaal daags gieten.
•
Zaai niet dieper dan 1 cm.
•
Pas op voor het “dichtslaan van de grond bij 		
extreme regen”.
•
Pillenzaad is niet lang houdbaar, doordat er 		
‘fijner’ kaliber zaad is gebruikt om te pilleren.

www.zaadhandelvanderwal.nl

842 MEIKONINGIN
De bekende kropsla voor glasteelt en vroege
voorjaarsteelt.
pakje 2 gram € 2,15
842 A

SUZAN
Oud en bekend ras van vroegere jaren. Geeft een
middelgrote tot grote goed gesloten krop. Goed
bestand tegen doorschieten. Geschikt voor uitzaai april - augustus.
pakje 1 gram € 2,35

842 B

TWELLOSE GELE
Ouderwetse malse botersla voor de zomerteelt.
Goed bestand tegen warm weer. Geeft goed
gesloten ronde kroppen groengeel van kleur.
pakje 1 gram € 2,35

842 D

HILDE
Deze kropsla is geschikt voor de voorjaars- en
zomerteelt. De planten schieten niet snel in bloei.
Ze vormen stevige, malse kroppen.
			
pakje 1 gram € 2,15

843 KAGRANER SOMMER
Goed bestand tegen schieten. Geschikt voor
zomer- en herfstteelt.
pakje 1 gram € 2,15
843 A

WONDER DER 4 JAARGETIJDEN
Rode kropsla, mals en een goede
consumptiekwaliteit.
pakje 1 gram € 2,35

844 TIVONA
Tuindersselectie. Middelgroene kropsla met
sterke onderkant. Heeft een langzame open
kropvulling en is daardoor goed bestand tegen
“rand” Geschikt voor voorjaar, zomer en herfst.
pakje 0,5 gram € 3,15
844 B

IJSBERGSLA GREAT LAKES
Stevige donkergroene krop. Goed “schiet”
resistent. Fors buitenblad met ruw gefranjerde
rand 		
pakje 0,5 gram € 3,85

844 C

IJSKONINGIN REGINA DEI CHIACIA
Tussenvorm van kropsla en ijsbergsla. Gemakkelijker te telen dan ijsbergsla. Met mooi knapperig
blad met iets bittere smaak (Andijvie). Dit soort
wordt ook wel Sla-Andijvie genoemd.
Is geschikt als rauwkost en stoofsla.		
		
pakje 2 gram € 2,35

845 IJSBERGSLA sel. SEVERO (Bl. 1-25)
Tuindersselectie. Geeft een mooi gevormde
krop en is sterk bestand tegen “rand” en bolrot.
Lang oogsttraject met een goede veldhoudbaarheid. Aanbevolen voor het hele seizoen.
			
pakje 0,5 gram € 3,45
845 A

BATAVIA GRAZER KRAUTHAUPTEL
Deze ijssla is een traditioneel Oostenrijkse variëteit uit de regio rond de stad Graz. Helgroene,
knapperige bladeren met een dunne rode rand.
Is schotvast en heeft een goede meeldauwresistentie.
			
pakje 1 gram € 2,35
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845 B

SLA-ANDIJVIE BATAVIA BLONDE DE PARIS
Een smakelijke geelgroene stevige knapperige
kropsla. Smaak vergelijkbaar met andijvie (bitter), en is geschikt als rauwkost en als stoofsla.
(Bereidingswijze als andijvie).
			
pakje 1 gram € 2,35
845 C IJSSLA - SALADIN
Dit soort vormt een grote middelgroene krop
met omvangrijk dik en gebobbeld omblad. Deze
sla heeft iets weg van ijsbergsla en Bataviasla.
Gemakkelijke groeier die voldoet op alle grondsoorten. Goed bestand tegen doorschieten. Mals
en een goede consumptiekwaliteit.
		
pakje 1 gram € 2,35
845 D MARAVILLA DE VERANO
Bataviasla wordt algemeen gezien als de
voorloper van de ijssla. Deze Maravilla heeft
prachtig groen met roodgetint blad. Een kropsla
die heet en vochtig weer trotseert.
Lekker knapperig en zoet. 		
		
pakje 0,5 gram € 2,85
EIKENBLADSLA (ca. 650 Z/G)
Teeltwijze komt nagenoeg overeen met kropsla, maar
vormt geen vaste gesloten krop. Men zaait dun op regels
als snijsla of men kweekt de enkelvoudige plantjes op als
kropsla.
438 RED SALAD BOWL, type RODE EIKENBLADSLA
		 (inh. 3 g)			
pakje € 0,95
439 SALAD BOWL, groene krulsla
(inh. 3 g)
pakje € 0,95
750 COCARDE
Grote bronsrode/groene niet kroppende eikenbladsla. Oorspronkelijk is het een oude Franse
pluksla. De bladeren zien er iets glanzend en
wasachtig uit. Aanvankelijk iets bronsbruin van
kleur. Later vanuit het centrum groener. Voor
zomer- en herfstteelt. Goed resistent tegen
doorschieten. Na 7 weken reeds oogstbaar.
(Inh. 2g)
Pakje € 1,45
846

RED SALAD BOWL
Type rode eikenbladsla, zaaibaar van maart tot
augustus.
pakje 1 gram € 2,35

846 A

GREEN SALAD BOWL
Salad bowl is een licht gekrulde eikenbladsla.
Geschikt als pluksla. Zeer groeikrachtig en
decoratief.
pakje 1 gram € 2,35

846 B

COCARDE
Grote bronsrode/groene niet kroppende eikenbladsla. De bladeren vormen een grote rechtopstaande lange bladeren in de vorm van een
Amerikaans Eikenblad, die in rozetvorm vanuit
het centrum groeien.
pakje 1 gram € 2,35

846 C

CATALOGNA
Catalogna is een bijzonder smakelijke, stevige
donkergroene (pluk) sla met lange ingesneden
bladeren, sterk lijkend op grove eikenbladsla.
Wordt ook wel herfsthoornbladsla genoemd. Is
vroeg en schiet niet snel door.
			
pakje 1 gram € 2,35

PLUK- & SNIJSLA & BLADGEWASSEN
Een mix van allerlei slatypen. Geschikt om te snijden
of te plukken. Voor uitzaai vanaf april tot augustus op
rijen. Dicht zaaien, niet uitdunnen. De jonge blaadjes ca.
2 cm boven de grond afsnijden waarna de stelen weer
uitgroeien voor een volgende oogst. Reeds na 4 weken
oogstbaar.
440 AMERIKAANSE ROODRAND
(inh. 8 g)
441 AUSTRALISCHE GELE
(inh. 8 g)		
442 BABYLEAF MIX
Mix van diverse slatypes
(inh. 8 g)

pakje € 1,10
pakje € 1,10
pakje € 1,75

442 B

BULLS BLOOD
Donkerrode bladbiet die gebruikt wordt als
decoratie in salades, slamix en rauwkost.
(inh. 5 g)
pakje € 1,60

442 C

AMARANTH TRICOLOR RED CALLALOO
Roodbladige amaranth voor in slamix en rauwkost. (inh. 2 g)		
pakje € 1,45

442 D

ORIENTAL MIX
Mix van pittige groenten, zeer kleurrijk/decoratief
en smaakvol. (inh.4 gr)
pakje € 1,45

442 E

AMARANTH GREEN CALLALOO
Geeft gladde, heldere, zachte bladeren die licht
kunnen worden gestoomd of zelfs rauw kunnen
worden gegeten. Jonge stelen zijn zacht genoeg
om te stomen, en volwassen stelen hebben een
licht, donzig merg. Zeer productief gewas.
(inh. 2 gr)
		
pakje € 1,20

443 WITTE DUNSEL
(inh. 8 g)			

pakje € 0,95

1384 PERILLA FRUTENSCES CRISPUM SHISO RED
Ook wel Japanse peterselie genoemd. Heeft een
mintsmaak. Vormt rode hartvormige blaadjes.
Aromatisch, rijk aan vitaminen en
gemakkelijk op te kweken. (inh. 2 g) pakje € 1,45
847 BABYLEAF - MESCLUN
Een mix van diverse slatypes. Zeer vitaminerijk.
Oogstbaar 3-4 weken na uitzaai.
pakje 4 gram € 3,45
847 A BLADBIET RUBY RED
Dit soort met donkerrode bladstelen is geschikt
voor voor gebruik als babyleaf. Bladnerven zijn
ook rood. Deze biet kan gebruikt worden als decoratie en toegift in salades, slamix en rauwkost.
		
pakje 5 gram € 2,35
847 B ORACH RED RUBY - RODE MELDE
Orach Red Ruby, (Atriplex hortensis), heeft een
prachtige donkerrode kleur die zal opvallen in
elke tuin. Orach Red Ruby heeft eetbare spinazieachtige bladeren, die mild van smaak zijn.
Orach wordt gebruikt in salades, gekookt als
spinazie, of gebruikt als garnering. Orach is ook
bekend als Mountain Spinazie.
pakje 3 gram € 2,35
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847 C

LICHTGROENE MELDE
Tuinmelde (Atriplex hortensis) heeft eetbare
spinazieachtige bladeren, die mild zijn van
smaak.
pakje 3 gram € 2,35

847 F

AMERIKAANSE ROODRAND
Deze snijsla of pluksla wordt jong geoogst als
het blad nog zacht en mals is. Dit slaras heeft
rood-groen licht gekruld blad. Snijsla wordt rauw
als salade en stoofsla gegeten.
Pakje 2 gram € 2,60
SNIJSLA - WITTE DUNSEL
‘Witte Dunsel’ is een mooie groene pluk- of snijsla die qua uiterlijk wel wat op veldsla lijkt. Het is
een vroeg snijslaras dat kou en vocht nodig heeft
om goed te kunnen groeien. Onder glas zaaien
kan al vanaf half januari. De sla vormt geen krop,
maar een open bladrozet met sterk ingesneden
malse bladeren.
pakje 2 gram € 2,60
BULLS BLOOD
Bulls Blood heeft een frisse, lichte notensmaak
waarin de afkomst van de rode biet nog herkenbaar is. Donkerrode bladbiet die geoogst wordt
voor decoratie en toegift in salades, slamix en
rauwkost.		
		
pakje 4 gram € 2,85
ITALIAANSE SNIJSLA MISTICANZA
Italiaanse traditionele mix van verschillende
rode en groene Italiaanse salades, Romano en
eikenbladsalades, cichorei variëteiten, rucola en
hertshoornweegbree.		
		
pakje 4 gram € 3,80
SPICYMIX
Een mix van pittige Brassica’s (exotische koolsoorten) en slasoorten die samen een kleurrijke
en vitaminerijke oogst geven. Pittig, maar zeer
smaakvol. Gemakkelijk en eenvoudig te telen,
ook in bloembakken.
			
pakje 4 gram € 3,45

847 G

847 H

847 M

847 S

FRISBY-SLA (ca. 700 Z/G)
Nieuw soort sla. Een kruising tussen ijsbergsla en krulsla,
knapperig en krullend, een ideale combinatie. Kan het
gehele jaar door worden gezaaid, zowel onder glas, folie
als vollegrond. Resistent tegen meeldauw en ongevoelig
voor “rand”.
444 FRISBY (FRISTINA)
(inh. 0,6 g)		

pakje € 1,75

BINDSLA (ca. 650 z/g) Lactuca sativa var. romana
Zaaien april tot juni. Vormt langgerekte kroppen die men
bij elkaar dient te binden. Een stoofgroente, die qua
smaak veel weg heeft van andijvie, maar niet bitter is.
Ook voor sla en rauwkorst. (Romaanse sla)
445 BLANKE ZELFSLUITENDE
(inh. 3 g)		
pakje € 0,90
445 A LITTLE GEM – SUCRINE
Een kleine bindsla van zeer goede kwaliteit.
(inh. 3 g)		
pakje € 1,10

446 A

FRECKLES
Unieke Romaanse sla, vroeg afrijpend. De
groene bladeren zijn glad, iets gekruld, met
bruinrode vlekken. Blijft lang houdbaar zonder
door te schieten. Smakelijke sla, ook voor rauwkost of slamix.
(inh. 1 g)		
pakje € 1,45

848 A

PARRIS ISLAND COS
Bindsla met een lichtgroen hart. Middelhoog
tot hoog opgroeiend. Knapperig blad met zoete
smaak. Kan lang achtereen worden geoogst
zonder in kwaliteit achteruit te gaan.
			
pakje 0,5 gram € 2,60
BINDSLA ROOD - LEPRICHAUN
Deze ziet er zeer fraai uit en groeit gemakkelijk.
Vormt een losse krop van vrij hoog opstaande
paarsachtige bladeren. Kan zowel vers als later
ook gestoofd worden gebruikt.
			
pakje 1 gram € 2,35
BINDSLA LITTLE GEM - SUCRINE
Kleine compacte bindsla, snelgroeiend met
knapperig blad. Ook het hart is goed gevuld met
geel knapperig blad met uitstekende kwaliteit en
iets zoetig van smaak.
			
Pakje 0,5 gram € 3,45

848 B

848 C

MOLSLA (ca. 700 Z/G)
Zaaien vanaf april tot juli. De wortels op dezelfde wijze
als witlof inkuilen en laten overwinteren. Oogstbaar in het
tweede seizoen. Voor rauwkost en als stoofgroente.
447 VOLHART (inh. 1 g)
pakje € 1,60
KRULSLA (ca. 650 Z/G)
Zaaien vanaf april tot juli in de vollegrond of vanaf maart
onder glas. Uitplanten op 30 cm.
449 LOLLO ROSSA
		 (inh. 2 g)		
pakje € 0,95
453 LOLLO BIONDA (Thaise sla)
Snelgroeiende sla, met een knapperig gekruld
blad. Met goede consumptie kwaliteit.
(inh. 2 g)
pakje € 0,95
849 LOLLO ROSSA sel. TUSKA
Tuindersselectie. Nieuw ras. Royale donkerrode en fijngekrulde Lollo Rossa. Dit ras heeft
een zeer goede veldhoudbaarheid en een hoge
schiettolerantie. De groei is opgericht, waardoor
minder kans op smet ontstaat. Geschikt voor het
gehele teeltseizoen. Tuska is Bremia (Bl:1-26) en
Nasonovia (Nr:0) resistent.
pakje 0,5 gram € 3,15
849 A LOLLO BIONDA
Snelgroeiende sla, kan ook onder glas worden
geteeld. De kroppen zijn klein van omvang, met
knapperig krullend gevuld blad.
pakje 1 gram € 2,35
849 B KRULSLA LOLLO ROSSA
Deze krulsla is een snelgroeiende, roodbruine
krulsla met sterk ingesneden bladeren en zeer
decoratief en zacht blad. Dit ras is ook
geschikt als pluksla. De Lolla Rosso is een
zachte en iets zoete sla die heerlijk is in
combinatie met andere slasoorten en is prachtig
als decoratie op het bord.
Pakje 1 gram € 2,35
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STENGELSLA (ca. 650 Z/G)
Lactuca sativa var. asparagina
Zaaien van maart tot juli. Vormt een stam die sappig merg
bevat. Na het schillen kan dit merg gaar worden gekookt.
Het blad is ook rauw te eten.
451 CELTUCE (inh. 2 g)
pakje € 1,20
EXOTISCHE GROENTEN
Veelal uit Azië afkomstige soorten die onder normale omstandigheden (of onder glas geteeld) goed willen groeien
in ons klimaat. Door de snelle groei is het raadzaam
kleinere hoeveelheden in korte tussenpozen te zaaien.
454 KOMATSUNA, mosterd spinazie (Tendergreen)
Komatsuna heeft een pittige smaak (vergelijkbaar
met mosterd). Te gebruiken als stoofgroente of
als rauwkost. Zeer vitaminerijk en snelgroeiend
gewas. (inh. 3 g)
pakje € 0,95
455 MIZUNA (Brassica rapa, var. japonica)
Snelgroeiende bladgroente, geschikt voor de
teelt onder glas en vollegrond. Op ruime
plantafstand sterk uitstoelend gewas met talrijke
langgesteelde ingesneden bladeren.
(inh. 3 g)		
pakje € 0,90
456 RODE AMSOI (Brassica juncea, var. rugos
Bladkool, met rood getinte bladeren. Geschikt
voor teelt onder glas en vollegrond. Smaakt
vrij pittig en is te gebruiken in salades, stoof- en
roerbakschotels. (inh. 2 g)
pakje € 1,00
456 A AMSOI FRINGED RED
Bladkool met sterk ingesneden rode bladeren.
Geschikt voor teelt onder glas en vollegrond. Dit
mosterdachtig gewas smaakt vrij pittig en kan
worden gebruikt in salades, maar ook in stoofen roerbakschotels.
Pakje 2 gram € 1,10
456 B

AMSOI GROEN
Amsoi is een Surinaamse groente, een soort
reuzenraapstelen. Vanuit Afrika is deze
mosterdkool in Suriname terechtgekomen.
Amsoi is een eenjarige bladgroente met grote
bladeren. Wanneer de amsoi doorgroeit, krijgt hij
gele bloemen. Amsoi wordt ook weleens
Indische mosterd genoemd. Het is geen kruid
maar een groene plant die rauw of gestoofd
wordt gegeten in veel oosterse keukens.
Gestoofd heeft amsoi een iets krachtigere smaak
dan spinazie. Rauw is hij bijzonder pittig en fris.
pakje 2 gram € 1,60
457 HON TSAI TAI (Chinese broccoli)
Hon Tsai Tai vormt een gewas met paarse
bladnerven en bloemstengels, die zacht en vlezig
zijn. De stengels worden net voor het opengaan
van de eerste gele bloemen geoogst, bij een
lengte van ca. 25-35 cm.
(inh. 2 g)		
pakje € 1,30
457 A KAILAN
Cantonese naam voor een bladgroente die ook
bekendstaat onder de naam Chinese broccoli.
De dikke bladeren zijn glanzend blauwgroen en
de stengel is dik. De smaak lijkt veel op die van
broccoli, maar is iets bitterder en sterker.
pakje 1 gram € 1,30

458 TAH TSAI / TATSOI, Brassica rapa var.Rosularis
Platte in rozetvorm groeiende bladkool. Donkergroene tongvormige bladeren die samen een
compacte rozetvormige kool vormen. Lange
oogstperiode tot ver in de winter.
(inh. 2 g)		
pakje € 1,10
762 RODE MIZUNA (Brassica rapa, var. japonica)
De rode variant Mizuna. Op ruime plantafstand
geteeld, sterk uitstoelend gewas met talrijke
langgesteelde ingesneden bladeren.
(inh. 4 g)
pakje € 1,10
850 PURPLE RED GIANT
Ook wel mosterspinazie genoemd. Heeft een
iets pittige smaak, net als Komatsuna, de groene
variant. 		
pakje 2 gram € 2,15
850 A

850 B
		

850 C

850 D

850 E

850 R

850 W

GREEN WAVE
De gegolfde bladeren op de smalle witte bladstelen zijn helder, lichtgroene van kleur. De bladeren zijn iets gekruld en ruw. Het gewas leent zich
uitstekend om meerder malen te snijden. Doet
het goed als babyleaf het hele jaar door (in de
winter onder glas)
pakje 1,5 gram € 2,35
MIZUNA PURPLE FRILLS
(Brassica juncea var.campestris)
Heel fijn ingesneden blaadjes met een diep
paarse kleur. Verlangt een zonnige standplaats
en verdraagt goed vorst.
pakje 2 gram € 2,35
GRUN IM SCHNEE
Een zeer winterhard ras uit Zuid-China. Grun im
schnee heeft lang, donkergroene, getande
bladeren en een iets scherpe smaak.
De plant is rechtop groeiend en verdraagt zeer
veel vorst.		
pakje 2 gram € 2,35
MIZUNA GROENE
Fijn ingesneden, helder fris groene blaadjes met
een pittige smaak. Verlangt een zonnige standplaats en verdraagt goed vorst.
pakje 6 gram € 2,35
MIZUNA GOLDEN FRILLS
Bladmosterd met fijn ingesneden frisgroene
blaadjes met een pittige smaak. Kan zowel in
een jong als volwassen stadium gegeten worden
pakje 2 gram € 2,35
MIZUNA ROOD
Dit is een Japanse bladgroente met een mild
peperige smaak. Het is familie van de raapsteel en een koolsoort die zich als salade laat
verwerken. Het lijkt qua vorm wel een beetje op
rucola maar is minder taai en ook minder pittig
van smaak. Het blad is vaak dun, fijn ingesneden
met meestal gerafelde randen. De steeltjes zijn
dun en wit.
pakje 4 gram € 2,35
WASABINO
De zachte jonge bladeren van de Wasabino
zijn lichtgroen met fijn ingesprongen, enigszins
golvende randen. De kruidige, enigszins hete
smaak doet denken aan mierikswortel en geeft
elke salade een frisse toets. Oudere bladeren zijn
wat ruwer en meer gerimpeld en zijn dan meer
geschikt voor wokgerechten.
pakje 2 gram € 2,60
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VELDSLA (ca. 400 Z/G) Valerianella locusta
Zaaien augustus-september, breedwerpig of op rijen. Bij
droogte het pas gezaaide afdekken met folie. Raadzaam
is niet te dicht te zaaien of tijdig uit te dunnen. Dit
voorkomt schimmelziekten, meeldauw en smeul.
459 VALGROS
Tuindersselectie, snelgroeiend en vorstbestendig.
(inh. 8 g)		
pakje € 1,45
460 GROTE NOORDHOLLANDSE
(inh. 8 g)
pakje € 0,95
461 VERTE DE CAMBRAI - GALA
Veldsla, geschikt voor teelt het hele jaar rond.
Kiemt ook bij hogere temperaturen. Hij vormt een
rond blad in wijde ‘V’-stand, zgn. roosjestype.
(inh. 6 g)		
pakje € 1,20
851 VIT
Tuindersselectie, ovaalbladig snelgroeiende
veldsla. Ook voor onder glas.
pakje 5 gram € 2,85
851 A GROTE NOORDHOLLANDSE
Oud en bekend ras. Geeft langwerpige bladeren.
Zaaien september. Zaaibed eerste dagen na
zaaien goed vochtig houden m.b.v. een jutezak.
pakje 6 gram € 2,35
SCHORSENEREN (ca. 70 Z/G)
Scorzonera hispanica
Zaaien in april op rijen. Uitdunnen op 10 cm. Verlangt een
diep losgemaakte, voedzame bodem. Oogstbaar oktober
tot februari.
464 MAXIMA VRN
Tuindersselectie, Kan enige vorst verdragen.
(inh. 5 g)
pakje € 1,30
464 A WITTE SCHORSENEER, (Salsifis of
		
haverwortel) Tragopogon porrifolius
De smaak heeft iets weg van asperge, met een
beetje zilte ondertoon. Bereiding is als schorseneer. Tweejarig gewas. Wil men in de winter nog
oogsten, dan heel vroeg in het voorjaar zaaien.
Het gewas loopt in het tweede jaar weer uit.
(inh. 4 g)		
pakje € 1,60
852 HOFFMANS SCHWARZE PFAHL
Lange en zeer goed houdbare wortels.
			
pakje 3 gram € 3,45

No. 484 SNIJBIET RAINBOW
MIX

No. 411 MILAN

852 A

852 H

VERBETERDE REUZEN NIETSCHIETERS
Oud ras dat nog steeds goed voldoet. Kan lang
blijven staan zonder in kwaliteit achteruit te gaan.
Goed bestand tegen vorst. Verbouw schorseneren op diep losgemaakte grond anders gaan de
wortels zich vertakken. Niet te zwaar bemesten.
			
pakje 3 gram € 2,35
HAVERWORTEL
De smaak heeft iets weg van asperge, met een
beetje zilte ondertoon. Bereiding is als schorseneer. Tweejarig gewas, wil men in de winter nog
oogsten, dan heel vroeg in het voorjaar zaaien.
Het gewas loopt in het tweede jaar weer uit.
Bloeit paars. De wortels blijven oogstbaar.
			
pakje 2,5 gram € 2,85

KLISWORTEL ACTRIUM LAPPA
Kliswortel Tonkinokawa Long is een Japanse variëteit van
de bekende klitwortel, waarvan de zaden zo heerlijk aan
de kleren blijven hangen. Alleen de wortels, die in het
eerste jaar gevormd worden zijn smaakvol. De wortels
kunnen net zoals schorseneren gebruikt worden.
852 E TONKINOKAWA
pakje 2 gram € 2,45
SNIJSELDERIJ (ca. 2000 Z/G) Apium graveolens
Zaaien van april tot juni op een niet al te zonnige plaats.
Voor het zaaien het zaad een dag voorweken, of wanneer
u gezaaid heeft op het zaaibed een vochtige jutezak
leggen. Deze verwijderen zodra de zaden beginnen te
ontkiemen. Geen twee jaren achtereen op dezelfde plaats
telen en niet in combinatie met peterselie zaaien.
466 GEWONE SNIJ
(inh. 3 g)
pakje € 0,80
467 AMSTERDAMSE DONKERGROENE,
		 fijnbladige
Ook geschikt voor onder glas. Kan tevens overwinteren. (inh. 3 g)
pakje € 0,90
853 GEWONE GROENE SNIJ
Met donkergroen ingesneden blad. Geeft een
goede productie.
pakje 2 gram € 2,35
BLEEKSELDERIJ (ca. 2000 Z/G) Apium graveolens
Zaaien april-mei onder glas. Eind mei uitplanten op plm.
25 cm onderlinge afstand in een greppel van ca. 20 cm
diep. De greppel gedurende het groeiseizoen enkele
malen aanaarden. Niet te veel stikstof bemesting geven.

No. 464 SCHORSENEER
MAXIMA

No. 473 BRILLIANT
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469 GOUDGELE ZELFBLEKENDE - 2
Gele bladstelen en lichtgroen loof. Van oudsher
de bekende bleekselderij.
(inh. 1 g)		
pakje € 1,00
470 GROENE PASCAL
Lichtgroen gewas met een uitstekende consumptiekwaliteit. (inh. 1 g)
pakje € 0,90
771 RED GIANT
Deze selderie heeft een sterk ontwikkelde open
groeiwijze en een krachtig aroma. Bijzonder
geschikt voor drogen en in soepen. Niet te
vroeg uitzaaien om doorschieten te voorkomen.
(inh. 1 g)
pakje € 1,60
854 TALL UTAH
Middelvroeg afrijpend gewas, met donkergroene
bladstelen. Rijkdragend en robuust gewas.
pakje 0,5 gram € 2,35
KNOLSELDERIJ (ca. 2000 Z/G)
Apium graveolens rapaceum
Zaaien vanaf maart onder glas. Geef steeds voldoende
water, ook na het uitplanten in 15 cm diepe greppel.
Verlangt een zeer vruchtbare en humusrijke bodem.
472 DOLVI, verb. Prager reuzen
(inh. 1 g)		
pakje € 0,95
473 BRILLIANT
Tuindersselectie, witkokend, geeft een goede
opbrengst en is goed bewaarbaar.
(inhoud ca.300 zaden)
pakje € 2,85
474 MONARCH
Tuinersselectie, vormt forse zeer vaste knollen
met zuiverwit vruchtvlees, dat ook na bewerking
wit blijft. Zeer sterke ontwikkeling, oogstzeker en
buitengewoon productief.
(inh. 0,5 g)
pakje € 1,75
855 EHUD (type CEASAR)
Tuindersselectie, snelgroeiende en goed loofontwikkelende knolselderij. Bestand tegen septoriaziekte. Ontwikkelt ronde knollen, lichtbruin
van kleur. Goed bestand tegen doorschieten.
Oogstbaar ca. 10 weken na uitplanten.
pakje 0,3 gram € 2,60
855 A MONARCH
Tuindersselectie. Vormt forse, zeer vaste knollen
met zuiver wit vruchtvlees, die ook na bewerking
wit blijven. Zeer sterke ontwikkeling, oogstzeker
en buitengewoon productief.
					
Pakje ca. 300 zaden € 2,60
SNIJMOES of BLADKOOL (ca. 200 Z/G)
Brassica napus var. napus   
Zaaien vanaf februari onder glas en vanaf maart tot
augustus in de vollegrond. De teeltwijze, bereiding en
smaak komen overeen met raapstelen. Na te zijn afgesneden groeit het snel weer aan, dus meerdere malen
oogstbaar.
478 BLAUWE GRONINGER
(inh. 5 g)		
pakje € 1,30
SNIJBIET (ca. 55 Z/G) (WARMOES)
Beta vulgaris cicla
Zaaien van half maart tot eind juli, in rijen of breedwerpig.
Oogstbaar zijn de stelen en het blad zodra het gewas ca.
15 cm hoog is. De planten lopen opnieuw uit zodat een
tweede oogst mogelijk is.

479 GEWONE GROENE
(inh. 15 g)		
pakje € 0,90
480 GROENE WITRIBBIGE ZILVER
		
(witte bladstelen)
(inh. 15 g)
pakje € 1,00
482 LUCULLUS
Geeft grote gele gekrulde bladen, zeer mals.
(inh. 15 g)		
pakje € 0,90
483 RHUBARB CHARD
Rode snijbiet, alleen voor zomerzaai, vanaf juni.
Ook zeer decoratief in uw bloementuin.
(inh. 8 g)		
pakje € 1,20
484 RAINBOW MIX
Bestaande uit gele, witte, rode, groene, roze
bladstelen. Zeer opvallend en decoratief.
Alle kleuren oogstbaar als snijbiet.
(inh. 6 g)
pakje € 1,95
856 GROENE WITRIBBIGE
De alom bekende snijbiet met donkergroen loof
en witte bladnerven en stelen. Wordt ook wel
zilverbiet genoemd.
pakje 8 gram € 2,35
856 A RHUBARB CHARD
Rode snijbiet, alleen voor zomeruitzaai, vanaf
juni. Ook zeer decoratief in uw bloementuin.
pakje 8 gram € 2,35
856 B ERBETTE - PERPETUAL SPINAZIE
Perpetual Spinach heet het in het Engels.
Eigenlijk is het een neefje van de snijbiet en de
spinazie, de bladeren zo’n 30-35 cm lang, dunne
stelen die meer op spinazie lijken dan op snijbiet.
		
pakje 4 gram € 2,35
856 C FIVE COLORS - MIX
Een prachtig snijbietenmengsel in verschillende
kleuren. Ook zeer decoratief in uw bloementuin.
pakje 6 gram € 2,35
856 D GEWONE GROENE
Standaard Snijbietras met grote gladde bladeren
en groene stelen.
pakje 8 gram € 2,35
FIJNZADIGE SPINAZIE VARIANTEN
503 DOORLEVENDE SPINAZIE - ZEVENJAARS
		
SPINAZIE (ca. 500 Z/G)
		
Rumex patientia
Deze doorgroeiende spinazie is familie van de
zuring, maar is minder zuur van smaak en
doet enigszins aan spinazie denken. Het
wortelgestel is winterhard en loopt elk voorjaar
opnieuw uit. (inh. 1 g)
pakje € 1,45
505 RODE AARDBEI SPINAZIE (ca.1250 Z/G)
		 Chenopodium foliosum Capitatum
Zeer attractieve plant. De bladeren kunnen
worden gegeten als spinazie en vormt tevens
lichtrode vruchten die eetbaar zijn. Zaaien
maart- juni of onder glas febr.-april.
(inh. 1 g)
pakje € 1,95
FICOIDE GLACIALE (ca. 5000 Z/G)
Een eenjarige plant, die dikke vlezige bladeren produceert
bedekt met heldere kristalvormige druppels. Deze sappige bladeren kunnen als toekruid bij salades worden gebruikt. De smaak is heerlijk verfrissend met een licht zure
en licht zoute bijsmaak. Ook heel lekker indien gekookt
als spinazie of stukjes blad verwerken in salades.
507 IJSKRUID

(inh. 0,3 g) € 1,60

KNOLVENKEL (ca. 130 Z/G)
Foeniculum vulgare var. dulce
Zaaien van mei tot juli in een humusrijke vochtige bodem.
Uitplanten op 25-30 cm in een geultje van ca. 15 cm
diepte. Voorkom groeistoornissen bij het verplanten door
watergebrek. Tijdens de groei geleidelijk het geultje aanaarden, waardoor er mooie witte knollen ontstaan.
509 FINO
Tuindersselectie, wordt niet stokkig.
(inh. 2,5 g)
pakje € 1,65
857 ROMANESCO
Geeft vrij forse knollen van 500 tot 1000 gram.
Goed afrijpend en resistent. Geschikt voor late
oogst.		
pakje 3 gram € 2,15
857 A FINO
Tuindersselectie, goede kwaliteit, wordt niet
stokkig. Voorkom groeistilstand bij het
verplanten.
pakje 1 gram € 2,60
TOMATEN (ca. 250-300 Z/G)
Lycopersicon lycoperesicum
Zaaien april-mei onder glas. Eenmaal verspenen is
raadzaam. Na half mei buiten uitplanten op een beschutte
plaats. Tijdens de groei de zijscheuten (dieven) uit de
bladoksels verwijderen.
511 TROSTOMAAT BOCATI F1 hybride
Middelgrote tomaat ca. 60-80 gram die zich
gemakkelijk laat telen.
(inh. ca. 10 zaden)
pakje € 3,80
511 A TROSTOMAAT SWEET MILLION F1 hybride
Zeer attractieve tomaat, ook geschikt voor potteelt. Het is een cherrytomaatje van ca. 15-20
gram dat in lange trossen (40-60 stuks) groeit.
(inh.ca.20 zaden)
pakje € 2,35
512 TOMATOBERRY F1 (Aardbei-tomaat)
Groeit in talrijke dubbele trosjes van 12 tot 16
knapperige tomaatjes in de vorm van een aardbei. Gewicht tomaatje 25-30 gram.
Bij voorkeur te telen in de kas.
(inh. 10 zaden)
pakje € 3,45
513 ANTALYA F1 hybride
Tuindersselectie. Voor glasteelt en vollegrond.
Resistent tegen vele ziekten zoals tomaten
mozaïekvirus, meeldauw, fusarium, slaapziekte
en wortelknobbelaaltjes. (ToMV, Va, Vd, Fol 0-1,
Ff 5 / IR: Ma, Mi, Mj).
pakje 15 zaden
pakje € 3,80
514 PIROS F1 hybride
Ronde tomaat (ca. 130 gram) voor in kas of
vollegrond. Resistent tegen enkele biotypes
phytophtora. Niet volledig resistent!!
(inh. ca. 15 zaden)
pakje € 3,45
514 A PHANTASIA F1 hybride
Heel vroege, generatieve variëteit tomaat met
zeer hoge phytophthora resistentie en echte
meeldauw resistentie. Solide, glanzend rode
vruchten, 3-5 kamer, vruchtgewicht 90-100
gr, zeer productief.Geschikt voor koude en
verwarmde bodem cultuur (kas), Resistent tegen
enkele biotypes phytophthora. Niet volledig
resistent!!
(pakje 6 zaden)		
pakje € 6,45
515 MONEYMAKER
(inh. ca. 1 g)
pakje € 0,90
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516 ROMA VF
Ovaalronde Italiaanse vleestomaat. Zeer geschikt
als soep- en pureetomaat.
(inh. 1 g)		
pakje € 1,10
pakje € 1,20
516 A PRUIMTOMAAT SAN MARZANO
Grootvruchtige (80-100 gram) tomaat geschiktvoor inmaak en puree.
(inh. 0,5g)				
€ 0,95
517 TINY TIM
Kerstomaat (2-3 cm Ø) voor balkon en bloembak. (inh. 0,25 g)		
pakje € 0,95
518 BEEFMASTER F1 hybride VFN
Reuzentomaat geschikt voor kas- en buitenteelt.
(inh. ± 0,1 g)
pakje € 1,95
519 BALKONSTAR, BALKONTOMAAT
Zelftoppende tomaat geschikt voor potten en
bakken op balkons en terrassen. Tomaat diameter 3-4 cm. (60-70 gram)
(inh. 0,2 g)		
pakje € 1,95
520 MARMANDE VF, VLEESTOMAAT
(inh. 1 g)		
pakje € 0,90
520 A OSSENHART
Ossenhart of Coeur de Boeuf staat bekend
om z’n uitstekende smaak en uiteraard de
mooie aparte vorm van een (ossen)hart. Dit
Italiaanse soort is vanwege het lage vochtgehalte zeer gewild voor het gebruik in pasta’s en
sauzen. Een heerlijke tomaat, ook om vers
te snijden, vanwege z’n stevige vruchtvlees
en de weinige zaadjes die erin zitten.
(inh. 0,5 g)		
pakje € 1,30
521 GOLDEN KÖNIGIN
Gele vleestomaat, voor kas- en buitenteelt.
(inh. 0,3 g)		
pakje € 1,30
521 A BOMBONERA F1 hybride
Ook wel Choco-tomaat genoemd, deze Bombonera (als een bonbon). Deze zeer attractieve
bruinrood afrijpende tomaten hebben een bijzonder intens aroma met een vrij zoete tot zoetzure
ondertoon. Groeit in kleine trossen. Het is een
cocktailtomaat voor kas en open veld (beschutte
plaats). De Bombonera is een sterkgroeiend gewas (indeterminate) d.w.z. dat de planten doorgroeien, “dieven” moeten worden verwijderd.
Het is een gezond en rijkdragend gewas met
een zeer hoge opbrengst. Produceert tomaten in
kleine trossen van 40-45 gram per stuk.
(inh. 6 zaden)		
pakje € 3,80
521 B TOMATEN SUNGOLD F1 hybride
Extreem zoete cherrytomaat (25-30 mm doorsnee). Groeit in trossen en kleurt van geel tot
oranje. 		
pakje 10 zaden € 2,35
522 TIGERELLA, TIJGERTOMAAT
Ronde tweehokkige tomaat, goed afrijpend in de
buitenteelt. Geeft in rijpe toestand opmerkelijke
donkerrode en oranje strepen te zien.
(inh. 0,5 g)		
pakje € 1,00
523 ONDERSTAMMEN TOMATEN SPIRIT F1 hybride
Tomaten kunnen worden geënt op onderstammen. Hierdoor krijgt men zeer sterke planten,
grotere opbrengst, langere oogsttijd. Alleen te
gebruiken voor tomaten die een resistentie hebben tegen ToMV (Tomaten Mozaïek Virus). Dit zijn
de soorten 512-513-514-518 in ons assortiment.
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Voor het kop-enten kunt u gebruik maken van
clips. Zie art.53592 SILICONEN CLIPS TOMATEN (zie bij ZAAIHULP-TUINARTIKELEN). Hoge
resistentie tegen verticilium, fusarium 0,1, voetziekte, tomaten mozaïekvirus (ToMV), fusarium
(FoR), bacteriële tomatenvlekkenziekte en integraal tegen wortelaaltjes, nematoden, valziekte.
(inh.12 zaden)
pakje € 4,95
858 MATINA
Tuindersselectie, voor vollegrond, vroeg afrijpend, snelgroeiend. Geeft middelgrote vruchten
van lichtrode kleur met een goede zoete smaak.
pakje 0,3 gram € 2,60
858 A ST.PIERRE (Vleestomaat)
Oude Franse variëteit met grote vruchten van
150 à 180 gram. Type vleestomaat met een
goede smaak en prima kwaliteit. Geschikt voor in
serre en in vollegrond.
			
pakje 0,2 gram € 2,60
858 B YELLOW PERFECTION
Oud ras uit Engeland. Vrij grote goudgele tomaat
van 6-7 cm diameter. Ideale salade tomaat, is
sappig ,heeft een dunne huid en is perfect rond .
Vroeg bloeiende vruchten rijpen goed in koud of
warm weer.
			
pakje (ca. 50 zaden) € 2,35
858 C

858 D

858 E

858 G

858 K

COEUR DE BOEUF - OSSENHART
Coeur de Boeuf staat bekend om z’n uitstekende
smaak en uiteraard de mooie aparte vorm van
een (ossen)hart. Dit Italiaanse soort is vanwege
het lage vochtgehalte zeer gewild voor het
gebruik in pasta’s en sauzen. Coeur de Boeuf
rijpt van binnen uit en hierdoor heeft de vrucht
een mooie lichtgroene huid in contrast met het
donkerrode vruchtvlees. Een heerlijke tomaat,
ook om vers te snijden, vanwege z’n stevige
vruchtvlees en de weinige zaadjes die erin zitten.
			
pakje 50 zaden € 2,35
MARMANDE
Marmande is een vrij grote vleestomaat, iets
geribd. Het vruchtgewicht varieert sterk van 60
tot 120 gram per vrucht.
			
pakje 0,3 zaden € 2,60
HELLFRUCHT
Vollegronds tomaat met een hoge opbrengst .
Hellfrucht is een krachtige groeier, ziekteresistent, zelfs bij wisselvallig weer. Bewezen amateur
tuinders ras.
pakje 50 zaden € 2,85
BOLSTAR GRANDA
Professioneel tomatenras. Bijzonder groeikrachtig en geschikt voor (ongestookte) kassen of tunnels. Weinig bemesten! Geeft veel productie met
gemiddeld 9 vruchten per tros. Het vruchtgewicht bedraagt ca. 100 tot 110 gram. Zowel de
smaak als de bewaarbaarheid van de vruchten
is goed. De vruchten kleuren traag door en zijn
dus niet snel overrijp. Dit ras is resistent tegen
tomatenmozaïekvirus en Fulvia fulvum (stammen
A t/m E)
pakje 10 zaden € 3,15
TOMAAT KORALIK
Struiktomaat of balkontomaat die 80 tot 120
centimeter hoog, groeit vrij breeduit. De cherrytomaatjes zijn maar klein, maar geven een over-

vloedige oogst aan trossen van 25 tot 30 tomaatjes in de plant. Lekkere, volle tomatensmaak,
soms met een klein zuurtje. Zeer vroeg, geschikt
voor buitenteelt en ideaal voor potten op balkons
en serres.
pakje 10 zaden € 2,35
858 R TOMAAT ROMA VF
Roma VF is de koning onder de Italiaanse tomatensoorten. Deze soort wordt het meest gebruikt
voor sauzen en in blik. Deze tomaten hebben
een perfecte smaak en zijn peervormig.
De vruchten worden ongeveer 7 - 8 centimeter
lang. Na rijping worden de vruchten zeer mooi
rood. Deze plant is resistent tegen verticilium en
fusarium.
pakje ca. 50 zaden € 2,15
858 S TOMAAT SWEETIE
De Sweetie is een cherry tomaat die door zijn
zeer hoge suikergehalte heerlijk zoet smaakt en
erg populair is bij kinderen. De plant vormt
talrijke trossen van stevige tomaatjes met
doorsnee van 2,5 á 3,5 cm.
pakje (ca. 30 zaden) € 2,60
858 Y TOMAAT YELLOW PEARSHAPED
Tomaten Yellow Pearshaped is een zeer gewild
tomatenras dat kleine gele peervormige tomaten
geeft. De opbrengst is vrij groot. ‘Yellow Pearshaped’ is zowel geschikt voor de buitenteelt
als voor de teelt onder glas. Sterk groeiend ras,
dat tomaatjes levert die ca. 20 gram wegen. De
smaak is heerlijk zoet. Ook ideaal te gebruiken
als garnering.
pakje (ca. 50 zaden) € 2,15
859 ZUCKERTRAUBE (30-50 gram)
Kleinvruchtige tomaat die in trosvorm groeit en
heerlijk zoet van smaak is.
			
pakje (ca. 50 zaden) € 2,35
859 A CERISE
Een zeer attractief tomaatje van 20 a 30 gram.
De vruchten hebben een donkerrode purperglimmende kleur en een bijzonder zoete smaak.
		
pakje (ca. 50 zaden) € 2,35
859 B POMODORE SAN MARZANO
Langwerpige lichtrode tomaat met vruchten van
80-90 gram. Als paste- en romatomaat gekend
als ideale inmaaktomaat omdat deze tomaat
zeer vlezig, droog is. Uitstekend geschikt voor
het maken van Italiaanse saus maar ook voor
gepelde en gedroogde tomaten. Heerlijk van
smaak.
(pakje ca. 50 zaden) € 2,35
859 C ACE 55 VF
Deze struiktomaat rijpt tamelijk vroeg en is dus
minder vatbaar voor de aardappelziekte.
De vrij grote vruchten (200-250 gr) smaken bij
rustige teelt zoals een echte Hollandse tomaat
smaken moet: vol, tamelijk zoet met weinig zuur.
			
pakje 0,3 gram € 2,15
859 E BERNER ROSE
Historisch ras met een grote oogst aan sappige,
rozerode vruchten. In hoeveelheid en kwaliteit
kan dit ras het opnemen tegen menig modern
hybrideras. De stevige vruchten snijden prettig
en zijn heerlijk op de boterham. Hebben eenheerlijke en volle smaak.
			
(pakje ca. 40 zaden) € 2,35
859 G GREEN ZEBRA
‘Green Zebra’ geeft zeer bijzondere vruchten van
ongeveer 100 gram: onrijp zijn ze lichtgroen met
donkergroene strepen en rijp zijn ze geel met

29
groene strepen. Bij volledige rijpheid blijft het
zachte vruchtvlees prachtig heldergroen en heeft
dan een fijne friszure smaak.
(pakje c.a. 30 zaden € 2,35
TUINKERS (ca. 400 Z/G) Lepidium sativum
Zaaien van maart tot september, zowel binnenshuis als
buiten in de vollegrond. Zeer vitaminerijk.
524 TUINKERS BREEDBLADIGE
Breedbladige tuinkers Lepidium latifolium komt
uit het noordwesten van Europa en groeit ook in
een ruiger klimaat als meerjarige plant en gedijt
het best in de halfschaduw.
(inh. 10 g)		
pakje € 0,90
525 GEWONE, type GROENE
(inh. 15 g)

pakje € 0,70

782 WINTERTUINKERS (Barbarakruid)
De soort groeit het liefst op zonnige tot licht
beschaduwde, open plaatsen op vochtige, matig
voedselrijke tot voedselrijke grond.
(inh. 10 g)			
pakje € 1,45
860 GROENE, bio-geteeld.
860 A

860 B

pakje 10 gram € 2,15
BARBARAKRUID
Ook wel wintertuinkers genoemd, is zaaibaar
vanaf mei tot in september. Hoe vroeger u zaait,
hoe hoger het gewas. Oogstbaar tot in het daaropvolgende voorjaar.
pakje 4 gram € 2,35
GROOTBLADIGE
Kan zowel buiten als binnen worden geteeld. De
jonge blaadjes met stelen zijn smakelijk en gezond. Kiemt en groeit snel, dus met regelmatige
tussenpozen zaaien
pakje 10 gram € 2,15

WATERKERS (ca.950 z/g.)
Een overblijvende moerasplant, die algemeen in en aan
water (erg zuiver zoet water) voorkomt. De krokante
bladeren vormen een goed toekruid bij allerlei salades, als
garnering en bij vleesgerechten. De smaak is licht pikant.
526 GROENE
(inh. 2g) 			
pakje € 1,85
860 C GROENE
Zaai in een natte grond en dek af met een dun
laagje aarde van 0,5 cm. De planten zullen snel
kiemen. De blaadjes kunnen na enkele weken in
een jong stadium al worden geplukt en er kan
verschillende keren worden geoogst.
			
pakje 1 gram € 2,35
ANANASKERS (ca. 600 Z/G) Physalis peruviana
Zaaien vanaf maart onder glas. De planten brengen
geeloranje vruchten voort die per stuk omhuld zijn met
een tot lampionachtig vergroeide groene kelk. De vruchten aan het struikje zijn zeer decoratief en hebben een
zoetzure smaak.
528 ANANASKERS
Deze vruchten worden ook wel Golden Berry
genoemd. (inh. 1 g)		
pakje € 1,45
860 P

KLEINE ANANASKERS PHYSALIS PRUINOSA
Kleine Ananaskers geeft kleine donkergele
vruchtjes met een fruitige ananas-achtige smaak.
Geeft in de herfst een grote oogst aan geelgroene lampionnetjes met daarin de eetbare bes.

De bessen kunnen verwerkt worden in desserts,
jam, gebak of smoothies.
			
(pakje ca. 15 zaden) € 2,60
TOMATILLO (ca. 600 Z/G)
Physalis ixocarpa (Philadelphica)
Ook wel Mexicaanse tomaat genoemd. Verlangt veel
warmte en een voedzame bodem. De vruchten ontstaan
in een omhulsel, die in rijpe toestand bruin moeten zijn.
De gepelde vruchten lijken op kleine tomaten, groen van
kleur die u kunt gebruiken in b.v. Chili con carne of Mexicaanse soep, of bereiding in sauzen (tortilla) voor macaroni of spaghetti. Deze vruchten zijn scherp van smaak.
529 CASCARATOMAAT of “FRESADILLAS”
(inh. 1 g)
pakje € 1,45
UIEN (ca. 250 Z/G) Allium cepa
Zaaien vanaf half maart tot mei op regels. Tijdig uitdunnen. Uien na de oogst eerst goed laten drogen op de tuin,
daarna luchtig en droog bewaren.
531 HYSKIN F1 hybride
Tuindersselectie. Hyskin F1 hybride , geeft in
één groeiseizoen prachtige, kogelronde uien. De
opbrengst is groot en de uien van dit ras zijn zeer
lang houdbaar.
(inh. ca. 600 zaden)
pakje € 2,15
534 LANGE RODE VAN FLORENCE
Hoog ovaalvormige dieprode tot purperrode ui
met milde smaak. Niet geschikt voor langdurige
bewaring. Ideaal voor in rauwkost, salades etc.
(inh. 3 g)
pakje € 1,45
535 BRUISWIJKER, PLATTE BLOEDRODE
Bloedrode ui, ook geschikt voor lichtere gronden.
(inh. 4 g)		
pakje € 1,20
536 NOORDHOLLANDSE STROGELE
(inh. 4 g)		
pakje € 1,30
537 RIJNSBURGER 4
Bolronde gele bewaarbare winterui.
(inh. 4 g)		
pakje € 1,30
538 EXHIBITION
Gele reuzenui die een gewicht kan bereiken van
800 tot 1500 gram. Zaaien dec.-jan. onder glas.
(verpakking ca. 250 zaden)
pakje € 1,95
539 SENSHYU YELLOW
Overwinteringsui. Zaaien aug.-sept. op zaaibed
of onder glas. Laten overwinteren. Oogstbaar
als bosui in het voorjaar, of laten doorgroeien als
plantui voor oogst in juni tot september.
(inh. 4 g)		
pakje € 1,45
861 STURON
Middelvroeg type, rond met geelbruine schil.
Ook geschikt voor teelt als plantui en loofui. Zeer
goed bewaarbaar.
pakje 3 gram € 2,15
861 A RIJNSBURGER 4
Ronde gele bewaarui.
pakje 3 gram € 2,15
861 B

861 C

NOORDHOLLANDSE BLOEDRODE
Bloedrode ui, ook geschikt voor lichtere gronden,
goed bewaarbaar. Iets milder van smaak dan de
gele uien.
pakje 3 gram € 2,35
LANGE VAN FLORENCE
Hoog ovaalvormige, dieprode tot purperrode ui
met een milde smaak. Niet geschikt voor
langdurige bewaring. Ideaal voor in rauwkost,
salades etc.
pakje 3 gram € 2,15
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STENGEL- of BLADUI (ca. 280 Z/G)
Zaaien in februari onder glas, of vanaf maart-april buiten.
Ook zaaibaar vanaf half augustus. Uitplanten in een 10 à
15 cm diep geultje. Dit geleidelijk aanaarden tijdens het
groeiseizoen. Teeltwijze komt nagenoeg overeen met prei.
541 ISHIKURA
(inh. 4 g)
pakje € 1,30
862 LONG WHITE - ISHIKURA
Productief gewas met lange witte schacht.
			
pakje ca. 2 gram € 2,60
862 A ALLIUM FISTULOSUM WINTERHECKE
Winterhaagui of grove lookui, wordt ook wel Siberische ui genoemd. Groeit zeer snel en is goed
winterhard. Een ideale groente- en kruidenplant
voor de moestuin. Alle delen van de plant inclusief bloemen zijn eetbaar. Vormt geen knol.
			
Pakje 1 gram € 2,35
BOSUI (ca. 260 Z/G)
Zaaien van eind maart tot juni op regels. Oogstbaar
wanneer de stelen een potlood dik zijn. Het loof en de
bolletjes zijn te gebruiken in rauwkost.
542 WITTE VAN LISSABON
(inh. 6 g)

pakje € 1,30

543 WELSH ONIONS RED, rode bosui
(inh. 4 g)		
pakje € 1,95
863 WITTE VAN LISSABON, bio-geteeld.
pakje 4 gram € 2,60
INMAAKUIEN (ca. 300 Z/G)
Zaaien van maart tot eind april. De uien optrekken
wanneer ze nog niet zo groot zijn. Het loof verwijderen
wanneer de uien goed gedroogd en hard zijn.
544 BARLETTA, vroege witte (St. Jansui)
(inh. 5 g)		
pakje € 1,30
ZAAISJALOT (ca. 270 Z/G)
Zaaien van half maart tot eind april op rijen, niet uitdunnen. 70 tot 90 zaden per strekkende meter zaaien.
Verklistering wordt voorkomen door een ruime plantafstand. Oogstbaar vanaf september. Zeer lang
bewaarbaar.
545 AMBITION F1 hybride
Geschikt om langdurig te bewaren.
(inh. ca. 250 zaden)		
pakje € 3,45
WORTELEN (ca. 650 Z/G)
Daucus carota ssp. sativus
Zomerwortelen zaaien van maart tot augustus. Winterwortelen zaaien van april tot eind mei. Winterwortelen niet
te dik zaaien. Verlangen een goed losgemaakte bodem.
Geen verse mest gebruiken. Ook kunt u wortelen in
combinatie zaaien met uien en kamille om aantasting te
voorkomen.
ZOMERWORTELEN
552 AMSTERDAMSE BAK 2 - ABK
Tuindersselectie, voor de bak en vollegrond.
Vroegkleurende bospeen van hoge kwaliteit.
(verpakking ca. 3500 zaden)
pakje € 1,60

553 AMSTERDAMSE BAK - 2
(inh. 6 g)		
pakje € 0,85
554 KLEURENMIX F1 hybride
Een mix van 4 verschillende kleuren wortelen.
Middellaat afrijpende rassen met goede bewaar
eigenschappen in de kleuren oranje, wit, geel en
paars.
(verpakking ca. 500 zaden)
pakje € 3,15
555 MOKUM F1 hybride
Tuindersselectie, zeer vroeg type Amsterdamse
bak met lange slanke wortels (type bospeen).
(verpakking ca.1200 zaden)
pakje € 2,15
558 B COSMIC PURPLE - DEEP PURPLE
Een paarse wortel om rauw te eten of te koken.
De paarse kleur blijft na het koken behouden.
Heeft een hoog suikergehalte en een kernloos
oranje binnenste. De wortel groeit tot een lengte
van ca. 15-17 cm en heeft een vrij gladde huid.
De wortelvorm is iets conisch. Verlangt voor de
teelt een losse bodem.
		
(inh. ca. 700 zaden)
pakje € 2,15
559 A WHITE SATIN
Zomer- en herfstwortel met een gemiddelde
lengte van ongeveer 20 cm. Zeer fijn van vorm
en smaak.
Verpakking ca. 700 zaden
pakje € 2,15
559 B YELLOWSTONE
Vroege bospeen voor voorjaars- en herfstteelt.
Produceert cilindrische gladde peen met een
mooie gele kleur.
Verpakking ca. 700 zaden
pakje € 2,15
560 NANTES -5
Halflange stomppuntige, sterke zomer- en
herfstwortel. Wortel van goede kwaliteit.
(inh. 6 g)
pakje € 0,80
561 PARIJSE MARKT
Zoet zomerworteltje, klein en rond van vorm.
(inh. 6 g)
pakje € 1,20
562 FLAYAWAY F1 hybride (wortelvlieg bestendig)
Tuindersselectie. Een nieuwe zomerwortelhybride, die bijna resistent is tegen wortelvlieg. De
wortel is breedgeschouderd en stomppuntig,
enigszins lijkend op Nantes type, doch iets
grover. De wortels hebben een gladde schil en
inwendig een goede kleur.
(verpakking ca.1200 zaden)
pakje € 2,60
563 ROTHILD
Deze wortel kenmerkt zich door een zeer hoog
caroteengehalte, en wordt daardoor ook wel
gezondheidswortel genoemd. Zeer geschikt voor
rauwkostbereiding en het verkrijgen van wortelsap.
pakje 4 gram € 1,45
864 A

AMSTERDAMSE BAK
Amsterdamse Bak is de meest gezaaide zomerwortel. Dit soort is snelgroeiend en kan daardoor
nog laat in het seizoen worden gezaaid. Prima te
oogsten in een jong stadium als bospeen.
pakje 4 gram € 2,60
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865

865 A

865 B

865 C

ROTHILD
Wortel met een zeer hoog caroteengehalte. Geeft
een lange conisch gevormde wortel met stompe
punt, die ook zeer goed houdbaar is na oogst.
pakje 4 gram € 2,60
ROBILA
Verbeterde lange rode stomppuntige
herfstwortel, (als type Nantes). Cilindrisch
gevormd met goede inwendige kleur en zoet van
smaak. Heeft een zeer goede bewaareigenschap. Resistent tegen altenaria.
pakje 3 gram € 2,60
MERIDA F1 hybride
Merida F1 is een uitstekende hybride zoete
zomerwortel van het ‘Nantes’ type. Deze zoete
zomerwortel kan vrij lang in de tuin blijven staan
en heeft daardoor een hoge opbrengst.
pakje 2 gram € 3,15
WORTELEN KLEURENMIX
Een mix van 4 soorten wortelen, alle verschillend
van kleur, vorm en smaak. Middellaat afrijpende
rassen met goede bewaareigenschappen in de
kleuren oranje, wit, geel en paars.
pakje 4 gram € 2,85

866 NANTES - 2
De alom bekende halflange stomppuntige
zomerwortel.
pakje 6 gram € 2,60
866 B CHANTENAY a COEUR ROUGE 2 - OSSENHART
Ossenhart is een forse en productieve
zomerwortel. Deze ossenhart is een “Chantenay”
wortel, breed van boven en conisch van vorm.
Laat zich door de gedrongen vorm
gemakkelijk in zware grond telen.
pakje 3 gram € 2,35
866 C

RESISTAFLY F1 hybride
Hybrideras van het type Nantes, dat ongevoelig
is voor de wortelvlieg. De wortelvlieg zoekt liever
andere wortelrassen uit, maar als er toch eitjes
zijn gelegd op dit soort, dan verkommeren de
larven vrij snel na uitkomst en blijft de aantasting
gering. Geeft glanzend oranje wortels van ca. 18
cm.
pakje (ca. 500 zaden) € 3,15

570 FLAKKEESE 2 (PILLENZADEN)
Deze produceert zware, lange stevige donkeroranje wortels die jong als bos peen kunnen
worden geoogst na 11-12 weken. Grootte:
25 - 35cm. Niet geschikt voor de teelt op zware
kleigrond.
(verpakking ca. 400 pillen)
pakje € 1,75
571 LOBBERICHER, gele
Grote gele winterwortel met een groene kop,
meest gebruikt als voederwortel. Zeer goed
bewaarbaar.
(inh. 6 g)		
pakje € 1,30
572 ST. VALERY, KOEWORTEL
Grove wortel, lange rode stomppuntige
koewortel
(inh. 6 g)		
pakje € 0,95
867 BERLICUMER - 2
Halflange, gladde cilindrische wortel met stompe
punt.
pakje 6 gram € 2,60
867 A

FLAKKEESE - 2
Lange dikke grove winterwortel.
pakje 6 gram € 2,60

WITLOF (CA. 550 Z/G)
Chichorium intybus var. foliosum
Dun zaaien van mei tot juli. Verlangt een voedzame
bodem. Rooien vanaf oktober. De wortels met loof enkele
dagen laten liggen voordat men het loof 2 à 3 cm boven
de wortel afsnijdt. Daarna de pennen opzetten (inkuilen).
Dit inkuilen kan op 2 manieren, nl. met dekgrond en zonder dekgrond. Met dekgrond de wortels in een 30 cm diepe kuil zetten en afdekken met aarde. Zonder dekgrond
de wortels in een kist met een laagje zand plaatsen. Het
zand goed vochtig maken en het geheel afdekken met
zwart folie. Oogstbaar reeds 6 weken na opzetten bij een
temperatuur van ca. 15-17ºC.		

567 BERLICUMER - 2 - ROMOSA
Tuindersselectie. Halflange, gladde, cilindrische,
stompe wortel met een zeer goede in- en
uitwendige kleur.
(verpakking ca. 2500 zaden)
pakje € 2,35

574 HOLLANDSE MIDDELVROEG - EDELLOF
Vormt slanke kroppen.
(inh. 3 g)
pakje € 0,80
575 MECHELSE MIDDELVROEGE
Vormt dikkere (rondere) kroppen dan Holl.
middelvroeg type.
(inh. ca. 3 g)		
pakje € 0,85
576 MECHELSE MIDDELVROEGE, sel. VIDENA
Vormt dikkere en rondere kroppen dan Holl.
middenvroeg type. Dit soort kan ook zonder
dekgrond worden geteeld.
(inh. ca. 2 g)		
pakje € 1,60
577 ZOOM F1 hybride
Tuindersselectie, voor teelt zonder dekgrond.
Geeft vaste goedgesloten kroppen.
(inh. ca. 2 g)
pakje € 1,60
391 ROSSA DI TREVISO (loftype)
Langwerpige roodbladige, vrij losse kropjes met
witte nerven.
(inh. ca. 3 g) pakje € 0,95

568 BERLICUMER - 2
Halflange, iets conisch gevormde wortel met een
stompe punt. (inh. 6 g)
pakje € 0,85
569 FLAKKEESE - 2
Lange dikke grove winterwortel.
(inh. 6 g)
pakje € 0,85

www.zaadhandelvanderwal.nl

WINTERWORTELEN
566 BERGEN F1 hybride
Tuindersselectie. Lange conisch gevormde winterwortel, gladde schil, met een zeer goede bewaarkwaliteit (in b.v. stro). Kan in de herfst lang
in de grond blijven zonder in kwaliteit achteruit te
gaan. Goede vorsttolerantie.
(verp. ca. 1500 zaden)
pakje € 3,15

*
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868 TARDIVO - ETARDO
Tuindersselectie, middelvroeg type met hoge
productie. Buikig type met goede kropsluiting.
Oogstbaar nov.-april. Dit soort kan ook zonder
dekgrond worden geteeld. pakje 0,5 gram € 2,60
868 A HOLLANDSE MIDDELVROEGE
Vormt lange slanke kroppen, als Produktiva type.
				
pakje 2 gram € 2,35
868 B BRUSSELSE WITLOF
Vormt dikkere en rondere kroppen met goede
vulling voor teelt met dekgrond. Type Mechelse
middelvroege witlof.
					
Pakje 1 gram € 2,35
ROODLOF (CA. 550 Z/G)
Uit Italië afkomstige groente als type tussen kropsla en
groenlof. De teeltwijze is gelijk aan groenlof, maar geeft
een rondere krop. Belangrijk is het verschil tussen dagen nachttemperatuur van ca. 10ºC om een mooie krop en
kleur te verkrijgen. Daarom zaaien in juli en uitplanten op
40 cm. Oogstbaar september-oktober.
394 ROSSA DI CHIOGGA - PALLA ROSSA
Kleine kropvormende donkerrode sla, zaaibaar
na de langste dag. Komt in het najaar bij lagere
temperatuur goed op kleur.
(inh. ca. 3 g)
pakje € 1,00
869 PALLA ROSSA
Tuindersselectie. Kropvormende donkerrode
krop. Komt in het najaar bij lagere temperatuur
goed op kleur.
pakje 1 gram € 2,35
869 B RADICCHIO GRUMOLO VERDE
Grumolo Verde vormt kleine groene rozetvormige kropjes en is goed winterhard. Grumolo
Verde verdraagt prima vorst en kan tot ver in het
voorjaar worden geoogst. Deze cichoria is een
slatype en smaakt ook iets bitter. Is geschikt
voor het gebruik in gemengde salades.
			
Pakje 1,5 gram € 2,35
869 C RADDICCHIO ROSSA DI VERONA
Rossa di Verona vormt rode kroppen en is bij
voorkeur in de zomer-herfst te telen.
Bij lagere temperaturen ontstaat de donkerrode
kleur.
pakje 1 gram € 2,60
869 D CATALOGNA FRASTIGLIATA
Zeer langwerpig dun blad, diep ingesneden met
puntig uiteinde en witte bladnerf. Binnen- en
buitenblad worden afzonderlijk geoogst wegens
verschil in malsheid.
pakje 2 gram € 2,15
						

No. 582 VIRTUS F1 hybride

No. 576 WITLOF
MECHELSE MIDDELVROEGE

GROENLOF (CA. 500 Z/G)
Zaaien van half juni tot eind juli. Eerder uitzaaien bevordert het doorschieten. Uitdunnen op 25 cm. Oogstbaar
van oktober tot december.
581 VROEGE ZELFSLUITENDE
		
Dun uitzaaien op regels, niet verplanten, alleen
		
uitdunnen. (inh. ca. 3 g)
					
pakje € 0,90
582 VIRTUS F1 hybride
Tuindersselectie. Zware vaste krop met een hoog
rendement. Geschikt voor korte bewaring.
Lange krop met een lengte van 40 tot 45 cm.
Oogstbaar ca. 80 dagen na uitplanten.
pakje ca. 60 zaden € 3,15
870 ZUCKERHUT
Oud ras met veel loofontwikkeling, goede
smaak. Zaaien na de langste dag.
pakje 2 gram € 2,35

BONEN, PEULVRUCHTEN, SPINAZIE
STOKSNIJBONEN (1000 zd = 500-700 g)
Zaaien vanaf half mei tot juli. Bij elke stok 4 tot 7 bonen.
Onderlinge stokafstand ca. 60 cm. Raadzaam is de
stokkenrij noord-zuid te plaatsen om de bonen zoveel
mogelijk zonlicht te bieden.
* 40 HELDA, zonder draad
Tuindersselectie, sterk en rijkdragend gewas,
bestand tegen rolmozaïekvirus.
Peullengte 21-23 cm.
			
pakje 50 gram € 1,45
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,60
* 41 HUNTER, zonder draad
Voorheen Vroege Veense, ook voor glasteelt.
Peullengte 19-21 cm.
			
pakje 50 gram € 1,45
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,60
* 44 MANTRA, zonder draad
Tuindersselectie, sterk en rijkdragend gewas.
Zeer vroeg afrijpend, resistent tegen rolmozaïekvirus. Peullengte 23-25 cm.
			
pakje 50 gram € 2,15
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 3,90

No. 845A BATAVIA GRAZER
KRAUTHAUPTEL

No. 68 TERLI, spekboon
zonder draad

33
46

WONDER VAN VENETIË (RHEINGOLD)
Geelpeulige snijboon van 18 cm lengte, ca. 24
mm breed. Fijne kwaliteit, laat afrijpend.
pakje 50 gram € 1,75
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 3,10
883 LIMKA, zonder draad
Tuindersselectie, vroeg afrijpende snijboon, ook
geschikt voor kasteelt.
Peullengte 22-24 cm.
pakje 50 gram € 3,75
883 A
		

71

72

HELDA, zonder draad
Tuindersselectie, sterk en rijkdragend gewas,
bestand tegen rolmozaïekvirus.
Peullengte 21-23 cm.
pakje 50 gram € 3,15

STOKPRONKBONEN (1000 zd = 1000-1200 g)
Zaaien mei-juni en groeit verder als stoksnijbonen. Bij elke
stok 3 tot 4 bonen leggen. Sommige soorten zoals Emergo
jong plukken. De roodbloeiende heeft een bruingroen
gevlekte peul en wordt ook wel als sierboon geteeld.
52 EMERGO, WITBLOEIENDE LANGSCHEDIGE
Geeft lange smalle bonen. Jong plukken.
Peullengte ± 30-32 cm.
100 gram € 1,95
55

EMERGO STRINGLESS, (MERGOLES)
Snijpronker, zonder draad.
Peullengte ± 28-30 cm.
100 gram € 2,35

58

PRIJSWINNER
Roodbloeiende pronkboon.
Peullengte ± 24-26 cm.

100 gram € 2,15

73

73 A

GOLD ELFE
Deze geelpeulige wasboon wordt geroemd om
zijn smaak. Lengte peul 17-18 cm., rondovaal
van vorm. Jong plukken is een aanrader.
			
Pakje 50 gram € 3,45

* 74
		

BLAUHILDE, BLAUWSCHEDIGE SPEKBOON,
zonder draad
Boon ca. 18 cm lang, rond van vorm. De paarse
kleur verandert tijdens het koken in donkergroen.
Bestand tegen rolmozaïek ziekte.
		
pakje 50 gram € 1,95
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 3,50

74 A

COSSE VIOLETTE
Paarse stokslaboon met lengte van 18-22 cm,
rond van vorm (8-9 mm). De paarse kleur verandert tijdens het koken in donkergroen. Bestand
tegen rolmozaïekziekte. Jong plukken als naaldboon, een delicatesse op het bord. Deze boon
is een sterke groeier die ook bij late pluk nog
zonder draad aan de bos hangt.
Pakje 50 gram € 2,15

*

75

*

76

NECKARKÖNIGIN, spekboon zonder draad
Rijkdragend met lange vlezige bonen.
Bestand tegen rolmozaïekziekte.
Te gebruiken als breek- of snijboon.
pakje 100 gram € 2,15
COBRA, zonder draad
Zeer vroeg afrijpende stokslaboon, ook geschikt voor kasteelt. Lengte van de boon ca. 20
cm. Rond van vorm en donkergroen van kleur.
Zwartzadig.
pakje 50 gram € 2,85

884 ENORMA, ROODBLOEIENDE PRONKER
Lange smalle peulen, met peullengte ca. 33-35
cm. Jong plukken.
75 gram € 4,15
884 A
		
		
		
		

EMERGO
Deze geeft lange smalle donkergroene 		
peulen van 30-32 cm. Witbloeiend en 		
sterk productief gewas. Jong plukken wordt
aanbevolen.
Pakje 75 gram € 4,15

STAMPRONKBONEN
Zaaitijd gelijktijdig als de stokpronkbonen. Geschikt om
voor te zaaien onder glas. Dit soort leent zich uitstekend
voor teelt in bloembakken etc. Rijkdragend gewas.
60 HESTIA
Rood en wit bloeiend, ook geschikt voor in
bloembakken. Peullengte 18-20 cm.
pakje 75 gram € 3,15
STOKSLABONEN (1000 zd = 280-450 g)
Zaaien vanaf half mei tot eind juni. Bij elke stok 5 tot 7
bonen leggen. Onderlinge afstand stokken ca. 60 cm.
Geen verse mest gebruiken.
67 RENTEGEVERS, zonder draad
Rijkdragende prinsessenboon. Heeft een lange
dunne, platte peul.
pakje 50 gram € 1,30
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,30
68 TERLI, Spekboon zonder draad
Tuindersselectie van hoge kwaliteit. Produceert
lange ronde rechte bonen van 25 cm. lengte.
Resistent tegen rolmozaïekvirus en collectotrichumziekte.
pakje 50 gram € 2,60
100 gram ( 2 pakjes a 50 gram) € 4,70

MECHELSE TROS, zonder draad
Is een rijkdragend gewas waarvan de boontjes in
trosjes aan de plant hangen. De peul is iets ronder dan Rentegevers.
pakje 50 gram € 1,30
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,30
METRO ROUGE, LANGE KOUSEBAND
Alleen geschikt voor teelt in de kas. De bonen
worden 50 tot 60 cm lang en kunnen vanaf augustus worden geoogst. Zaaitijd half april-mei.
pakje plm. 25 gram € 1,75
NECKARGOLD, gele spekboon zonder draad
Rijkdragend met lange gele vlezige bonen. Bestand tegen rolmozaïekziekte. Te gebruiken als
breek- en snijboon.
pakje 100 gram € 3,45

No. 92 STAMSLABOO
FARADY

No. 105 SCALA
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* 77 RAKKER, zonder draad		
Tuindersselectie, sterk en rijkdragend gewas,
bestand tegen rolmozaïekvirus. Ook geschikt
voor kasteelt. Peullengte 11-12 cm.
pakje 50 gram € 1,95
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 3,50
*

*

78

79

885
		
		
885 A

885 B

885 C

886

WESTLANDSE (dubbele), zonder draad
Type dubbele wit, voor teelt aan stokken.
pakje 100 gram € 2,35
ISABEL, zonder draad (voorheen ESTIMA)
Tuindersselectie, rijk- en sterkdragend gewas.
Onvatbaar voor rolmozaïekvirus en weinig last
van zwarte vaatziekte en stippelstreep. Geeft
een gebogen peul van plm. 14 cm lengte. Blijft
zeer mals en smaakt als dubbele zonder draad.
Draagt vanaf de grond in trossen. Niet
geschikt voor kasteelt.
pakje 50 gram € 2,15
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 3,90
NECKARKÖNIGIN Spekboon zonder draad
Ronde vlezige spekboon van 27-28 cm
lengte.		
pakje 50 gram € 2,85
MECHELSE TROS
Is een rijkdragend gewas waarvan de boontjes
in trosjes aan de plant hangen. De peul is iets
ronder dan type Rentegevers.
pakje 50 gram € 2,85
NECKARGOLD
Gele ronde spekboon van 27-28 cm. lengte.
Ideaal ook als snijboon te gebruiken.		
		
pakje 50 gram € 2,85
BLAUHILDE
Klimmende spekboon. Een heel rijkdragend ras
met lange, vlezige ronde, diepblauwe peulen, die
na het koken groen worden.
			
pakje 50 gram € 4,75
COBRA zonder draad
Zeer vroeg afrijpende slaboon, ook geschikt voor
kasteelt. Lengte van de boon ca. 20 cm, rond
van vorm en donkergroen van kleur. Zwartzadig.
Leverbaar v.a. maart 2022 (zie website)

STAMSNIJBONEN (1000 zd = 400-550 g)
Zaaien van half mei tot juli. Bij teelt op rijen is de rijafstand ca. 50 cm. In de rij worden om de 10 cm 2 bonen
bij elkaar gelegd. Bij pollenteelt blijft de rijafstand ca. 50
cm maar worden er in de rij op elke 50 cm ca. 4 bonen
gelegd. Jong plukken wordt aanbevolen.
*

*

80

84

ADMIRES, zonder draad
Rijkdragende boon met rechte bonen. Bestand
tegen rolmozaïekziekte en vlekkenziekte.
pakje 100 gram € 1,95
BAROMA VR, zonder draad
Rijkdragende platte en rechte boon van ca. 14
cm lengte. De boonbreedte is ca. 20 mm en de
kleur is middelgroen.
Resistent tegen rolmozaïïekziekte en
bladvlekkenziekte.
pakje 50 gram € 1,60
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,90

886 B

NASSAU, zonder draad
Stamsnijboon Nassau is een groene
		
platpeulige snijboon (17 mm breed, 16 cm lang).
		
Planthoogte 50 cm. Het is een bijzonder sterk
		
ras. Resistent tegen vlekken- (A) en vetvlekken
		
ziekte (Ps), alsmede bonen-rolmozaïekvirus (V1).
					
pakje 50 gram € 3,45
STAMSLABONEN (1000 zd = 180-330 g)
Zaaien vanaf half mei tot juli in de vollegrond. Vanaf half
april onder glas opkweken en na half mei uitplanten is
ook mogelijk. Bij rijenteelt is de rijafstand ca. 50 cm. In
de rij worden om de 10-15 cm 2 tot 3 bonen gelegd. Bij
pollenteelt blijft de rijafstand 50 cm. Nu om de 40-50 cm.
4-5 bonen bij elkaar leggen.
88

ARGUS, zonder draad
Tuindersselectie uit Frankrijk, bruinzadig. Zeer
smaakvolle haricot vert (naaldboon). Peullengte
16-18 cm.
pakje 50 gram € 1,95
2 pakjes 50 gram (100 gr) € 3,50

89

FANDANGO, zonder draad
Deze filetboon, zwartzadig is rond van vorm,
met ca. 17 cm. lengte en 7mm. diameter een rijk
dragend gewas.
Pakje 50 gram € 1,75
2 pakjes van 50 gram (100 gram) € 3,10

90

CENTRUM, verbeterde DUBBELE WIT z.dr.
Middelgrofpeulig, lichtgroen van kleur.
pakje 100 gram € 1,75

92

FARADAY, zonder draad
Fijnschedig, donkergroen boontje, 12-14 cm
lang. Resistent tegen vele bonenziekten.
pakje 50 gram € 1,75
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 3,10

93

PRELUDE, zonder draad
Een middelgrofpeulig soort, middelgroen van
kleur. Peul vrij lang en ovaal rond. Geschikt voor
zomer- en late teelt.		
pakje 100 gram € 1,95
200 gram (2x100 g) € 3,50

*

94

SUNRAY, zonder draad
Geeft lange vlezige peulen van ca. 18 cm. Voldoet ook goed bij koude en natte groeiomstandigheden. Resistent tegen vele bonenziekten.
Sterk en rijkdragend gewas. Bruinzadig, vatbaar
voor collectotrichumziekte (bothrytis)
			
pakje 50 gram € 1,30
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,30

*

95

MONTANO - MODESTO, zonder draad
Rechte vlezige boon, ca. 13 cm lang. Ook zeer
geschikt als snijboon. Rijkdragend en resistent tegen rolmozaïekziekte, bladvlekken- en
vetvlekkenziekte.
pakje 100 gram € 2,15

*

96

PURPLE QUEEN, zonder draad
Zeer vroeg ras dat ook bestand is tegen koude
en natte weersomstandigheden. Geeft een
paarse boon van 12-15 cm lengte, ronde
schede. De kleur wordt tijdens het koken donkergroen.		
pakje 50 gram € 1,30
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,30

*

35
*

97

*

99

*

DAWSON, zonder draad		
Zeer beproevenswaardig ras. Geeft rechte glimmende peulen van 12-13 cm lengte en 8-9 mm
doorsnee, kleur donkergroen. Resistent
tegen bonenziektes zoals rolmozaïekvirus,
anthracnose en vetvlekkenziekte.
pakje 50 gram € 1,75
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 3,10
SONATE, Frans boontje, zonder draad
Haricot vert, fijn Frans boontje. Jong plukken
zonder draad. Rijkdragend. Resistent tegen vele
bonenziekten. Peul 6,5-8 mm Ø met een lengte
van 13 cm.
pakje 50 gram € 2,45
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 4,50

100 CALIMA, zonder draad
Een Franse haricot vert, zonder draad. Fijne
naaldboon van ca. 8 mm Ø met een lengte van
15-16 cm.		
pakje 50 gram € 2,45
2 pakjes à 50 gram (100 g) €4,50

*

101 MIRACLE, Chinees boontje, zonder draad
Zeer fijn, gelijkmatig recht boontje, Kan de hele
zomer worden gezaaid. Rijkdragend gewas.
Peul 8-9 mm Ø met een lengte van ca. 10-11cm.
			
pakje 50 gram € 1,45
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,70
103 HINRICHS RIESEN, zonder draad
Goede vlezige boon geschikt voor de inmaak en
als snijboon. Oud en sterk ras met een goede
smaak.		
pakje 100 gram € 2,15
105 SCALA, zonder draad
Gele was- of boterboon van uitstekende kwaliteit. Boonlengte ca. 10 cm, rond van vorm en
6,5 tot 8 mm doorsnee. Resistent tegen vele
bonenziektes.
pakje 50 gram € 1,45
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,60
106 SAXA (verbeterde Wagenaars), zonder draad
Oud ras dat zeer vroeg gezaaid kan worden.
Goed bestand tegen ongunstig weer.
pakje 100 gram € 1,85

GROENBEMESTERS EN DRACHTPLANTEN
Soort
Gewas GrondZaaitijd
				
soort		
670
1968
671
1969

WITTE KLAVER
V
WITTE KLAVER
V
RODE KLAVER
V
RODE KLAVER
V
1969A LUCERNE KLAVER
V
672 LUCERNE KLAVER
V
1976 INCARNAAT KLAVER V
674 BORAGE
B
675 BITTERE LUPINEN
V
1972 BLAUWE LUPINEN
V
676 GELE ZOETE LUPINEN V
677 STOPPELKNOLLEN
K
678 WIKKE
B
679 BOEKWEIT
B
1975 BOEKWEIT
B
680 BLADRAMMENAS
K
1970 BLADRAMMANAS
K
681 WINTERROGGE
G
1971 WINTERROGGE
G
1978 JAPANSE HAVER
G
682 TAGETES
B
683 PHACELIA
B
1974 PHACELIA
V
685 MOSTERDZAAD
K
1973 MOSTERDZAAD
K
686 WESTERWOLDS
G
687 SPURRIE
B
1977 SERRADELLE
V
1978A ESPARETTE
B/V
689 ZOMERRAAPZAAD
K/B
690 WINTERKOOLZAAD K/B
691 JAPANSE HAVER
G
692 VOEDERERWT
V
698 SOEDANGRAS
G

KLZD
KLZD
KLZD
KLZD
KLZD
KLZD
KLZD
KLZD
ZD
ZD
ZD
KLZD
KL
ZD
ZD
KLZD
KLZD
ZD
ZD
ZD
KLZD
KLZD
KLZD
KLZD
KLZD
KLZD
ZD
ZD
KLZD
KLZD
KLZD
KLZD
KLZD
KLZD

Grond- VorstGewasbedekking gevoelig lengte

mrt-juni matig
mrt-juni matig
mrt-juni redelijk
mrt-juni redelijk
apr-juli redelijk
apr-juli redelijk
mrt-aug goed
juli-aug goed
juli-aug goed
juli-aug goed
apr-mei goed
juli-aug goed
juli-aug goed
mei-aug matig
mei-aug matig
aug
z-goed
aug
z-goed
sept-okt goed
sept-okt goed
apr.-sept goed
apr-mei goed
juli-aug z-goed
juli-aug z-goed
aug-sept z-goed
juli-aug z-goed
juli-aug z-goed
juli-aug goed
mrt-mei goed
mrt-juli goed
mei-aug matig
aug-sept matig
apr-sept goed
mrt-juni goed
mei-juli goed

weinig
weinig
matig
matig
matig
matig
matig
sterk
sterk
sterk
sterk
matig
sterk
sterk
sterk
sterk
sterk
weinig
weinig
weinig
sterk
sterk
sterk
sterk
sterk
matig
sterk
matig
sterk
sterk
weinig
weinig
sterk
sterk

Verpak-		
king

Prijs

kort
75 g ca. 60 m2
€ 2,15
kort
50 g ca. 60 m2
€ 3,45
middelm. 75 g ca. 35 m2
€ 2,15
middelm.50 g ca. 35 m2
€ 3,15
middelm. 50g. ca. 20 m2
€ 2,85
middelm. 75 g ca. 30 m2
€ 2,15
middelm. 50 g ca. 15 m2
€ 2,85
lang
50 g ca. 80 m2
€ 2,60
lang
500 g ca. 30 m2
€ 3,45
lang
250 g ca. 15 m2
€ 4,15
lang
500 g ca. 30 m2
€ 3,80
middelm. 50 g ca. 50 m2
€ 2,15
middelm. 350 g ca. 35 m2
€ 2,35
middelm. 250 g ca. 30 m2
€ 2,60
middelm. 100 g ca. 12 m2
€ 2,60
kort
150 g ca. 70 m2
€ 2,35
kort
75 g ca. 70 m2
€ 3,15
kort
1000 g ca. 40 m2 € 2,35
kort
1000 g ca. 40 m2 € 3,80
kort
100 g ca. 12 m2
€ 3,45
kort
25 g ca. 50 m2
€ 2,85
middelm. 50 g ca. 40 m2
€ 1,95
middelm. 50 g ca. 40 m2
€ 2,35
lang
150 g ca. 60 m2
€ 1,95
lang
100 g ca. 40 m2
€ 2,60
middelm. 300 g ca. 50 m2
€ 2,60
kort
75 g ca. 25 m2
€ 2,85
kort
100 g ca. 35 m2
€ 2,60
hoog
100 g ca. 9 m2
€ 3,15
middelm. 50 g ca. 40 m2
€ 1,60
middelm. 50 g ca. 40 m2
€ 1,60
kort
250 g ca. 25 m2
€ 2,15
middelm. 100 g ca. 15 m2 €1,45
hoog
75 g ca. 60m2
€ 2,35

Gewas: V = vlinderbloemig; K = kruisbloemig; B = bijenplanten (drachtplanten); G = grassen, granen.
Grondsoorten: Klei - Löss - Zand - Dalgrond. Zaaitijd: bijenplanten meest vanaf eind april.
Prijs: voor grote hoeveelheid op aanvraag.
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107
		
		
887 B

MAJOR (verbeterde MONT D’OR),
zonder draad. Boterboon of wasboon,
zwartzadig.
pakje 100 gram € 2,95
SAXA
Oud ras dat zeer vroeg gezaaid kan worden.
Goed bestand tegen ongunstig weer. Bruinzadig.
pakje 50 gram € 3,45
887 D DOMINO
Deze heeft een donkere mooie peul, van zo’n 8-9
mm dik en 12-13 cm lang. Dit ras geeft een hoge
productie van mooie gelijkmatige peulen.
pakje 50 gram € 3,85
887 E DUBBELE WIT
Dubbele Witte is een al wat ouder ras met ronde
grove peulen die in trossen van 4 à 5 stuks groeien. Ook geschikt voor de vroege zaai. Bij latere
zaai kan de gevoeligheid voor bonenziekten een
rol gaan spelen. Zeer rijkdragend ras dat heerlijk
malse peulen geeft waarin zich bij afrijping wel
een boontje vormt.
pakje 50 gram € 3,45
888 MAXI, zonder draad
Lange donkergroene peul. Heeft een goede
smaak. Lengte ca. 16-18 cm.
pakje 50 gram € 3,45
888 A COMPASS, zonder draad
Compass is een extra dunne sperzieboon van
het type haricot vert (<6,5 mm) met lange (12-14
cm) rechte peulen. De Compass is donkergroen
en heeft een zeer goede smaak. Zeer gemakkelijk te plukken. Resistent tegen vetvlekkenziekte
(Ps), anthracnose (A) en bonenrolmozaïekvirus
(V1).
pakje 50 gram € 4,15
888 B FARADAY, zonder draad
Een zeer fijne boon (6,5–8 mm) van het type
haricot vert, met bijzonder uniforme, lange
(13-14 cm) peulen, met een mooie donkere kleur.
Productief ras. Resistent tegen vlekken- (A) en
vetvlekkenziekte (Ps), alsmede bonenrolmozaïekvirus (V1).
			
pakje 50 gram € 4,15
888 E VALDOR, zonder draad.
		 Valdor is een fijne wasboon (6,5-8 mm breed,
		
12-14 cm lang). Kleurt in een vroeg stadium naar
		
geel. Resistent tegen vlekken-(A) en vetvlekken
		
ziekte (Ps), alsmede bonenrolmozaïekvirus (V1).
NIET LEVERBAAR
HARDSCHILLIGE BONEN
(voor droog gebruik) (1000 zd = 65-750 g)
Zaaitijd en plantwijze als stamslabonen. Oogsten zodra
de planten duidelijk beginnen te verkleuren. Op een droge
plaats ophangen en wanneer het stro geheel droog is,
kan men de bonen doppen.
108 GRONINGER STROGELE (Streekras)
Gele droogboon uitstekend geschikt als soepboon.		
pakje 100 gram € 2,15
109 NOORD-HOLLANDSE BRUINE
De meest geteelde hardschillige boon.
pakje 100 gram € 1,75
110 WITTE KROMBEK
Prima witte kookboon.
pakje 100 gram € 2,35

112 STAM KIEVITSBONEN
De bekende violet getekende hardschillige boon
		
pakje 100 gram € 1,95
113 STOK KIEVITSBOON
		
(Borlotto Lingua Di Fuoco 2)
De bekende kievitsboon nu als stokboon.
pakje 50 gram € 1,75
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 3,10
114 GELE CITROEN (Streekras)
Deze geelkleurige boon heeft niets te maken met
de citrusvrucht. Het is een streekproduct uit de
kop van Noord-Holland. Het is een extra 		
fijn droogboontje, crèmegeel tot citroengeel van
kleur. Een lekker ouderwets droogboontje.
Is een van de betere kookbonen voor een heerlijke romige soep. Weektijd: ca. 5-6 uur daarna
kort koken in water met wat zout.
pakje 75 gram € 1,95
123 CANADIAN WONDER (Red Kidney-beans)
Droogboon met opvallend rode kleur.
			
pakje 50 gram € 1,45
125 FRIESE WOUDBOON (Streekras)
Gele droogboon (“landras”), geschikt als soepboon.		
pakje 100 gram € 2,15
125 A READE KROBBE (Streekras)
De Reade krobbe wordt met name in de Friese
Wouden, oorspronkelijk voornamelijk in De
Trynwâlden, verbouwd.De reade krobbe is een
sterke boon, die goed bestand is tegen koude,
nattigheid en wind. Hij heeft een steenrode kleur
met okerkleurige spikkels. De boon is vast in de
kook. Gekookt verandert de kleur in lichtbruin. In
een vroegtijdig stadium kan de reade krobbe ook
als slaboon gegeten worden.
pakje 50 gram € 1,95
126 SOLDATENBOON (St. Espirit à Oeil Rouge)
Geeft vrij grove ca. 13 cm lange bonen met een
opmerkelijke tekening op de boon zelf.
pakje 50 gram € 1,85
* 127 GROENE FLAGEOLET (Chevrier Vert)
Groene dopboon geschikt voor vers gebruik.
Ook geschikt voor diepvries.
pakje 50 gram € 1,95
888 D STAMBOON KIEVITS
Stamkievitsbonen is een type Borlottoboon met
gestreepte peulen en gevlekte zaden.
De planten zijn sterke groeiers. De vlekken op
de zaden doen denken aan een kievitsei. Bij het
koken kleurt de boon bruin.
			
pakje 50 gram € 4,15
888 H STOKKIEVITSBOON
Deze stokdroogboon is een sterk gewas met
bonen die eruit zien als kievitseieren. Bij koken
een dunne, zachte schil. Zowel de peul als zaden
zijn fraai roodbont gespikkeld. Alleen de bonen
zijn te consumeren na drogen.
			
pakje 50 gram € 3,45
888 P CANNENELLI
Cannenellibonen komen uit Italië en zijn romig
wit van kleur en zijn nier-vormig. Wanneer ze
gekookt zijn, hebben ze een zachte textuur en
een licht nootachtige smaak.
			
pakje 50 gram € 3,80
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888 S

CANADIAN WONDER (RED KIDNEY)
Mexicaanse (hardschillige)bonen worden niet
melig en worden (afgekoeld) ook in salades
gebruikt. Stevige rode bonen die niet snel uit
elkaar vallen na de kook. Ze hebben een lichtzoete, iets vlezige smaak die goed past in pittige
gerechten. Nooit rauw eten!
pakje 50 gram € 3,80

TUINBONEN (1000 zd = 500-950 g)
Zaaien vanaf eind februari tot half april. Groeit op alle
grondsoorten met een losse bodem. Zaaien in rijen van
80 cm onderlinge afstand. In de rij elke 15 cm 2 à 3 bonen leggen (ook wel elke 5 cm 1 boon). Luis op tuinbonen
kunt u voorkomen door vroeg te poten en tussen de rijen
dille te zaaien.
*

*

115 WITKIEM
Vroege brede tuinboon, bruinkokend.
pakje 125 gram € 1,45
250 gram (2 x 125 g) € 2,70
500 gram (4 x 125 g) € 5,00
116 DEMONICA		
Demonica (verbeterde witkiem) is een bruinkokend ras dat al vroeg oogstbaar is. Geeft een
enorme opbrengst. Peulen zijn 15 cm lang, 3 cm
breed, 4-5 bonen per peul. Planthoogte 100-125
cm.
pakje 125 gram € 1,75
250 gram (2 x 125 g) € 3,30
500 gram (4 x 125 g) € 6,40

117 A KARMAZYN (roze tuinboon)
Deze opmerkelijke rozezadige tuinboon is heel
populair in Oost-Europese landen. Bij jong plukken behouden ze gekookt hun licht roze kleur.
Bovendien zeer smaakvol. Goede bron van vitamine B1, foliumzuur en vezels. Ideaal ook voor
de kleinere tuin. Het gewas wordt niet hoger dan
een 60 cm. met elke boon gemiddeld 4 zaden.
		
pakje 75 gram € 3,25
118 LEIDSE HANGERS
Een ouderwets en bruinkokend ras. Lange peulen met 5-7 zaden per peul. Bloeiwijze wit/zwart
en vrij laat afrijpend. Dit is een van de weinige
rassen met een zwarte navel, vroeger “boerentenen” genoemd, verwijzend naar de vorm van de
teen met zwarte nagel (herkenbaar aan de boon)
zoals de vuile voeten van mensen die op het land
werkten.
pakje 125 gram € 1,95
250 gram (2 x 125 g) € 3,50

*

119 GROENE HANGERS
Een tuinboon met grote zaden die met het koken
hun zachtgroene kleur behouden. De smaak is
zacht en erg lekker. Ook kinderen vinden dit ras
lekker, lekkerder dan de bruinkokers die wat voller/pittigere van smaak zijn.
pakje 125 gram €1,95
250 gram (2 x 125 g) €3,50
120 DRIEMAAL WIT
Witte bloei, witte kiem en blijvend wit in de kook.
pakje 125 gram € 1,45
250 gram (2 x 125 g) € 2,60
500 gram (4 x 125 g) € 4,80

121 OSCAR
Tuindersselectie, driemaal wit type. Zaadsorteerverhouding: 80% in 12-15 mm. Zeer uniform
gewas. Middelvroeg afrijpend, peulaanzetting
vertikaal.		
pakje 125 gram € 2,45
250 gram (2 x 125 gram) € 4,70
500 gram (4 x 125 gram) € 9,00
*

889 WITKIEM
Vroeg afrijpend type tuinboon, bruinkokend.
pakje 75 gram € 2,85

889 A

EXPRESS sel. ELEONORA
Het Express-type is wat later afrijpend dan de
gewone witkiem, en geeft een fijnere peul. De
planten worden 80-100 cm hoog en de peulen 1416 cm lang met vier of vijf kleine zaden per peul.
De zaden zijn grijswit met witte navel.
Zeer fijne kwaliteit tuinboon. (bruinkokend).
			
pakje 75 gram € 2,85
890 SUPER-AQUADULCE
Dit ras vormt een lange peul met 8 of 9 zaden.
Is goed bestand tegen vorst zodat dit soort al in
oktober of begin november kan worden gezaaid.
Hiermee wordt de oogst vervroegd naar half/
eind mei, waardoor aantasting van bonenluis ook
wordt voorkomen. Bruinkokend.
pakje 75 gram € 3,15

DOPERWTEN (zd = 180-220 g)
Zaaien vanaf maart tot half mei. Voor vroege uitzaai en
oogst neemt men een rondzadig type, voor latere uitzaai
een gekreuktzadig type. Zaaien in rijen met een
onderlinge rijafstand van 50 cm. In de rij iedere 3-4 cm 1
erwt. Verlangt een losse bodem, geen verse mest
gebruiken. De hoogte varieert per soort. Raadzaam is bij
stamdoperwten ook gaas of rijshout te plaatsen.
* 130 TRISTAR (50-70 cm)
Tuindersselectie, gekreuktzadig, zwaar gewas
met stevig loof. Vormt meerdere peulen aan één
bloesem, dus zeer rijkdragend.
pakje 100 gram € 2,60
2 pakjes à 100 gram (200 g) € 4,90
3 pakjes à 100 gram (300 g) € 6,75
* 132 UTRILLO (60-80 cm)
Tuindersselectie, gekreuktzadige doperwt, die
ook wordt gebruikt voor conservenindustrie.
Geeft een hoge opbrengst. Een tot twee peulen
per bloeizetting met gemiddeld 8 tot 10 erwten
per peul. Rijkdragend en resistent tegen
fusarium. En mozaïekvirus.
pakje 100 gram € 1,75
2 pakjes à 100 gram (200 g) € 3,30
3 pakjes à 100 gram (300 g) € 4,65
134 KELVEDON WONDER (ca. 60 cm)
Gekreuktzadig.
pakje 100 gram € 1,30
136 EMINENT (60-70 cm)
Rondzadig, rijkdragend krombektype. Kan vanaf
begin februari worden gezaaid.
pakje 100 gram € 1,30
140 MEIKONINGIN (120-140 cm)
Geel rondzadig ras met 6 tot 8 erwten per peul.
Kan vanaf februari worden gezaaid.
pakje 100 gram € 1,45
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142 SENATOR (90-110 cm)
Gekreuktzadige doperwt met hoge opbrengst
per peul. Groeit in één tot twee peulen per
bloemzetting met gemiddeld 9 tot 10 erwten per
peul. Rijkdragend en resistent tegen fusarium.
pakje 100 gram € 1,75
144 MARKTVEROVERAAR (140 -160 cm)
Mechelse vroege krombek. Groenzadig,
middelvroeg ras, zeer productief.
pakje 100 gram € 1,45
891 A KELVEDON WONDER (ca.60 cm)
Gekreuktzadig, van oudsher bekend ras.
pakje 50 gram € 2,35
* 891 KARINA (60-80 cm)
Ook geschikt voor vroege uitzaai in febr. onder
glas. Kenmerkt zich door een constante groei en
een hoge opbrengst.
pakje 50 gram € 2,85
891 B EERSTE VROEGE MEI (110-120 cm)
		
Rondzadig ras (geelkleurig) met 6 tot 8 erwten
		
per peul. Kan vanaf februari worden gezaaid.
				
pakje 50 gram € 3,45
891 C AMBASSADOR
Middelvroeg afrijpend ras, semi - bladloos voor
gemakkelijk plukken. De peulen zijn stomppuntig,
met dikke donkergroene ronde erwten.
Uitstekende weerstand tegen meeldauw en
fusarium verwelkingsziekte.
			
pakje 50 gram € 3,15
891 D RONDO
Gekreuktzadige stamdoperwt, die ook wordt
gebruikt in de conservenindustrie. Geeft een
hoge opbrengst aan erwten. Een tot twee peulen
per bloemzetting met daarin gemiddeld 9 tot 10
erwten. Rijkdragend en resistent tegen fusarium
en mozaïekvirus.
pakje 50 gram € 2,60
891 E KLEINE RHEINLANDER
Lage rondzadige erwt met tamelijk lange donkergroene peulen. De peulen groeien per paar en
produceren 8-10 ronde, heerlijke erwtjes. Vroeg
en rijkdragend soort.
Pakje 50 gram € 3,15
DIVERSE ERWTEN
147 SOJABOON – EDAMAME GREEN SHELL
Gen-tech vrije sojaboon die geschikt is voor ons
klimaat. Edamame zijn sojabonen in hun verse
vorm. De bonen worden geoogst wanneer de
peulen dik gezwollen zijn en vlak voor of net
als de bladkleur van de planten van groen naar
geel overgaat. De teelt kan je nog best vergelijken met onze doperwten en verse dopboontjes.
Edamame boontjes zijn zeer intrek als Japanse
snack.
Verpakking 50 gram € 3,80
892 S

SOJABOON SUMMER SHELL
Summer Shell is een productief ras dat goed
voldoet in ons klimaat. Zeer geschikt voor Edamame boontjes (bereiding van onrijpe sojabonen
in de peul) , een erg populaire Japanse snack.
pakje 50 gram € 4,75

RIJSKAPUCIJNERS (hoge) (1000 zd = 250-300 g)
Kapucijners zijn evenals bruine bonen een smakelijke en
voedzame winterkost. Kunnen gedroogd lang worden bewaard. Zaaitijd maart-april. Rijafstand gaas of rijshout 100
cm. Zaaiafstand in de rij, elke 4 à 5 cm 1 capucijnererwt.
150 BLAUWSCHOKKER (170-190 cm)
Blauwbloeiend en rijkdragend ras.
pakje 100 gram € 1,45

155 GRAUWE KAPUCIJNERS (Streekras)
		
(hoogte ca. 100-140 cm)
Oud traditioneel ras dat nog bekend is in NoordHolland, Friesland en Groningen. De bruin
gemarmerde kapucijner-erwten zijn groot en
hoekig van vorm, net rozijnen. Deze kapucijners
worden ook wel rozijnerwt genoemd. De smaak
is prettig melig met meer aroma (iets zoetig) dan
de Blauwschokker.
pakje 100 gram € 2,15
892 BLAUWSCHOKKERS (170-190 cm)
Rijsblauwschokker, zaaitijd maart-april.
pakje 50 gram € 3,15
STAMKAPUCIJNERS (lage) (1000 zd = 250-300 g)
Zaaitijd maart-april. Onderlinge rijafstand ca. 50 cm. In de
rij elke 4 à 5 cm 1 kapucijnererwt. Aanbevolen wordt ook
deze lage stamkapucijners enige geleiding te geven in de
vorm van rijshout of gaas. Dit voorkomt beschadigingen
tijdens plukken en geeft daardoor een hogere opbrengst.
*

157 DESIREE stam blauwschokker (60-90 cm).
Een rijkdragend gewas.
pakje 100 gram € 2,15

PEULEN (1000 zd = 230-280 g)
Zaaitijd eind februari tot mei. Verlangt een voedzame en
goed vochtdoorlatende bodem. Onderlinge rijafstand
voor stampeulen ca. 50 cm. Voor rijspeulen het rijshout of
gaas op ca. 100 cm. In de rij op elke 3 à 4 cm afstand 1
erwt. Raadzaam is om peulen altijd jong te plukken.
STAMPEULEN (lage)
* 158 DE GRACE (60-80 cm)
Vroeg en rijkdragend gewas.
pakje 100 gram € 1,20
893 NORLI (60-80 cm)
Middelvroeg type, rijkdragend gewas.
pakje 50 gram € 2,35
893 B AMBROSIA
Rijkdragend gewas met middelgrote lichtgroene
peulen. Hoogte is ca. 70 cm. Raadzaam is deze
stampeul wel langs gaas te geleiden.
		
pakje 50 gram € 3,45
RIJSPEULEN (hoge)
161 SWEET HORIZON (100-120 cm)
Tuindersselectie, vroeg en rijkdragend ras met
grote peulen van fijne kwaliteit.
pakje 50 gram € 1,45
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,60
No. 162 HERAUT - VERBETERDE HENDRIKS

No. 142 SENATOR
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162 HERAUT - VERBETERDE HENDRIKS 		
		
(140-160cm)
pakje 100 gram € 1,30
164 OREGON SUGAR (110-130 cm)
Rijkdragende zoete peul, kan in rijp stadium ook
nog als erwt worden gebruikt.
50 gram € 1,45
100 gram (2 pakjes a 50 gr) € 2,60
165 GRIJZE ROODBLOEIENDE (90-110 cm)
Laat en rijkdragend gewas.
pakje 100 gram € 1,45
894 HERAUT (140-160 cm)
Geeft een rijkdragende, iets grovere peul. Middelvroeg afrijpend.
pakje 50 gam € 3,45
894 A GRIJZE ROODBLOEIERS
Geeft een rijkdragend gewas. Iets fijnere peul.
Laat afrijpend.
pakje 50 gram € 3,45
894 B HENDRIKS
Deze groeit lang door, met een lange oogstperiode. Zeer betrouwbaar en sterk ras. Weinig
gevoelig voor Fusarium. De Hendriks heeft een
hoogte van ruim 2 meter. Peulen in een iets ouder stadium (zaden net zichtbaar) zijn wat zoeter
dan de zeer jonge peulen.
Pakje 50 gram € 3,45
894 C ZWITERSE REUZEN
Groot en zoet! Zwitserse Reuzen moeten langs
gaas of rijshout geteeld worden. Vormen prachtige paars-roze bloemen en vervolgens heerlijke
zoete peulen. Grote peulen ca. 12 cm. Zwitserse
Reuzen gedijen goed, zoals de meeste groenten,
op bemeste grond.Geef echter niet teveel stikstof want dan vormt de plant veel blad en weinig
peultjes.
pakje 50 gram € 4,15
894 D SWEET HORIZON
Sweet Horizon is een middelvroeg tot laat
ras met hoge productie aan peulen. Sterk en
rijkdragend gewas. De peultjes zijn vrij donker,
nagenoeg draadloos en worden 9-10 cm lang en
zo’n 2 cm breed.
pakje 50 gram € 3,45
DOORGROEI PEUL - SNAP PEULEN
Doorgroei peul is een kruising tussen erwten en
peulen. Ook wel doperwtpeul of vleeserwt genoemd.
Doordat de peulen in een rijper stadium niet hard worden,
kunt u de erwt vrij groot laten worden alvorens te
oogsten. De smaak is van nature iets zoeter dan van
gewone peulen.
167 LUSAKA (70-80 cm)
Een uit Amerika afkomstig ras, suikerzoet van
smaak		
pakje 50 gram € 1,75
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 3,10
168 JESSY (90-120 cm)

pakje 50 gram € 1,45
2 pakjes à 50 gram (100 g) € 2,60

894 S

SNAPPEUL NAIROBI
Sugar snap ‘Nairobi’ is een redelijk vroeg ras,
55-60 dagen. Geeft mooie peulen van ongeveer
8,5 cm lengte en 1,5 cm breed. De peulkleur is
donkergroen. In het plukstadium zijn de peulen
vrijwel geheel draadloos. Gewashoogte ca. 80
cm. Resistent tegen echte meeldauw.
			
Verpakking 50 gram € 3,45

SPINAZIE (60-90 Z/G)
Verlangt een vochthoudende, humusrijke bodem, die flink
wat kalk bevat. Gebruik niet te veel stikstofhoudende
meststof, daar anders ophoping van nitraat in het blad
plaatsvindt. Bemesten met stalmest en bloedmeel is
raadzaam. Zaaien van februari tot oktober, afhankelijk van
het type zaad. Onder platglas of in een dieptebak is het
mogelijk om het gehele jaar door spinazie te telen.
Dicht geslagen bodem heeft een ongunstige invloed op
de groei. Houdt de bodem open door te schoffelen.
*

486 BREEDBLAD SCHERPZAAD
Voor onder glas en voor vroeg in de vollegrond
pakje 100 gram € 1,55
200 gram (2 x 100 g) € 3,00
300 gram (3 x 100 g) € 4,05
500 gram (5 x 100 g) € 6,50

*

490 BAZAROET orig., wolfresistent 1-2
Voor zomerzaai.
pakje 100 gram € 1,95
200 gram (2 x 100 g) € 3,80
300 gram (3 x 100 g) € 5,25
500 gram (5 x 100 g) € 8,50

*

494 POLYDANE F1 hybride, wolfresistent 1-6
Tuindersselectie voor uitzaai vanaf half maart tot
eind juli. Produceert een rond, glad type blad.
Traaggroeiend.
Verpakking ca. 6000 zaden
1 pakje € 3,80
2 pakjes € 7,20
3 pakjes € 10,50
496 ATHOS F1 hybride, wolfresistent 1-7 +

*

		

fusarium yellow 8		
Tuindersselectie van zeer hoog niveau. Geschikt
voor uitzaai vanaf april tot half augustus. De
plant heeft dikke, rechtopstaande bladeren met
een gemiddelde ronde vorm. Zeer traaggroeiend
en zeer hoge schiettolerantie.
Verpakking ca. 6000 zaden
1 pakje € 4,15
2 pakjes € 7,80
3 pakjes € 11,40

500 NORES, wolfresistent 1-2 (voorheen
		 Noorman) Voor zomer en vroege herfst.
pakje 100 gram € 1,65
200 gram (2 x 100 g) € 3,20
300 gram (3 x 100 g) € 4,65
500 gram (5 x 100 g) € 7,50
896 CORVAIR (1-10) F1 HYBRIDE
Tuindersselectie, 1-10, wolfresistent, met
donkergroen ovaal opgericht blad. Zaaibaar
vanaf maart tot half september. Ook geschikt
voor kasteelt in december-januari. Door de hoge
productiviteit en uniforme groei is dit een zeer
aanbevolen soort.
pakje 50 gram € 4,95

Jonge kiemen van peulen, in het bijzonder die van Doorgroei
Rijspeulen, zijn zoetig van smaak. Vogels zijn hierop verzot.
Raadzaam is gedurende het kiemproces en de opkomst van
peulen het plantbed af te dekken met gaas of net.
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896 A

896 B

896 C

896 D

VROEG REUZENBLAD
Voor zaaien onder glas vanaf februari tot april en
vanaf september. Scherpzaad.
pakje 50 gram € 2,35
SPINAZIE BUTTERFLY
Spinazie geschikt voor vroege voorjaarsteelt en
herfstteelt. Ook voor overwintering (onder glas).
Zeer robuust en bestand tegen meeldauw. Snelgroeiende spinazie en traag schietend. Spinazieblad is rondovaal met frisse groene kleur.
pakje 50 gram € 4,15
WINTERREUZEN
Winterreuzen is het klassieke winterspinazie
ras. Geeft een vrij groot, donkergroen blad. De
planten worden op ruime plantafstand geteeld.
			
pakje 50 gram € 2,60
MATADOR
Een uitstekende spinazie om het hele jaar door te
kweken, maar vooral geschikt voor de voorjaarsen herfstteelt. De Matador heeft bijzonder zwaar,
groot, donkergroen blad met een uitstekende
smaak en textuur. Schiet bijzonder langzaam in
het zaad. Late zaailingen kunnen tot in de winter
worden geoogst. Matador is rondzadig.
pakje 50 gram € 2,85

NIEUW-ZEELANDSE SPINAZIE (tetragonia expansa)
Verlangt een humusrijke en vruchtbare bodem. Het is een
warmteminnend soort, dus verlangt een beschutte plaats
in de tuin. Omdat de blaadjes na oogst weer aangroeien,
kunt u blijven plukken tot de vorst invalt. De zaden
ca. 1 dag in water voorweken alvorens te zaaien.
* 502 NIEUW-ZEELANDSE SPINAZIE
pakje 15 gram € 1,10
502 A TURKSE SPINAZIE
Turkse of wilde spinazie behoort net als de
gewone spinazie tot de amarantenfamilie (Amaranthaceae), die verwant is aan bijvoorbeeld
ganzenvoet en melde. Het is een oude groente
die voor het eerst in Perzië geteeld werd. Het is
een snelgroeiende, éénjarige bladgroente, die al
vroeg in het voorjaar geoogst kan worden. De
bladeren zijn bobbelig en stevig. De groente is
daardoor zeer geschikt om te wokken.		
		
pakje 25 gram € 1,30
895 NIEUW-ZEELANDSE SPINAZIE
pakje 8 gram € 2,85
895 A RICCIO AMERICA
Zomer- en herfstspinazie met donkergroen sterk
gebobbeld (gesavooid) blad. Heeft een
uitstekende smaak en textuur. Deze variëteit kan
lang blijven staan zonder door te schieten. Deze
spinazie wordt ook wel Turkse spinazie
genoemd.
		
		
pakje 18 gram € 3,80
WINTERSPINAZIE
Winterspinazie wordt heel dun vanaf oktober gezaaid. Na
opkomst uitdunnen op 30 cm onderlinge afstand. Hierdoor ontstaat geen smet en heeft het genoeg ruimt om uit
te groeien. Oogstbaar tot in februari.
* 504 RESISTOFLAY-VIROFLEX
Rondzadig, wolfresistent 1+2
(inh. 50 g)		
pakje € 1,20

PLANTUIEN EN SJALOTTEN
SJALOTTEN
(maat 10-15) NAK-G gekeurde exportkwaliteit
Planttijd van maart tot mei op rijen met een onderlinge
afstand van ca. 10 à 15 cm. Na de oogst de sjalotten
enige tijd op de tuin laten liggen om na te rijpen.
546 B YELLOW MOON, gele sjalot
Nieuw ras. Ronde sjalotten met een zeer sterke
en prachtig geelgekleurde huid. Geschikt voor
langdurige bewaring.
Afvulgewicht ca. 500 gram € 2,75
546 S

RED SUN, rode sjalot
Red Sun is een sjalot met roodbruine huid en
witte vleeskleur met rode ringen.
Afvulgewicht ca. 500 gram € 2,45

897 RED SUN, rode sjalot
Sjalot met roodbruine schil. De opbrengst is
goed en kan mits goed gedroogd ook goed
worden bewaard.
Afvulgewicht ca. 500 gram € 4,15
ca. 1000 gram (2 x 500 g) € 7,50
LEVERBAAR NA HALF JANUARI
PLANTUIEN en SJALOTTEN

op een koele en droge plaats bewaren tot de planttijd.
Dus direct nadat u uw bestelling heeft ontvangen doet u er
goed aan de netjes open te maken en het plantgoed in dunne
laagjes te bewaren in b.v. een kistje of doos.
Bij bewaring na de oogst is het ook zeker van belang dat u
de uien en sjalotten droog en koel bewaart.
In onze “Witte Zaadprijscourant” staan veel rassen uit de
beroepstuinbouw. Deze bieden wij u aan met vermelding
TUINDERSSELECTIE. De belangstelling voor deze rassen
wordt elk jaar groter, vanwege een mooier product en een
hogere opbrengst. Achter elk groenteras vermelden wij
hoeveel zaden er in een gram gaan. Dit aantal moet u zien
als een gemiddelde, en kan van jaar tot jaar verschillen. De
hoeveelheid die wij afvullen in een verpakking staat vermeld
in de regel waar ook de prijsvermelding staat gedrukt. Zaaien cultuurbeschrijving staan op elke kleinverpakking vermeld.

PLANTUIEN
(maat 10-21) NAK-G gekeurde exportkwaliteit.
Planttijd maart tot mei op rijen met een rijafstand van 25
cm. In de rij 10 cm uit elkaar. Na de oogst de plantuien
enige tijd op de tuin laten drogen.
547 PIROSKA, Brunswijker rode plantui
Hoge ovale rode plantui, die niet voor half april
moet worden gezet i.v.m. doorschieten.
Geen bewaarui!!! Smaakt iets pittiger dan gele
Stuttgarter. Maat 10-21 mm. (doorsnee).
Afvulgewicht ca. 250 gram € 1,85
ca. 500 gram (2 x 250 g) € 3,30
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548 STURON (maat 14-21), gele plantui
Een verbetering van de Stuttgarter, rijpt iets later
af. Sterker, dus grotere opbrengst en beter houdbaar. Maat 14-21 mm. (doorsnee).
Afvulgewicht ca. 250 gram € 1,45
Afvulgewicht ca. 500 gram € 2,45
ca. 1000 gram (2 x 500 g) € 4,30
898 STURON (maat 10-21), gele plantui
Verbetering van het ras Stuttgarter en rijpt iets
later af. Ook geschikt voor professionele teelt,
Een goed bewaarbare plantui.
verpakking ca. 250 gram € 3,15
LEVERBAAR NA HALF JANUARI
WINTER PLANTUIEN
Planttijd van oktober tot begin januari onder glas, platglas
of dieptebak. Voor normale teelt uitplanten vanaf half
februari tot eind maart. Tegen heel strenge vorst is afdekken raadzaam. Plantafstand 10 x 15 cm. Deze plantui
wordt geoogst als bosui in het vroege voorjaar.
551 SNOWBALL (witte Sturon) (maat 10-21)
Hoge ovale witte plantui ook voor teelt onder
glas. Oogsten vanaf maart, bij normale voorjaarsteelt juni-juli.
Afvulgewicht ca. 250 gram € 2,15
(Leverbaar vanaf september tot februari zolang de
voorraad strekt)
KNOFLOOKBOLLEN
Planttijd van oktober/november of in maart op rijen.
Plantafstand in de rij ca. 15 cm. Onderlinge afstand ca. 10
cm. De bollen pellen en de teentjes uitzetten. Verdraagt
geen natte grond. Tegen heel strenge vorst afdekken.
550 FOKHAGYMA (Voorjaarsknoflook)
De voorjaars-knoflook kan vanaf december
worden meegeleverd met uw zaadbestelling. De
bolmaat is 40+. Er zitten 5 bollen (140-160 gram)
in een verpakking.
verpakking 5 bollen € 3,25
550 B NAJAARSKNOFLOOK
In september / oktober bestellen
(Leverbaar vanaf september tot december, zolang de
voorraad strekt)
899 FLAVOR
Leverbaar vanaf half januari tot in april.
Zie voor teeltaanwijzing onze download bij
Webformulieren op www.zaadhandelvanderwal.
nl. Netzakje met 25-30 losse teentjes of 3 bollen,
maat 50+.
verpakking € 4,25
		
(LEVERBAAR NA HALF JANUARI)

LANDBOUWGEWASSEN
659 A

BARRES BRIGADIER
Dit is een rode voederbiet met witte kraag, van
goede kwaliteit. Alleen gepileerd leverbaar,
daardoor machinaal zaaibaar. Het ras Monbrun
geeft een mooie grote biet en heeft een hoog
drogestofgehalte (ca.15-16%).
Leverbaar in verpakking van 1000 pillen. € 11,75

660 ZENTAUER POLY, groenkraag
Witte voederbiet voor alle grondsoorten.
50 gram € 1,95
		
100 gram € 3,75
		
250 gram € 7,95
		
1000 gram € 24,95
661 BARRES BRIGADIER
Rode polyploïde Barres-type heeft een oranje
knol. Dit ras is zowel handmatig als machinaal te
rooien en het levert zeer weinig tarra. De
enorme bladmassa blijft tot het gerooid wordt fris
en gezond. Brigadier heeft een goede
drogestofopbrengst en is na het rooien goed
houdbaar. Het drogestofgehalte bedraagt 11 tot
12 %.
		
50 gram € 1,95
				
100 gram € 3,75
				
250 gram € 7,95
		
1000 gram € 24,95
663 GERST (zomer)
voor ca. 80 m2) 1000 gram € 2,85
663 A WINTERGERST
(voor ca. 60 m2) 1000 gram € 2,85
664 TARWE (zomer)
(voor ca. 60 m2) 1000 gram € 2,85
664 A WINTERTARWE
(voor ca. 60 m2) 1000 gram € 2,85
665 HAVER (zomer)
(voor ca. 60 m2) 1000 gram € 2,85
666 SPELT (winter tarwe)
Zaaien september-half oktober. Verpakt per kilo
voor ca. 40 m2.
1000 gram € 5,75
667 WEIDEMENGSEL BG-11 (zonder klaver)
Benodigd 300 gram per 100 m2. 1000 gram
€ 11,75
668 ITALIAANS RAAIGRAS
Benodigd 300 gram per 100 m2.1000 gram € 6,95
669 SNIJ- EN KORRELMAIS
Zaaien vanaf mei. Geschikt ook als windkering
rond uw tuin. Alleen ontsmet leverbaar.
		
pakje ca. 300 korrels € 3,45
1966 EKO ITALIAANS RAAIGRAS
Door de enorme groeikracht kan Italiaans
raaigras het hele jaar door gezaaid worden als
groenbemester of voor de voederproductie als
kortdurend grasland. Bij najaars inzaai is het jaar
daarop volgend al vroeg een zeer goede
opbrengst mogelijk. Benodigd 300 gram per 100m2.
		
Verpakking 1 kilo € 12,45
1966 B EKO FIELDSTAR
Dit weidemengsel is samengesteld uit EKO rassen en is SKAL-gecertificeerd. Het weidemengsel is 100% biologisch. De gebruikte grassoorten
hebben een hoge opbrengst. EKO Field Star
is goed bestand tegen kroonroest. Ook in de
winter. Het gedijt prima in alle klimaten. Het
tetraploide ras maakt het weidemengsel goed
verteerbaar, zeer smakelijk voor vee en minder
gevoelig voor ziekten.
			
Verpakking 1 kilo (voor ca. 300m2) € 18,50
GROTERE HOEVEELHEDEN: PRIJS OP AANVRAAG
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GAZONMENGSELS
646 SIERGAZON
647

648

649

650

651
		

652

653

653 A

500 gram € 7,95
1000 gram € 13,95
PARKEN 1 SUPER - LANDGOED
Voor een mooi en sterk gazon. Nodig 1 kg voor
40 m2.
500 gram € 7,75
1000 gram € 13,45
SCHADUWMENGSEL
Schaduw is een uniek mengsel: het is het eerste
mengsel dat groeit in de schaduw en tegen
betreding kan. Verpakking voldoende voor
ca. 20-25 m2.
500 gram € 7,95
1000 gram € 13,95
TRAAGGROEIEND
Traaggroeiend gazon speciaal voor schrale en
weinig bemeste gronden. Nodig 1 kg voor ca. 40
m2. Maaien: 1x per 2 à 3 weken.
500 gram € 7,95
			
1000 gram € 13,95
DOORZAAIMENGSEL - SV100
Wordt gebruikt voor doorzaaien. Zelfs bij extreem
lage bodemtemperatuur (6,5 graden) in de winter
kan het veld of gazon worden doorgezaaid.
Verpakking 1000 gram €11,95
SPEEL- EN SPORTVELDENMENGSEL SV-5
(of SV-7)
Voor een sterk speelgazon waarop veel wordt
gelopen. Geschikt voor alle grondsoorten.
Nodig 1 kg voor 40 m2
500 gram € 7,25
		
1000 gram € 12,45
BERMENMENGSEL B3
Speciaal ontwikkeld mengsel voor bermen,
taluds en slootkanten. Verpakking 500 gram voor
25- 30 m2
		
Verpakking 500 gram € 7,95
1000 gram € 13,95
PAARDENWEIDE
Optimale gezondheid van uw paard en paardenweide. Bevat geen Engels weidetype gras.
Verpakking 1000 gram € 13,95
KRUIDENMIX (voor oa. Paardenweide)
Kruidenmengsel voor o.a. Paardenweide is een
veelzijdig kruidenmengsel dat de smakelijkheid
en de gezondheidswaarde van de grasmat sterk
verbetert. Het mengsel bestaat oa. uit walstro,
wilde peen, pastinaak, gewoon duizendblad,
peterselie, cichorei, smalle weegbree, venkel en
karwij.
Verpakking 250 gram € 21,75

693 SPECIAAL BIJENMENGSEL (mengsel “von
		 Tübingen”)
Speciaal voor braakliggende akkers die 1 of 2
jaar niet worden gebruikt. Mengsel bestaande
uit phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander,
goudsbloemen, kummel, nootzoetraapzaad,
korenbloemen, malva, dille en borage.
Pakje ca.100 gram (voldoende voor 120-130 m2)
€ 6,95
694 BIJENMENGSEL VAN TUBINGEN
verpakking 250 gram € 11,45

695 VELDBLOEMENWEIDEMENGSEL
Speciaal mengsel bestaande uit grassen en
traditionele veldbloemen. Geschikt voor bermen,
slootranden, bosplantsoen en onbeteelde terreinen. Het hoofdbestanddeel van het mengsel
bestaat uit grassen (hardzwenk en roodzwenk)
en verder uit o.a. siergrassen, korenbloemen,
papaver, margriet, vlas, klaver en vele andere
inheemse soorten (ca. 40 st). Het mengsel is zeer
geschikt voor arme en droge gronden.
Pakje 250 gram (voor 75-100 m2)
€ 12,95
ZIE VOOR PUUR ZAAD ZONDER HULPSTOFFEN
ARTIKEL 995 + 996 (WILDBLOEMEN)

POOTAARDAPPELEN
Alle pootaardappelen zijn afkomstig van de kleigrond. De
pootaardappelen zijn voorverpakt in netzakjes, voorzien
van het N.A.K. certificaat of verpakkingslabel met daarop
vermelding van herkomst, soort, maat en klasse.
Levering is mogelijk mits vorstvrij weer vanaf begin
februari. U doet er verstandig aan de levertijd aan te
kruisen op het bestelformulier. Zowel in combinatie te
bestellen met tuinzaden, dan wel apart te leveren. Na
ontvangst van de pootaardappelen, deze direct uit de
netverpakking halen en in dunne lagen in kistjes koel
maar vorstvrij wegzetten. Als u wilt voorkiemen, zet dan
de pootaardappelen gedurende 3 à 4 weken vóór het
uitpoten op een warmere plaats (12-14 graden).
Zet tijdens het voorkiemen de pootaardappelen op een
lichte plaats. Hierdoor groeien de kiemen stevig. Plant de
pootaardappelen niet te vroeg en niet te diep. Ca. 6 cm
tuingrond om af te dekken is ruim voldoende. Aantal
knollen per kilo: maat 28-35 gemiddeld ca. 38-40 stuks;
maat 28-40 gemiddeld ca. 30-32 stuks; maat 40-45
gemiddeld ca. 20 stuks.

ROBUUSTE AARDAPPELEN
Robuuste aardappelrassn zijn nieuwere rassen die over
een hogere resistentie beschikken tegen Phythophtora.
Nu de beschikbaarheid van middelen om Phythophtora
schimmel te bestrijden steeds minder wordt, bieden deze
resistente rassen hier uitkomst.
Bijna alle rassen in groen (uit Biologische teelt) zijn als
Robuust aangemerkt..

CAMMEO

VITABELLA
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Pootaardappelen die wij u kunnen leveren:
CAMILLO
28/35 0,5 kg
1,5 kg
CAMILLO BIO
28/35		
1,0 kg
CELINE ROOD
28/35		
1,5 kg
GLORIETTA BIO
28/35		
1,0 kg
ANAIS
28/35 0,5 kg
1,5 kg
PREMIERE
28/35		
1,5 kg
FRIESLANDER
28/35		
1,5 kg
ANNABELLE
28/30 0,5 kg
1,5 kg
ANNABELLE BIO
28/30 1,0 kg		
INOVA
28/35 0,5 kg
1,5 kg
DORE
28/35		
1,5 kg
VITABELLA BIO
28/35 1,0 kg
VITABELLA
28/35 0,5 kg
1,5 kg
TWISTER BIO
28/35 1,0 kg		
BELLE DE FONTENAY 32/40 1,0 kg
GLORIA
28/40		
1,5 kg
ROSEVAL
28/35 1,0 kg		
TRIPLO BIO
28/35 1,0 kg
LEKKERLANDER
28/40		
1,5 kg
LEVANTE BIO
28/35 1,0 kg
CHARLOTTE
28/35		
1,5 kg
GRENADINE
28/35 1,0 kg		
GOURMANDINE
28/30 1,0 kg
PAREL
28/40		
1,5 kg
ABBY
28/35 1,0 kg		
CAROLUS BIO
28/35 1,0 kg		
TENTATION BIO
28/35 1,0 kg
MONALISA
28/35		
1,5 kg
APACHE
28/35 0,5 kg
PURPLE RAIN
28/35 0,5 kg
LILY ROSE
28/35 0,5 kg		
ROTE EMILY
28/35 0,5 kg		
ALLIANS BIO
28/35 1,0 kg		
SEVILLA BIO
28/35 1,0 kg
OTTENA
28/35		
1,5 kg
EIGENHEIMER
28/35		
1,5 kg
ALBERTA (BINTJE)
28/35		
1,5 kg
SANTE
28/35		
1,5 kg
ALOUETTE BIO
28/35 1,0 kg		
CONNECT BIO
28/35 1,0 kg
NICOLA
28/35		
1,5 kg
DESIREE
28/35		
1,5 kg
MOZART
28/35		
1,5 kg
PASSION BIO
28/35 1,0 kg
TITANIUM
28/35		
1,5 kg
SURPISE
28/40		
1,5 kg
AGRIA BIO
28/35 1,0 kg
AGRIA
28/35		
1,5 kg
CAMMEO
28/35 0,5 kg
1,5 kg
CAMMEO BIO
28/35 1,0 kg
MICHELLE
28/35		
1,5 kg
BILDTSTAR
28/35		
1,5 kg
KOKRA BIO
28/35 1,0 kg
PETER PAN BIO
28/35 1,0 kg
SARPIRA BIO
28/35 1,0 kg
TEXLA
28/35		
1,5 kg
IRENE
28/35		
1,5 kg

2,5 kg
2,5 kg

Daarin zitten ook Franse rassen als BELLE DE FONTENAY, ROSEVAL, VITELOTTE NOIR, RATTE, CORNES
DES GATTES (GEITENHOORN). Moderne rassen als
TEXLA(alleen zand) zijn nagenoeg volledig resistent
tegen Phythophtora. Alle genoemde soorten leverbaar in
de maat 28/35 en 32/35 of 28/40. De beschikbaarheid
kunt u op onze website zien. Is het ras online nog te
bestellen, dan is het op voorraad en leverbaar. De
aparte (Franse) rassen zijn leverbaar vanaf tweede
helft februari, mits vorstvrij weer.

TUINKRUIDEN
583 ABSINT-ALSEM (Artemisia absinthium) meerjarig
Zaaien vanaf april tot augustus. Is een vrij hoog
gewas en bloeit sierlijk. Kan ook op de achtergrond in de bloemenborder worden geplant.
(inh. 0,3 g)		
pakje € 1,00
584 ENGELWORTEL of ANGELICA, meerjarig
(Angelica archangelia)
Zaaitijd april-mei. Uitplanten op 80-100 cm.
Oogstbaar zijn bladribben, stengels en wortels
voor diverse doeleinden.
(inh. 1 g)
pakje € 1,45
585 ANIJS (Pimpernelle anisum) eenjarig
Zaaien vanaf april in de volle grond. Later uitdunnen op 15 cm. Hoogte 40 cm. Geeft een witte
schermbloem.
(inh. 3 g)
pakje € 0,85
589 BASILICUM FIJNE
Fijnbladige basilicum ook geschikt voor potcultuur.		
Pakje 1 gram € 1,10
590 THAISE BASILICUM SIAM QUEEN, eenjarig
Basilicum afkomstig uit Thailand met een pittig
anijsaroma.
(inh. 0,6 g)
pakje € 1,60
2,5 kg
2,5 kg

2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg

2,5 kg

Grote hoeveelheden op aanvraag.
Wijzigingen voorbehouden.
Naast de hier genoemde soorten hebben wij jaarlijks
(onder oogstvoorbehoud) ook andere rassen in het
assortiment.

591 CITROEN BASILICUM of lemon basilicum,
		 eenjarig
Deze basilicum is afkomstig uit Indonesië. Heeft
een pittig citroenaroma.
(inh. 1 g)
pakje € 0,85
592 BASILICUM GROVE
		 (Ocimum basilicum) eenjarig
Zaaien vanaf maart-april onder glas, of in mei
buiten. Plantafstand ca. 30 cm. Hoogte ca. 60
cm. Wordt gebruikt in soepen, sauzen, vlees- en
visgerechten.
(inh. 1,5 g)
pakje € 0,75
593 KANEELBASILICUM
Een variant op de gewone basilicum, doch dit
soort heeft een treffende smaak die veel aan
kaneel doet denken. Zaai- en teeltaanwijzing
komen overeen met die van gewone basilicum.
(inh. 1 g)
pakje € 1,35
1362
		

ROODBLADIGE BASILICUM
(Ocimum basilicum) eenjarig
Voor gebruik zie gewone basilicum.
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 0,95
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594 BIESLOOK, fijne overjarig
		
(Allium Schoenoprasum)
Zaaien in rijen vanaf maart-april. Hoogte
ca. 35 cm. Geeft een heerlijk zachte uiensmaak.
De blaadjes kunnen over een langere tijd worden
geoogst. (inh. 1,5 g)		
pakje € 0,85
793 RODE BIESLOOK RED NINJA
(Allium Schoenoprasum)
Zaaien in rijen vanaf maart-april.Geeft een
heerlijk zachte uiensmaak. Vanaf de wortel roodkleurig tot groen in de top van het loof. Ook zeer
decoratief in de kruidentuin. De blaadjes kunnen
over een langere tijd worden geoogst.
(inh.1 g)
pakje € 1,20
595 KNOFLOOK BIESLOOK (Allium tuberosum)
		
meerjarig
Zaaien vanaf maart-april op rijen. Het gewas is
net als bieslook en is bijna zo scherp van smaak
als echte knoflook.
(inh. 1,5 g)
pakje € 0,90
596 BONENKRUID (Satureja hortensis) eenjarig
Zaaien vanaf april tot juni. Voordat de plant zaad
vormt de blaadjes en de jonge stengels oogsten.
Deze kunt u zowel vers als gedroogd gebruiken.
(inh. 2 g)
pakje € 0,80
597 BORAGE of KOMKOMMERKRUID 	
(Borago officinalis) eenjarig
Zaaien vanaf februari tot augustus. De smaak
komt overeen met die van komkommers.
Plantafstand ca. 25 cm. De blaadjes moeten jong
worden geplukt.
(inh. 4 g)
pakje € 0,80
598 CITROENMELISSE (Melissa officinalis)
		 overblijvend
Zaaien vanaf mei in de vollegrond. Uitdunnen
of uitplanten op 50 cm. Hoogte ca. 60 cm. Het
geurig naar citroen ruikend gewas wordt gebruikt
bij visgerechten.
(inh. 0,5 g)
pakje € 0,90
599 DILLE (Anethum graveolens) eenjarig
Zaaien vanaf april tot juni. Hoogte ca. 100 cm. Is
zeer decoratief in de bloemenborder. De jonge
blaadjes en stengels worden geoogst vanaf juni.
(inh. 3 g)			
pakje € 0,75
600 DRAGON (Artemisia dracunculus) meerjarig
Zaaien vanaf april tot juni. Plantafstand ca. 40
cm. De blaadjes kunnen vanaf het voorjaar tot
het najaar worden geoogst.
(inh. 0,2 g)
pakje € 0,95

No. 605 KORIANDER

No. 1362 ROODBLADIGE
BASILICUM

601 HYSOP (Hyssopus officinalis) meerjarig
Zaaien vanaf april tot juni. Plantafstand ca. 45
cm. Hoogte ca. 75 cm. De blaadjes kunnen het
hele jaar door worden geoogst.
(inh. 1 g)
pakje € 0,95
602 KAMILLE (Matricaria chamomille) eenjarig
Zaaien vanaf maart onder glas en in mei.
Op 40 cm uitplanten. Hoogte ca. 60 cm.
(inh. 0,4 g)
pakje € 0,85
603 KERVEL FIJNE KRUL
		 (Anthriscus cerefolium) eenjarig
Zaaien van maart tot september. Hoogte ca. 45
cm. De jonge blaadjes worden geplukt voordat
er zaadvorming plaatsvindt.
(inh. 7 g)
pakje € 0,85
795 KERVEL VERTISSIMO - BRUSSELSE
		
WINTER overjarig
Groeit niet zo snel en schiet traag. Zeer geschikt
om te overwinteren.
pakje 6 gram € 1,10
604 KARWIJ of KUMMEL (Carum carvi) tweejarig
Zaaien in mei. Uitdunnen en laten overwinteren.
Zal in het daaropvolgende jaar bloeien. De zaden
worden geoogst voor consumptie.
(inh. 2,5 g)
pakje € 0,85
605 KORIANDER (Coriandrum sativum) eenjarig
Zaaien in april. Uitplanten op 25 cm onderlinge
afstand. Bloeit met witte schermbloemen. De
zaden zijn gedroogd te gebruiken.
(inh. 5 g)
pakje € 0,85
607 KOMIJN (Cuminum cyminum) eenjarig
Zaaien vanaf april tot eind mei in de vollegrond.
Plantafstand ca. 15 cm. Na de bloei worden de
zaden geoogst om zowel vers als gedroogd te
verwerken.
(inh. 2 g)
pakje € 0,90
608 LAVENDEL (Lavandula augustifolia) meerjarig
Zaaien vanaf maart tot april. Uitplanten op
een zonnige plaats op 30 cm onderlinge afstand.
(inh. 0,7 g)
pakje € 1,00
609 MAGGIKRUID (Lavas) (Levisticum officinalis)
		 meerjarig
Zaaien van eind maart tot juni. Plantafstand ca.
100 cm. Hoogte ca. 80 cm.
(inh. 1 g)
pakje € 0,95
610 MAJORAAN (Origanum majorana) eenjarig
Zaaien vanaf april onder glas. Vanaf mei uitplanten op 15 cm onderlinge afstand.
Hoogte ca. 35 cm.
(inh. 0,5 g)
pakje € 0,85
No. 596 BONENKRUID eenjarig

No. 598 CITROENMELISSE
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611 OREGANO (Origanum vulgare)
		
wilde Marjolein, matig winterhard, meerjarig
Zaaien vanaf april onder glas, vanaf mei tot
augustus in de vollegrond. Plantafstand
ca. 20 cm.
(inh. 0,4 g) pakje € 1,35
612 MOSTERDKRUID (Brassica nigra) eenjarig
Zaaien vanaf half maart tot eind mei. Oogstbaar
vanaf juli. Het blad is mals en heeft een pittige
smaak voor o.a. salades en rauwkost.
(inh. 2,5 g)
pakje € 0,75
613 PEPERMUNT (Mentha piperita)
		
(ook KRUIZEMUNT) (Mentha spp.) meerjarig
Zaaien vanaf april onder glas en in mei uitplanten
op 50 cm. onderlinge afstand. Hoogte ca. 65 cm.
Oogsten kunt u van het voorjaar tot het najaar.
(inh. 0,2 g)
pakje € 1,20
615 PIMPERNEL (Sanquisorba) meerjarig
Zaaien vanaf april, uitdunnen of uitplanten op
40 cm. onderlinge afstand. Hoogte ca. 50 cm.
Men kan hiervan het gehele jaar door oogsten.
(inh. 2 g)
pakje € 0,95
616 ROZEMARIJN (Rosmarinus officinalis) meerjarig
Zaaien mei, juni, is zeer gevoelig voor nachtvorst,
dus zaaien op een beschutte plaats. Kan ook onder glas worden geteeld. Plantafstand ca. 40 cm.
(inh. 0,2 g)
pakje € 1,60
617 SALIE (Salvia officinalis) meerjarig
Zaaien van april tot juni. Uitplanten of uitdunnen op 35 cm onderlinge afstand. Het gewas in
het tweede jaar niet in bloei laten komen, maar
terugsnoeien.
(inh. 1 g)
pakje € 0,90
618 THIJM (Thymus vulgaris) meerjarig
Zaaien in mei. Uitplanten op een zonnig plekje op
ca. 30 cm onderlinge afstand. De oogst van de
blaadjes en stengeltoppen kan tot in de herfst.
(inh. 0,5 g)
		
pakje € 0,95
619 VALERIAAN (Valeriana officinalis) meerjarig
Zaaitijd maart-april onder glas. Uitplanten op ca.
50 cm. Valeriaan is goed winterhard. Oogstbaar
zijn de wortels en bladeren. Aftreksels hiervan
geven een kalmerende werking.
(inh. 0,25 g)
pakje € 1,45
620 VENKELKRUID (Foeniculum vulgare, var dulce)
		 eenjarig
Familie van de knolvenkel, doch vormt aan dit
gewas geen knol. Herkomst Middellandse Zeegebied, niet geheel winterhard. Zaaitijd maartapril.
(inh. 3 g)
pakje € 0,90
621 WIJNRUIT (Ruta graveolens) overjarig
Zaaien vanaf april en later uitplanten. Het bloeit
geel en heeft een apart aroma waarvan men zegt
dat dit honden afschrikt.
(inh. 1 g)
pakje € 1,30
622 ZURING NOBEL (Rumex acetosa) meerjarig
Zaaien vanaf april. Dit kruid is ook als groente te
gebruiken en is zeer gemakkelijk te telen. Hoogte
ca. 40 cm.
(inh. 2 g) pakje € 1,00

623 STEVIA REBAUDIANA (Honingkruid) eenjarig
Stevia maakt middelgroot blad dat zeer zoet van
smaak is. Stevia zoetstof is tot 40 x zoeter dan
suiker. Stevia is een bladplant en bladplanten
houden over het algemeen van een goede bemesting. Zaaien onder glas vanaf februari-maart,
bij minimaal 20 graden. De kiemduur bedraagt
dan 2 tot 3 weken. Uitplanten na half mei op een
warm en beschut plekje in de tuin.
pakje ca. 15 zaden € 2,15
624 BONENKRUID (Satureja montana) meerjarig
Zaaien vanaf april (onder glas) tot eind mei in
de vollegrond. Uitplanten op 25 cm onderlinge
afstand. Afdekken bij strenge vorst.
(inh. 0,4 g)
pakje € 1,10
625 ABC KRUID, eenjarig
Parakers, ABC-kruid of champagneblad. Is een
laag plantje met pikant donkergroen blad. De
knopvormige, gele bloemen hebben soms een
rode kern. De blaadjes van deze populaire groente zijn geschikt in pittige salades met rucola en
korianderblad. De bloemen geven bij kauwen
een complete verdoving in uw mond.
				
pakje 0,5 gram € 1,95
631 TABAKZAAD (Nicotiana Tabacum)
Zaaien vanaf april tot juni. Uitplanten op 60-70
cm. Oogstbaar vanaf augustus. Daarna drogen
en fermenteren. Te gebruiken als echte
rooktabak.
(inh. 0,1 g)
pakje € 2,35
870 B ANIJS , eenjarig
Anijs wordt als aromatiserend kruid gebruikt in
verschillende gerechten. Daarnaast staat het
bekend als kruid met een medicinale werking.
pakje 2 gram € 2,35
871 BASILICUM GENOVESE
Geeft grote tongvormige bladeren met een fijn
aroma.		
pakje 1,5 gram € 2,15
871 A RODE BASILICUM sel. RUBIN
Zaaien vanaf maart-april onder glas, of in mei
buiten. Plantafstand ca 30 cm. Hoogte ca 60
cm. Wordt gebruikt in soepen, sauzen, vlees- en
visgerechten. Dit soort produceert een intens
rode kleur blad.
pakje 1 gram € 2,35
871 B KANEEL BASILICUM
Zaaien vanaf maart-april onder glas, of in mei
buiten. Plantafstand ca 30 cm. Hoogte ca. 60
cm. Wordt gebruikt in soepen, sauzen, vleesen visgerechten. Dit soort bezit een typische
kaneelsmaak.
			
		
pakje 1 gram € 2,35
871 C CITROEN BASILICUM - Lemon Sweet
Deze basilicum is afkomstig uit Indonesië en
heeft een pittig citroenaroma.
pakje 1 gram € 2,35
871 D POTBASILICUM - GRECO A PALLA
Greco A Palla is een basilicumsoort met zeer
fijne bladeren en een goede basilicumsmaak.
Het ras Greco A Palla groeit van alle basilicumsoorten het best in een kouder klimaat en is voor
noordelijk gelegen gebieden ideaal. Het plantje
blijft compact en heeft mooie intens groene
blaadjes en zeer geschikt als potbasilicum
			
pakje 1 gram € 2,35
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THAISE BASILICUM (Ocimum Basilicum)
Basilicum afkomstig uit Thailand met een pittig
aroma. Het blad heeft een heerlijke kruidige,
aromatische smaak en zit tussen kaneel en anijs
in.		
pakje 1 gram € 2,35
BIESLOOK sel. POLYVIT
Het dunne lange uienloof geeft een heerlijk zachte uiensmaak. Over een lang traject oogstbaar.
			
pakje 1 gram € 2,35
CHINESE BIESLOOK (KNOFLOOK-BIESLOOK)
Zaaien vanaf maart-april op rijen. Het gewas is
net als bieslook en is bijna zo scherp van smaak
als echte knoflook.
pakje 1 gram € 2,35
BONENKRUID
Zaaien april tot juni. Voordat de plant in bloei
komt de blaadjes en de jonge bladstelen oogsten.		
pakje 1 gram € 2,35
BORAGE of KOMKOMMERKRUID 	
(Borago officinalis) eenjarig
Zaaien vanaf februari tot augustus.
De smaak komt overeen met komkommers.
Plantafstand ca 25 cm. De blaadjes moeten jong
worden geplukt
pakje 3 gram € 2,35
CITROENMELISSE
Zaaien vanaf mei. Geurt naar citroen.
			
pakje 1 gram € 2,35
DILLE, sel. BOUQUET
Zaaien april tot juni. Ook zeer decoratief in de
bloemenborder.
pakje 2,5 gram € 2,35
DRAGON meerjarig
Zaaien vanaf april tot juni. Plantafstand ca 40
cm. De blaadjes kunnen vanaf het voorjaar tot
het najaar worden geoogst.
pakje 0,2 gram € 2,35
HYSOP (Hyssopus officinalis) meerjarig
Zaaien vanaf april tot juni. Plantafstand ca 45
cm. Hoogte ca 75 cm. De blaadjes kunnen het
hele jaar door worden geoogst.
pakje 1 gram € 2,35
KAMILLE DUITSE
Zaaien vanaf maart onder glas.
pakje 0,3 gram € 2,35
KERVEL GROENE KRUL
Zaaien maart tot september. Voor de bloei de
jonge blaadjes oogsten.
pakje 3 gram € 2,35
KUMMEL of KARWIJ
Zaaien in mei. Uitdunnen en laten overwinteren.
Zal in het daaropvolgende jaar bloeien. De zaden
worden geoogst voor consumptie
			
pakje 2,5 gram € 2,35
KORIANDER
Zaaien in april. Bloeit met witte zaadschermen.
pakje 5 gram € 2,35
LAVENDEL, meerjarig
Lavendel (Lavandula officinalis) is een meerjarig
kruid uit het Middellandse-Zeegebied. De prachtig bloeiende, heerlijk geurende, struikachtige
planten zijn een echte aanwinst in de tuin.
pakje 0,5 gram € 2,35
MAGGIKRUID, meerjarig
Zaaien maart-juni.
pakje 1 gram € 2,35

880 OREGANO, wilde Marjolein
Zaaien onder glas vanaf april, van mei tot augustus in de vollegrond. Matig winterhard.
pakje 0,5 gram € 2,35
880 A PIMPERNEL (Poterium sanquisorba) meerjarig
Zaaien vanaf april, uitdunnen of uitplanten op 40
cm. onderlinge afstand. Hoogte ca 50 cm. Men
kan hiervan het gehele jaar oogsten.
pakje 2 gram € 2,35
881 ROZEMARIJN, meerjarig
Zaaien onder glas of in juni vollegrond. Gevoelig
voor nachtvorst.
pakje 0,2 gram € 2,35
881 A SALIE (Salvia officinalis) meerjarig
Zaaien van april tot juni vollegrond. Uitplanten
op 35 cm. onderlinge afstand. Het gewas in
het tweede jaar niet in bloei laten komen, maar
terugsnoeien.
pakje 1 gram € 2,35
882 THIJM DUITSE WINTER
Zaaien in mei, de blaadjes en jonge stengeltoppen zijn te oogsten, vanaf de herfst.
pakje 0,5 gram € 2,35
882 A VENKELKRUID, eenjarig
Mooie decoratieve planten met fijn draadvormig
loof en gele bloemschermen. Het gewas kan een
hoogte bereiken van 140 tot 200 cm.
pakje 3 gram € 2,35
882 B WIJNRUIT (Ruta Graveolens)
Wijnruit is een meerjarig kruid en geeft een heesterachtig gewas. De planten verspreiden een
sterke geur, die katten en honden tegenstaat. De
bloei start in de nazomer van het tweede jaar.
De hoogte van deze vaste plant is ca. 60 cm.
Verdraagt een temperatuur tot -25 gr. C. en blijft
de gehele winter groen.
pakje 1 gram € 2,60
882 Z SPINAZIE ZURING (Rumex Patientia)
Spinaziezuring heet officieel Rumex patientia en
wordt ook Zevenjarige of Doorlevende en Engelse Spinazie genoemd. Het is een zuringsoort
met forse bladeren met een zacht-zure smaak. Is
een winterharde (overblijvende) bladgroente, die
zeer vroeg in het voorjaar uitloopt.
pakje 1 gram € 2,35

SPRUITGROENTEN
Gemakkelijk zelf te telen binnenshuis. Voor teelt op
watercultuur heeft u nodig: een weckfles, postelastiek, broeidoek of stukje horregaas en zaad. U doet een
hoeveelheid zaad in de weckfles, water bijvoegen en ca.
6 uur laten voorweken. Afdekken met gaas of broeidoek
m.b.v. elastiek om de rand van de weckfles, het overtollige water afgieten en schuin op de kop wegzetten op een
schaaltje in een keukenkast. Driemaal daags spoelen:
water erop laten lopen, even schudden en weer afgieten
en donker wegzetten. Na ca. 3 dagen kunt u oogsten.
Zeer vitaminerijk, en gemakkelijk te doen binnenshuis.
Sommige zaden als basilicum, tuinkers, mosterd en
rucola kunnen beter in zand worden geteeld. Een laag
schaaltje of onderzetter hiervoor gebruiken gaat prima.
Vul het met fijne potaarde of zaai- en stekgrond. Zaai de
zaadjes en dek af met een dun laagje potgrond. Plaats
het in de vensterbank en geef dagelijks water. Laat het
zaaisel niet uitdrogen. Ook een mogelijkheid is om
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de zaden op viltpapier/keukenrol (4 lagen dik) te zaaien
eventueel met daaronder een bevloeiingsmatje om het
vocht langer vast te houden. In het donker of in het licht
plaatsen. Plaats het in de vensterbank en geef dagelijks
water.
De in groen gedrukte zaden (nrs.1981 t/m.1997zijn van
biologische herkomst.
931 TUINKERS Zaaibaar in potaarde.

75 gram € 2,60
932 BIETENCRESS Voor watercultuur en potaarde
50 gram € 3,15
933 MOSTERDKERS Voor in potaarde.
75 gram € 2,60
934 RUCOLA Voor in potaarde of op viltpapier /
		
bevloeiingsmat
						
50 gram € 2,35
935 RODEKOOL Voor watercultuur
25 gram € 2,85
936 DAIKON ROOD Voor watercultuur
25 gram € 3,45
937 MUNGBEANS (taugé) Voor watercultuur
100 gram € 2,35
938 DAIKON (kiemradijs) Voor watercultuur
50 gram € 2,60
939 ALFALFA Voor watercultuur
75 gram € 2,35
940 SPROUTING BROCCOLI Voor watercultuur
50 gram € 3,80
941 FENEGRIEK Voor watercultuur en in
		
potaarde
75 gram € 2,35
946 PREI CRESS 		

25 gram € 4,95

948 BASILICUM Voor in potaarde.

50 gram € 4,55
949 LEMON CRESS Voor in potaarde.
30 gram € 3,80
950 BLUE SPICY Voor in potaarde.
25 gram € 4,15
1981 TUINKERS
Zaaibaar in potaarde 50 gram € 2,60

1984 RUCOLA CRESS
De jonge rucolakersblaadjes hebben een heelijke
smaak, nootachtig met een zweem van
peper.
50 gram € 2,85
1985 RODEKOOL CRESS
25 gram € 3,85
1986 DAIKON ROOD
25 gram € 4,55
1987 MUNGBEANS (taugé) Voor watercultuur
50 gram € 3,15
1988 DAIKON GROEN Voor watercultuur en in
		
potaarde
50 gram € 3,45
1989 ALFALFA Voor watercultuur
50 gram € 3,45
1990 BROCCOLI CRESS
25 gram € 4,55
1991 FENEGRIEK Zaaibaar in potaarde of voor
		
watercultuur
50 gram € 3,15
1992 CHINESE BIESLOOK
		
Zaaibaar in potaarde
20 gram € 4,55
1993 KORIANDER
		
Zaaibaar in potaarde
50 gram € 3,80
1994 LINZEN Zaaibaar in potaarde of in
		
watercultuur
50 gram € 3,80
1997 ZONNEBLOEMEN Zaaibaar in potaarde
50 gram € 2,85

TUINIEREN VOOR DE KIDS
“Mijn groentetuin”.
Zoals het spreekwoord “Jong geleerd is oud gedaan”
al geldt dit natuurlijk ook voor tuinieren. De laatste jaren
groeit de belangstelling voor het zelf kweken van groenten in eigen tuin enorm. Waar vroeger de gemiddelde
leeftijd van de volkstuinder nog tussen 60 of 65 jaar lag,
ligt het nu tussen de 30 en 50 jaar.
De laatste jaren is de bewustwording van “wat eet ik”
en “waar komt mijn eten vandaan” steeds belangrijker
geworden. Hier speelt het biologisch aspect natuurlijk
mee. Voor kinderen geldt veel meer het leeraspect een
rol. Veel kinderen zitten dagelijks vele uren achter hun pc
of voor de tv.
ZAADJES VOOR DE KIDS

40 gram € 5,95

901
		
		
902

1983 MOSTERDKERS
		
Voor in potaarde 50 gram € 2,85

		
903

1982 BIETEN CRESS

No. 933 MOSTERDKERS

No. 993 BLOEMENMENGSEL
NUTTIGE INSEKTEN

		
		
905
		
		
906
		
		
907
		
908
		
		

Barbie de Biet
Heerlijk zoete bietjes met witte en rode 		
ringen.
		
pakje € 0,75
Gijsje Radijsje
Rode ronde radijsjes, die je binnen enkele
weken kunt oogsten.
pakje € 0,75
Bas de Kalebas
Geeloranje pompoen, die werkelijk zal
schitteren met Halloween. In de herfst kun je
er een leuke lantaarn van maken.
pakje € 0,85
Het Toverboontje
Een paars stamslaboontje, dat kan toveren in
de keuken.
		
pakje € 0,95
Timmy de Tomaat
Een kleine tomaat (kerstomaatje) die snel 		
groeit en rijp wordt. Zoet van smaak.
pakje € 0,90
Ronde Willie (wortel)
Zoete ronde zomerworteltjes, die je snel kunt
eten.
pakje € 0,80
Teuntje Tuinkers
Iets pittig van smaak maar zeer gezond.
Kan ook in een bloembak worden gezaaid.
pakje € 0,70
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909 Doppie Dopper
		 Lekker zoete doppertjes. Heerlijk om samen
		
te eten met de ronde worteltjes. pakje € 0,85
911 Goukje Goudsbloem
Bloemenpracht van geel met oranje fleurt je
		
tuintje op.
pakje € 0,75
912 Cora Korenbloem
		 Met wit, roze en blauw kleurt je tuintje vrolijk
		
en blij. 			
pakje € 0,70
913 Zoë de Zonnebloem
		 Wie kweekt de hoogste reuzenzonnebloem.
		
Doe een wedstrijdje met je vriendjes.
pakje € 0,70

BLOEMENZADEN
991 BIJENMENGSEL VON TUBINGEN
Speciaal voor braakliggende akkers die 1 of 2
jaar niet worden gebruikt. Mengsel bestaande
uit:
phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander,
goudsbloemen, kummel, nootzoetraapzaad,
korenbloemen, malva, dille en borage.
		
Pakje 3 gram voor ca. 3-5 m2 € 0,85
992 BIJENMENGSEL VON TUBINGEN
			
Pakje 25 gram voor ca. 25-30 m2 € 2,60
993 BLOEMENMENGSEL NUTTIGE INSEKTEN
		
(hoogte 25-45 cm) Speciaal samengesteld
		
mengsel van bloemenzaden die veel nectar
		
produceren. Veel nuttige insecten zoals bijen en
		
vlinders zullen worden aangetrokken om deze
		
bloemen te bestuiven. Dit mengsel bestaat uit
		
soorten die laag blijven en daardoor ook ge		
schikt is om te zaaien in een strook van een
		
groentetuin. Ook ideaal voor de border of smalle
		
stroken braak terrein.
		
Pakje 3 gram voor ca. 3-5 m2 € 1,00
994 BLOEMENMENGSEL NUTTIGE INSEKTEN
			
Pakje 25 gram voor ca. 25-30 m2 € 3,80
WILDBLOEMEN VELDBLOEMEN
995 WILDBLOEMENFLORA Een met zorg samen	
gesteld mengsel, voldoende voor ca. 3 m2.
						
pakje € 1,00
996 WILDBLOEMENFLORA Een met zorg samen
		
gesteld mengsel. Inh. 25 g voor ca. 25 m2.
pakje € 3,80
997 WILDBLOEMENFLORA
Een met zorg samengesteld mengsel.
Verpakking 100 gram voor ca. 250 m2
				
pakje € 12,50
997 A WILDBLOEMENFLORA
Een met zorg samengesteld mengsel.
Verpakking 250 gram voor ca. 250 m2
				
pakje € 25,00
998 VLINDERBLOEMENMENGSEL 		
		 Met zorg samengesteld mengsel van zomerbloe		
men die veel nectar produceren en waarop vlin		
ders graag vliegen. Ideaal voor verwildering.
		
Veel soorten zaaien zichzelf weer uit voor het
		
volgende jaar.
Hoogte 40 - 80 cm.pakje voor ca. 3 m2 € 1,00

ACROCLINIUM Roseum (Helipterum)
1000 DUBBEL PRACHTMENGSEL Goede snij- en
		
droogbloem. Hoogte ca. 45 cm.
pakje € 0,90
ADONIS (Kooltjevuur)
1002 AESTIVALIS Bloedrood. Hoogte 30-40 cm.
pakje € 0,85
AGERATUM Mexicanum (Levensbalsem)
1006 BLUE MINK Laag donkerblauw. Voor bloem-	
		
bakken, randen en perken. Hoogte ca. 20cm.
pakje € 0,90
1007 WITTE BAL Laag wit. Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 1,10
AGROSTEMMA GITHAGO (Bolderik)
1012 MILAS ROSEA Roze-rode bloemen met een
		
hoogte ca. 75 cm.
pakje € 0,85
ALTHEAE ROSEA (Eenjarige stokrozen)
1014 MAJORETTE Dubbelbloemig mengsel, zeer
geschikt als snijbloem. Hoogte ca. 90 cm.
						
pakje € 1,00
ALYSSUM Procumbens (Schildzaad)
1016 SNEEUWKLEED Zuiver wit. Schitterend voor
		
perken en randen. Hoogte ca. 10 cm. pakje € 0,75
1018 KONINGSTAPIJT Donkerviolet. Mooi in com		
binatie met Sneeuwkleed.
pakje € 0,90
1019 ROSIE O’DAY Roze-rood, zeer aparte kleur.
		
Hoogte ca. 10 cm.
pakje € 1,10
AMARANTHUS Caudatus
1020 CRUENTUS OESCHBERG Rechtopgroeiende
		
rode kattenstaart. Hoogte ca. 80 cm. Prima
		
snijbloem en geschikt om te drogen.
						
pakje € 0,80
1021 CAUDATUS Hangende rode kattenstaart.
		
Hoogte ca. 100 cm. Geschikt om te drogen.
pakje € 0,80
ANCHUSA (Ossentong)
1024 CAPENSIS BLUE ANGEL
		
(kaapse vergeet mij niet) Marineblauw.
		
Voor border en perk. Hoogte ca. 25 cm
						
pakje € 1,20
ANTIRRHINUM (Leeuwenbekje)
1026 MAXIMUM Hoge gemengd. Hoogte ca 80 cm.
pakje € 0,75
1028 MAJUS NANUM Halfhoge gemengd.
Hoogte ca. 40 cm.
pakje € 0,80
1038 PUMILUM (Wondertapijt) Lage gemengd.
Hoogte ca. 20-25 cm.
pakje € 0,80
AMMI MAJUS (Zilverdille)
1039 Witbloeiende schermbloemen. Zeer geschikt
		
als snijbloem. Rijkbloeiend. Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 0,75
AMMOBIUM (Zandbloem)
1040 ALATUM Rijkbloeiende snij- en droogbloem.
		
Wit met geel hart. Hoogte ca. 90 cm.
pakje € 0,90
ARCTOTIS SCAPIGERA (Berenoor)
1042 Grootbloemig mengsel. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 1,30
ASPARAGUS PLUMOSUS NANUS
1045 SNIJGROEN VOOR BOEKETTEN
Hoogte ca. 120 cm.
pakje € 2,85
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ASTER
1111 NOVA (Calendula officinalis) Oranjebloeiend
1051 CHINENSES Enkel grootbloemig mengsel.
		
enkelbloemig ras dat geschikt is voor verwil		
Mooie snijaster met geel hartje.
		
dering en als geneeskrachtig kruid gerang		
Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 0,80
		
schikt kan worden onder tuinkruiden voor
								 		
medicinale doeleinden.
pakje € 1,10
1056 DWERG CHRYSANTHEMUM Laag dubbel
CALLIOPSIS (Meisjesogen)
		
bloemig mengsel. Hoogte ca. 35 cm.
1117 BICOLOR Gemengde kleuren. Hoogte ca. 75
pakje € 0,85 		
cm.		
pakje € 0,85
1057 KLEURENTAPIJT Dubbelbloemig laag mengCARTHAMUS TINCTORA
		
sel. Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 0,80
1119 Oranje snij- en droogbloem. Hoogte ca. 70 cm.
1058 WALDERSEE-PINOCCHIO Gemengd.Hoogte
			
pakje € 1,10
		
ca. 35 cm.
pakje € 1,60 CELOSIA PLUMOSA (Pluimhanekam)
1065 BOEKET Dubbelbloemig mengsel, zeer ge1120 THOMPSONI Kleurenmengsel.
		
schikt om te snijden. Hoogte ca. 60 cm.
		
Hoogte ca. 70cm.		
pakje € 0,85
				
pakje € 0,80 CELOSIA (Hanekam)
1067 KONINGIN DER HALLEN Gemengd. Vroeg
1121 CRISTATA NANA Lage soorten gemengd.
		
bloeiend, vertakte bloeiwijze. Hoogte ca. 60 cm.
Hoogte 30 cm.
pakje € 0,90
pakje € 0,80 CENTAUREA CYANUS (Korenbloem)
1068 PRINSES Dubbelbloemig gemengd met lange
1125 Dubbelbloemig mengsel. Geschikt om te
		
stelen. Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 0,85
drogen. Hoogte ca. 75 cm.
pakje € 0,85
1069 PIOENBLOEMIGE REUZEN Gemengd.
1127 BLAUWE KORENBLOEM Enkelbloemig.
		
Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 0,85 		
Ideaal voor verwildering van weide- en veld
1075 STRUISVEDER Dubbelbloemig gemengd.
		
bloemen etc. Hoogte 40-60 cm.
pakje € 0,85
		
Hoogte ca. 65 cm.
pakje € 0,85
1130 POLKA DOT Dubbelbloemig halfhoog
1085 UNICUM Gemengd. Straalaster met lange
		
mengsel. Geschikt als snijbloem in veldboe		
naaldvormige bloemblaadjes.
		
ketten. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 0,90
		
Hoogte ca. 50 cm. 		
pakje € 0,80
1086 REUZEN VAN CALIFORNIË Dubbelbloemig
CHEIRANTHUS MARITIMUS (Strandviolier)
		
gemengd. Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 0,80
1135 Prachtmengsel voor perken en border.
1087 RUBENS Dubbelbloemig gemengd. Mooie
Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 0,80
		
snijaster. Middelvroeg met mooie stevige
CHRYSANTHEMUM
		
vertakte stelen. Bloemen van het pompon
1137 SEGETUM Ster van het Oosten. Gele ganzen
		
type. Zeer groot en rijkdragend.
		
bloem. Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 0,85
		
Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 0,90
CHRYSANTHEMUM CARINATUM (Ganzenbloem)
1138 CARINATUM
ATRIPLEX (Rode Melde)
		 Regenboogmengsel enkelbloemig.
1092 HORTENSIS Ideale snij- en droogbloem.
		
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 0,95
Hoogte ca. 150 cm.
pakje € 1,20
1140 DUNNETTI Dubbelbloemig gemengd.
Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 1,00
BALSEMINEN
CHRYSANTHEMUM MULTICAULE
1100 DUBBELE ROZEN Gemengd.
1144 Laag goudgeel. Hoogte ca. 25 cm.
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 1,10
pakje € 0,95
CHRYSANTHEMUM PALUDOSUM
BARTONIA (Mentzelia)
1146 Rijkbloeiende witte perkplant.
1101 LINDLEYI AUREA Goudgele mooie bloem.
Hoogte ca. 25 cm.
pakje € 0,95
Hoogte ca. 40 cm.
pakje € 1,10 CHRYSANTHEMUM INDICUM (Troschrysant)
BEGONIA
1150 Mengsel van dubbel-, halfdubbel- en enkel1883 SEMPERFLORENS Gemengde tuinbegonia’s.
		
bloemige soorten. Bloeit tot in de herfst en is
Hoogte 20-25 cm.
pakje € 1,45 		
een goede snijbloem.
BRACHYCOME
Hoogte ca. 75 cm.
pakje € 1,60
1103 IBERDIFOLIA Gemengd. Blauw en wit bloeiCINERARIA MARITIMA (Zilverblad)
		
end. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 1,00
1155 DIAMANT Decoratief zilverwitte bladplant.
Hoogte ca. 40 cm.
pakje € 0,90
BUPLEURUM ROTUNDIFOLIUM
CLARKIA ELEGANS
1104 GRIFFITTI Snelgroeiende snijbloemen en
1158 Dubbelbloemig gemengd, een goede snij		
geel-groene decoratieve bloemen.
		
bloem. Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 0,80
Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 1,10 CLEOME PUNGENS (Kattensnor)
CALENDULA (Goudsbloem)
1160 ROSE QUEEN Roze. Hoogte ca. 90 cm.
1105 DUBBELBLOEMIG MENGSEL
						
pakje € 0,95
Hoogte 50-60 cm.
pakje € 0,75 COLLINSIA (Lijmkruid)
1106 BALL’S ORANJE Donkeroranje.
1163 BICOLOR Wit met violette bloemen. Perk- en
Hoogte 50-60 cm.
pakje € 0,75 		
borderplant, goede snijbloem.
1110 FIESTA GITANA Laagblijvend en gemengd.
Hoogte ca. 40 cm.		
pakje € 0,80
Hoogte ca. 25 cm.
pakje € 0,95
www.zaadhandelvanderwal.nl
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No. 1955 MISS JEKYLL

No. 1026 LEEUWENBEKJE
MAXIMUM

CONVOLVULUS (Dagschonen)
1164 TRICOLOR Gemengd.
		
Hoogte ca. 40 cm.
pakje € 0,80
COSMEA BIPINNATUS
1167 SENSATION Enkelbloemig mengsel van witte,
		
roze en rode bloemen.
		
Hoogte ca. 120 cm.
pakje € 0,80
1168 PSYGO Dubbelbloemig mengsel. Geschikt als
		
snijbloem. Hoogte ca. 100 cm.
pakje € 0,95
1170 VEGA Vroegbloeiend enkelbloemig
		
mengsel. Ook geschikt als snijbloem.
Hoogte ca. 50-60 cm.
pakje € 0,95
DAHLIA VARIABILIS (Zaaidahlia’s)
1180 MIGNON Laag enkelbloemig mengsel.
Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 0,85
1181 UNWIN’S HYBRIDEN Dubbele en halfdubbele
		
soorten gemengd.
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 0,85
DIANTHUS CHINENSIS
1189 PERZISCH TAPIJT Laag enkelbloemig meng		
sel. Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 1,30
DIANTHUS CHABAUD (Anjers)			
1195 Dubbelbloemig mengsel. Kan 6 maanden na
		
uitzaai reeds bloeien.Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 1,10
DIANTHUS BARBATUS
1199 WEE WILLIE Gemengd. Eenjarige lage
		
duizendschoon. Hoogte ca. 25 cm.
						
pakje € 0,95
No. 1290 LAVARTERA
TRIMESTRIS

No. 1105 CALENDULA
DUBBELBLOEMIG

No. 1208 ECHIUM BLUE
BEDDER

No. 1235 HELIANTHUS
SUNGOLD

DIMORPHOTECA TURICENSIS (Satijnbloem)
1203 KAAPSE SATIJNBLOEM Gemengde kleuren.
Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 0,95
ECHIUM (Slangenkruid)
1208 BLUE BEDDER Diepblauw. Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 0,85
ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA (Slaapmutsje)
1211 BALLERINA Dubbelbloemig mengsel.
		
Bloemen gaan alleen bij zonneschijn open.
Hoogte ca. 30 cm.		
pakje € 0,85
EUPHORBIA (Wolfsmelk)
1215 MARGINATA, MOUNTAIN SNOW Bonte zeer
		
decoratieve plant. Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 1,00
GAILLARDIA (Kokardebloem)
1218 GAILLARDIA, enkelbloemig
		 Enkelbloemig gemengd. Hoogte ca. 75 cm.
pakje € 0,80
1219 PICTA LORANZIANA Dubbelbloemig
		
gemengd. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 1,00
GILIA
1220 TRICOLOR Roze-wit. Rijkbloeiende		
		
perkplant. Hoogte 30 cm.
pakje € 0,95
GAZANIA SPLENDENS (Middaggoud)
1222 SUNSHINE Prachtig kleurenmengsel.
Hoogte ca. 25 cm.
pakje € 1,30
GODETIA GRANDI FLORA
1227 AZALEABLOEMIG Laagblijvend dubbelbloe		
mig mengsel. Hoogte ca. 35 cm.
				
pakje € 0,95
No. 1240 BIG SMILE

No. 1222 SUNSHINE
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1228 MONARCH Enkelbloemig mengsel, geschikt
		
als snijbloem. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 0,90
GOMPHRENA (Kogel-amaranth)
1230 GLOBOSA Gemengd. Mooie snij- en droog		
bloem. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 1,00
GOMPHRENA HAAGEANA
1231 STRAWBERRY FIELDS Oranjerood. Zeer
		
geschikt als snij- en droogbloem.
		 Hoogte ca. 35 cm.
pakje €1,30
GYPSOPHILA ELEGANS (Gipskruid)
1232 Wit, grootbloemig. Hoogte 60 cm.
1233 Rose. Hoogte ca. 40 cm.

pakje € 0,70
pakje € 0,80

HELIANTHUS ANNUUS (Zonnebloem)
1235 SUNGOLD Dubbelbloemig goudgeel.
Hoogte ca. 150 cm.
pakje € 0,75
1236 LAGE SUNGOLD Dubbelbloemig goudgeel.
Hoogte 50-60 cm.
pakje € 0,80
1237 GIGANTEUS Enkelbloemige reuzenzonnebloem.
		
Geel met donker hart.
Hoogte 2 tot 3 meter.
pakje € 0,60
1238 AVONDZON Bruinrood.
		
Hoogte ca. 180cm.
pakje € 0,85
1239 DOMINO Lage enkelbloemige zonnebloem.
		
Zeer geschikt voor snijteelt. Aanbevolen om
		
de planten te ‘koppen’ bij een hoogte van
		
80-100 cm. Uit de bladoksels zullen meer
		
bloemstelen groeien. De hoogte varieert van
140 tot 180 cm.
pakje € 0,95
1240 BIG SMILE Zeer lage zonnebloem geschikt
		
voor potteelt. Hoogte 30-40 cm.
		 Grootbloemig.
pakje € 1,10
1241 SUNBRIGHT F1 Lage enkelbloemige zonne
		
bloem, leent zich uitstekend
		
voor de snijteelt. Deze hybride is stuifmeel		
vrij en geheel uniform. Hoogte bij normale
		
teelt ca. 140-180 cm. Dit soort niet “koppen”.
Kleur goudgeel. (verpakking ca. 25 zaden)
pakje € 2,15
HELIANTHUS DEBILIS
1242 MINIATUUR ZONNEBLOEM Gemengde
		
kleuren. Hoogte ca. 150 cm.
pakje € 0,95
HELICHRYSUM MONSTROSUM (Strobloem)
1244 TOM THUMB Lage dubbelbloemig gemengd.
Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 0,80
1245 Hoog, dubbelbloemig mengsel.
Hoogte ca. 90 cm.		
pakje € 0,75
HELIOTROPIUM (Zonnewende)
1248 PERUVIANUM Blauwbloeiende perkplant.
Hoogte ca. 40 cm.
pakje € 1,60
IBERIS (Scheefbloem)
1255 AMARA Hyacintbloemig wit, voor perk en
		
border. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 0,85
1256 UMBELLATA Gemengd met een hoogte van
ca. 25 cm.
pakje € 0,85
IPOMEA (Klimmende winde)
1260 PURPUREA Gemengd. Hoogte ca. 3 meter.
pakje € 0,75

1261 HEMELSBLAUW Hoogte ca. 3 meter.
pakje € 0,80
KOCHIA (Zomercypres)
1265 SCOPARIA TRICHOPHYLLA Eenjarige sierheester. Hoogte ca. 90 cm.
pakje € 0,70
LATHYRUS ODORATUS (Siererwt)
1270 SPENCER Prachtmengsel.
Hoogte ca. 125 cm.		
pakje € 0,90
1284 COLORAMA Extra grootbloemig mengsel met
		
lange stelen. Hoogte 150 cm.
pakje € 0,95
1287 BIJOU Laag grootbloemig gemengd.
Hoogte ca. 40 cm.
pakje € 1,05
LAVATERA TRIMESTRIS
1290 PARADE Gemengd. Mooie snijbloem.
pakje € 0,85
LAYIA
1292 PLATIGLOSSA Goudgeel met wit oog.
			 Gemakkelijk te kweken perkplant.
			 Hoogte ca. 35 cm.		
pakje € 1,10
LINANTHUS (Bergphlox)
1296 GRANDIFLORUS Wit en lila. Prachtige plant
		
voor groepjes in de border. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 0,95
LINARIA (Vlasleeuwenbekje)
1298 MAROCCANA Rijkbloeiend kleinbloemig
mengsel. Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 0,95
LINUM RUBRUM (Rood vlas)
1299 GRANDIFLORUM Rood. Zeer rijkbloeiende
		
snij- en droogbloem. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 0,80
LOBELIA ERINUS
1302 PARELSNOER Gemengd. Hoogte ca. 15 cm.
pakje € 1,00
1303 KAISER WILHELM Donkerblauw.
hoogte ca. 15 cm.
pakje € 1,00
LOBELIA PENDULA (Hanglobelia)
1305 PENDULA SAPHIR Donkerblauw met wit oog.
		
Groeilengte ca. 30 cm.
pakje € 1,00
LONAS INODORA (Gele ageratum)
1308 Geschikt om te drogen.
		
Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 0,95
LUPINUS HARTWEGII
1310 Reuzenbloemig, eenjarig mengsel.
Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 0,85
MALOPE (Trechtermalve)
1314 GRANDIFLORA Gemengd, ook geschikt voor
		
verwildering. Prima snijbloem.
Hoogte ca. 80 cm.		
pakje € 0,75
MALVA MOSCHATA (Muskuskaasjes kruid)
1316 Roze bloeiend. Is een prima bijenplant, zeer
		
geschikt voor verwildering.
		
Hoogte ca. 70 cm.		
pakje € 1,60
MATRICARIA CAPENSIS
1318 GOUDBAL Gele bloemen en rijkbloeiend.
Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 1,00
MESEMBRYANTHEMUM (Middagbloem of ijsbloem)
1325 CRINIFLORUM Pastelkleurig mengsel. Verlangt
		
veel zon. Hoogte ca. 10 cm.
pakje € 0,85
MIRABILLIS (Nachtschone)
1332 JALAPA Gemengd. Rijkgeurende borderplant.
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 0,90

Zie voor meer informatie: www.zaadhandelvanderwal.nl
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MOLUCELLA (Klokken van Ierland)
1335 LAEVIS Decoratieve droogbloem voor
boeketten. Hoogte 60-70 cm.
pakje € 0,85
NEMESIA
1339 COMPACTA TRIUMPH Prachtig kleuren		
mengsel. Hoogte 15-20 cm.
pakje € 1,00
NEMOPHILA (Bosliefje of haagbloem)
1345 KLEURENMENGSEL Ideaal voor drogere
		
gronden en voor verwildering.
Hoogte ca. 30-35 cm.
pakje € 1,00
NICOTIANA AFFINIS (Siertabak)
1349 CRIMSON BEDDER Rood. Hoogte 50 cm.
pakje € 0,95
1350 TINKERBELLS Laagblijvend mengsel.
Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 1,10
NIGELLA Damascena (Juffertje in ’t groen)
1355 MISS JEKYLL Hemelsblauw.
Hoogte ca. 45 cm.		
pakje € 0,80
1356 PERSIAN JEWELS Gemengd.
Hoogte 40-50 cm.		
pakje € 0,85
NIGELLA ORIENTALIS
1358 TRANSFORMER De gele bloemen en zaad		
dozen zijn prima te drogen.
		
Hoogte ca. 50 cm.		
pakje € 1,20
NOLANA
1360 PARADOXA Blauw met wit. Laagblijvend
		
perkplantje. bodembedekker.
Hoogte ca. 15 cm.
pakje € 1,20
OCIMUM BASILICUM (Roodbladige basilicum)
1362 DARK OPAL Decoratieve bladplant voor de
		
border. Bladen zijn donkerrood.
		
Ook te gebruiken in de kruidentuin.
		
Hoogte ca. 50 cm.		
pakje € 0,95
PAPAVER (Klaproos)
1366 RHOEAS SHIRLEY (Ranonkelpapaver)
Dubbelbloemig gemengd. Hoogte ca. 65 cm.
pakje € 0,75
1368 CORN POPPY (Rode papaver) Enkelbloemig.
		
Ideaal voor verwildering als weide- en veld		
bloemen etc. Hoogte ca. 30-50cm.
pakje € 0,85
PAPAVER SOMNIFERUM (Slaapbol)
1370 HEN & CHICKENS Zeer aparte zaaddozen,
		
om te drogen. Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 0,95
PERILLA FRUTESCENS (Zwarte netel)
1384 CRISPA NANKINENSIS Decoratieve bladeren,
		
donkerbrons-paars van kleur. Vertoont veel
		
gelijkenis met de kamerplant Coleus.
		 Hoogte 60-120 cm.
pakje € 1,60
PETUNIA PENDULA (Hangpetunia)
1388 Diverse kleuren gemengd. Voor bloembakken en
		
balkons. Hangend tot ca. 70 cm.
pakje € 1,00
PETUNIA NANA COMPACTA
1390 Grootbloemig mengsel,
		
Hoogte ca. 40 cm.		
pakje € 0,95
1392 SNEEUWBAL Zuiver wit.
		
Hoogte ca.35 cm.		
pakje € 1,20
1393 RAADSHEER Blauw-violet.
		
Hoogte ca. 35 cm.		
pakje € 1,20
1394 FIRE CHIEF Rood. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 1,20
1395 STELLARIS BICOLOR Rood met wit gestreept.
Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 1,20

PETUNIA MULTIFLORA F2
1396 COLORAMA Laag en zeer rijkbloeiend mengsel.
Hoogte ca. 25 cm.
pakje € 1,20
PHACELIA (Bijenvoer)
1400 TANACETIFOLIA Blauw-violet.
Hoogte ca. 75 cm.
PHLOX DRUMMONDI (Vlambloem)
1407 NANA COMPACTA Dwergphlox,
		 prachtmengsel. Hoogte ca. 25 cm.

pakje € 0,80

pakje € 1,00
PORTULACA
1412 Dubbelbloemig mengsel met gefranjerde
bloemkelken.		
pakje € 0,90
RESEDA (Welriekende reseda)
1418 ODORATA Grootbloemig.
		
Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 0,85
RHODANTHE
1420 MANGLESI Roze snij- en droogbloem.
Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 0,95
RICINUS COMMUNIS (Wonderboom)
1422 GIBSONII Roodbladig. Hoogte 100-150 cm.
pakje € 1,45
RIDDERSPOREN
1424 IMPERIAL Dubbelbloemig mengsel.
Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 0,80
1425 HYACINTBLOEMIG Laag mengsel.
Hoogte ca. 45 cm.
pakje € 0,95
RUDBECKIA (Zonnehoed)
1428 prachtmengsel, prima als snijbloem en
borderplant. Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 0,85
SALPIGLOSSIS SINUATA (Trompetbloem)
1435 BOLERO F2 Gemengd.
		
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 0,95
SALVIA HORMINUM (Bijenplant)
1437 TRICOLOR Gemengd. Bonte salie voor perk
en border en als snijbloem.
Hoogte ca. 55 cm.		
pakje € 0,95
SALVIA SPLENDENS
1440 ST. JANSVUUR Scharlakenrood,
vroegbloeiend. Hoogte ca. 30 cm. pakje € 1,20
SANVITALIA (Bijenplant)
1444 PROCUMBENS Geel met zwart hart. Lijkt op
miniatuur zonnebloem.
Hoogte ca.15 cm.		
pakje € 1,10
SCABIOSA ATRO PURPUREA (Duifkruid)
1447 GRANDIFLORA Hoge dubbele gemengd.
Hoogte ca. 40 cm.
pakje 1 gram € 0,95
SCABIOSA STELLATA
1448 DRUMSTICKS Trommelstokachtige bloemhoofdjes, uitstekend geschikt om te drogen.
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 1,30
No. 1362 DARK OPAL

No. 1424 RIDDERSPOREN
IMPERIAL
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No. 1440 ST. JANSVUUR

No. 1574 CROWN

SCHIZANTHUS (Vlinderbloem of boerenorchidee)
1450 ANGEL WINGS Gemengd. Aparte borderplant.
Hoogte ca. 40 cm.
pakje € 0,90
SIERKALEBASSEN
1451 TURKSE MUTSEN Grote sierkalebassen,
gemengd.
pakje € 1,10
1452 KLEINE SOORTEN GEMENGD
						
pakje € 0,80
1569 SWEET LIGHTNING F1 Squash type, niet
		
rankend met diep gele kleur en opvallende
		
oranje strepen. Zeer decoratief en eetbaar.
		
Gewicht ca. 500 gram met diameter 12 cm.
Pakje (8 zaden) € 3,15
1571 NEST EGG Ovaalvormig
pakje € 1,10
1572 FLAT STRIPED Platrondvormig, licht- en
donkergroen verticaal gestreept.
pakje € 1,10
1573 SPOON Lepelvormig, oranjegeel heft,
groene lepel.
pakje € 1,20
1574 CROWN Kronen, diverse kleuren gemengd.
pakje € 1,30
1575 WARTED MIX Ronde en ovaalronde kalebasappels voorzien van wratten, diverse kleuren
pakje € 0,95
1576 MANDARIJN Rond, met fel oranje kleur.
pakje € 1,20
1577 ALADDIN (Mini red turban) Mengsel van
kleine Turkse Mutsen.
pakje € 1,60
1578 PEAR STRIPED BICOLOR Peervormig, geelen groenkleurig met witte strepen. pakje € 1,30
1579 BIRDHOUSE/BOTTLE Flesvormig
		
lichtgroene kalebas.		
pakje € 1,45
1580 BABY BOO Witte kleine pompoen, 8-10 cm
		
doorsnee met diepe ribben.
Pakje € 1,60
1581 JACK BE LITTLE Oranjegele kleine pompoen,
8-10 cm doorsnee met diepe ribben.
pakje € 1,45
1582 JACK O’LANTERN Ovaalronde,
oranjekleurige pompoen, diameter ca. 30 cm
Ideaal om uit te hollen voor het maken van een
lantaarn.
pakje € 1,00
1583 CUSHAW GREEN STRIPED Peervormig in
de kleuren groen en wit gestreept.
				
pakje € 1,45

No. 1785 PAPAVER ORIENTALE

No. 1448 DRUMSTICKS

1584 GOLDEN HUBBARD Van onder- en bovenzijde
puntig toelopende pompoen met een gewicht
van 1-2 kg. Wratachtig met donkerrode kleur.
pakje € 1,60
1585 CROOKNECK SQUASH YELLOW
Gele kronkelvormige vruchten met wratten.
pakje € 1,10
1586 BURGESS BUTTERCUP Donkergroene pompoen, platrond van vorm.
pakje € 1,60
1587 BLUE HUBBARD Aan onder- en bovenzijde puntig toelopende pompoen met een
gewicht van 2-3 kg. Wratachtig met een blauwgroene kleur.
pakje € 1,60
1588 SWEET DUMPLING Platronde lichtgroene
vrucht met diepe ribben. Gewicht 3-6 kg.
pakje € 1,30
1589 GREEN HUBBARD Platronde groene vrucht
met bobbels. Gewicht ca. 5 kg.
pakje € 1,60
1591 INDIAN MIX Een mengsel van veelkleurige en
grillig gevormde sierkalebassen.
pakje € 1,95
1592 LAKOTA Peervormige donkeroranje kalebas met
		
donkergroene tekening. Doorsnee ca. 20 cm.
		
Gewicht 3-5 kilo. Zeer decoratief.
			
pakje (ca. 8 zaden) € 2,35
1593 MARENKA Type flessenpompoen, zeer
decoratief. Overwegend donkergroen van kleur
met grillige vormen.
			
pakje (ca. 8 zaden) € 3,15
1594 STRIE MIX decoratief getreepte patisson in de
kleuren oranje/geel, wit/lichtgroen en donkergroen/beige mengsel.
pakje (8 zaden) € 2,60
1596 POTIMARRON Peervormige kalebas van 9-11
		
cm doorsnee en hoog 12-18 cm. Kleur oranje
		
met heldere verticale strepen.
		
(inh. ca. 2,5 g)		
pakje € 1,45
1599 KAMO-KAMO rond ovale vrucht met zeer
opvallende uitstekende ribben. Kleur geel-oranje
met groen gevlekte vlakken tussen de ribben.
Doorsnee 10-15 cm.
Pakje (8 zaden) € 2,60

Zie voor meer informatie: www.zaadhandelvanderwal.nl

54
SIERKOOL
1454 BRASSICA ACEPHALA Gekroesde bladen in
kleurenmengsel. Zeer decoratief.
Hoogte 25-35 cm.
pakje € 1,10
SIERMAIS
1455 MULTICOLOR Veelkleurige hybriden voor
droogboeketten. Hoogte ca. 150 cm.
pakje € 0,95
1456 LITTLE JEWELS MIX kleinvruchtige mais in
		 een kleurenmengsel. Hoogte ca. 150 cm.
pakje € 1,45
1457 AARDBEIEN-MAIS Geeft kleine maiskolven
in de vorm en kleur van grote aardbeien. Ideaal
om te drogen. Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 1,10
SILENE CONICA (Kegel Silene)
1458 Zeer aparte droogbloem. Hoogte ca. 40 cm.
pakje € 1,00
STATICE SINUATA (Lamsoor)
1462 Mengsel van pastelkleuren. Fraaie droogbloem.
Hoogte ca. 65 cm.
pakje € 1,00
STATICE SUWOROWI
1465 Droogbloem met lange roze bloemtrossen.
Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 1,10
TAGETES ERECTA (Afrikanen)
1470 Grootbloemig dubbel mengsel.
		 Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 0,95
1471 Hoog dubbelbloemig geel.
		
Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 0,95
1473 HAWAII Dubbelbloemig oranje, reukloos.
Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 0,95
TAGETES ERECTA NANA (Afrikanen)
1478 GOUDEN EEUW Goudoranje, reukloos.
Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 1,00
TAGETES PATULA NANA (Afrikanen)
1480 BONITA Laag dubbelbloemig gemengd.
Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 0,85
1484 TANGERINE Dieporanje. Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 0,85
1486 BOLERO Mahonierood met goudgeel.
Hoogte ca. 25 cm.
pakje € 0,85
TAGETES PATULA NANA PETITE (Lage Afrikanen)
1488 PETITE YELLOW Geelbloemig.
pakje € 0,90
		
Hoogte ca. 20 cm.
1489 PETITE ORANJE Zuiver oranje.
Hoogte ca. 20 cm.		
pakje € 0,90
1490 PETITE HARMONY Oranje met bruin.
Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 0,90
1495 NAUGHTY MARIETTA Goudgeel met bruine
vlek. Enkelbloemig. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 0,95
TITHONIA (Mexicaanse zonnebloem)
1502 SPECIOSA ROTUNDIFOLIA Oranjerood.
Hoogte ca. 100 cm.
pakje € 1,10
TOLPIS BARBATA (Geel Havikskruid)
1503 Rijkbloeiende gele borderplant met een
donker oog. Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 1,10
TROPAEOLUM (Oostindische kers)
1505 Enkelbloemig gemengd. Hoogte ca. 2 meter.
						
pakje € 0,80
1506 GLORIUS GLEAM Dubbelbloemig gemengd.
		
Hoogte ca. 150 cm.		
pakje € 0,95
1512 JEWEL Laag dubbele gemengd, met boven
het blad uitgroeiende bloemen.
Hoogte ca. 30 cm.		
pakje € 0,90

1513 WHIRLYBIRD Laag enkelbloemig mengsel.
Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 0,90
VENIDIUM
1522 FASTUOSUM Oranje snijbloem voor border.
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 1,00
VERBENA Hybrida (IJzerkruid)
1527 COMPACTA Laag gemengd.
Hoogte ca. 15 cm.		
pakje € 0,90
VIOLIEREN - MATTHIOLA
1535 Dubbelbloemig gemengd.
		
Hoogte ca. 45 cm.		
pakje € 0,95
VISCARIA (Avondkoekoeksbloem)
1540 OCULATA Gemengd. Gemakkelijk te kweken
perkplant. Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 0,95
XERANTHEMUM ANNUUM (Papierbloem)
1542 Dubbelbloemig gemengd. Geeft witte en roze
papierachtige bloemen. Is een uitstekende
droogbloem. Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 0,95
ZINNIA
1546 REUZEN VAN CALIFORNIË Dubbelbloemig
gemengd. Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 0,80
1548 LILIPUT OF POMPON Kleinbloemig dubbel
prachtmengsel. Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 0,80
1550 HAAGEANA OLD MEXICO Bruinrood met
geel. Hoogte ca. 40 cm.
pakje € 1,10
1551 THUMBELINA Zeer laag klein- en dubbel
bloemig mengsel. Hoogte ca. 15 cm.
pakje € 0,95
SNIJBLOEMEN MENGSEL
1560 Half hoog mengsel.
pakje € 0,85
DROOGBLOEMEN MENGSEL
1561 Vele soorten gemengd.
pakje € 0,95
JAPANS BLOEMENGAZON
1562 Gemengd, hoogte 25-40 cm.
pakje € 1,00
SIERGRASSEN MENGSEL
1563 Vele soorten gemengd.
pakje € 0,95
KLIMPLANTEN MENGSEL
1564 Soorten gemengd.
ROTSTUINMENGSEL
1565 Soorten gemengd.
Hoogte 10-25 cm.

pakje € 1,00
pakje € 0,95

TWEEJARIGE SOORTEN
EN VASTE PLANTEN
ACHILLEA (Geel Duizendblad)
1600 FILIPENDULINA Hoogte ca. 80 cm.

pakje € 0,95
ACONITUM (Monnikskap)
1601 NAPELLUS Donkerblauw. Hoogte ca. 120 cm.
pakje € 1,60
ALTHEA ROSEA (Stokrozen)
1605 CHATER’s Prachtmengsel. Hoogte ca. 2 meter.
						
pakje € 1,00
ALYSSUM SAXATILE (Rotsschildzaad)
1607 COMPACTUM Goudgeel, vroegbloeiend voor
randen en rotstuin. Hoogte 20 cm.
pakje € 1,10
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ANEMONE PULSATILLA (Wildemanskruid)
1611 Violetblauw. Aanbevolen voor rotstuinen.
Hoogte ca. 25 cm.
pakje € 1,60
AQUILEGIA (Akelei)
1615 Langgespoorde hybriden gemengd.
		
Hoogte 60-70 cm.		
pakje € 0,95
ARABIS (Ganzenkers)
1618 ALPINA Grootbloemig wit voor randen en
rotstuinen. Hoogte 15-25 cm.
pakje € 1,00
ARMERIA MARITIMA (Engels gras)
1621 Karmijnroze, met bolvormige bloemen. Voor
randen en rotstuinen. Hoogte 15-25 cm.
pakje € 1,30
ASCLEPIAS (Zijdeplant)
1625 TUBEROSA Mooie oranje snijbloem.
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 1,30
ASTER ALPINUS
1628 ALPENASTER Lichtblauw. Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 1,30
AUBRIETIA
1632 HYBRIDA Gemengd, grootbloemig.
Hoogte ca. 15 cm.
pakje € 1,10
BEGONIA TUBEROSA (Knolbegonia)
1635 Dubbelbloemig mengsel. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 3,45
1883 SEMPERFLORENS Halfhoge soorten gemengd.
Voor kamer, bloembakken en perken.
Hoogte 20-25 cm.
pakje € 1,45
BELLIS PERENNIS (Weidemadelief)
1638 MONSTROSA Dubbel reuzenbloemig pracht		
mengsel. Hoogte 15-20 cm.
pakje € 1,00
1640 MEADOW DAISY Enkelbloemige madelief, wit
met een geel hartje zoals deze in gazons bloeien.
Hoogte ca. 10 cm.
pakje € 1,20
CAMPANULA MEDIUM (Marriette klokje)
1652 Enkelbloemig gemengd. Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 1,10
CAMPANULA CALYCANTHEMA (Kop en schotel)
1653 Dubbelbloemig gemengd. Hoogte
ca. 70 cm.
pakje € 1,00
CAMPANULA CARPATICA (Karpatenklokje)
1655 Blauw, zeer rijkbloeiend. Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 1,10
CATANACHE (Ratelbloem)
1675 CAEURLEA Blauwe strobloem.
Hoogte ca. 65 cm.
pakje € 1,30
CHEIRANTHUS ALLIONII (Lenteviolier of Steenraket)
1678 Oranjegeel. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 1,00
CERASTIUM (Akkerhoornbloem)
1680 BIEBERSTEINNII Wit met grijs blad.
Hoogte ca. 25 cm.
pakje € 1,00
CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM (Margriet)
1682 MEIKONINGIN Enkelbloemig wit.
Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 0,85
CHRYSANTHEMUM
1685 ZILVERPRINSESJE Lage Margriet.
Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 1,00
COREOPSIS LANCEOLATA

1687 STERNTALER Goudgeel, mooie borderplant.
Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 1,20
DELPHINIUM (Riddersporen)
1688 GIANT PACIFIC Grootbloemig gemengd.
Hoogte 150-180 cm.
pakje € 1,30
DIANTHUS BARBATUS (Duizendschonen)
1690 Enkelbloemig gemengd. Mooie kleuren, beter
bestand tegen regen dan de dubbelbloemige
soorten. Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 0,75
1691 SCARLET BEAUTY Rood. Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 0,90
1693 Dubbelbloemig mengsel.
		
Hoogte ca.50 cm.
pakje € 0,85
1694 Dubbelbloemig laag mengsel.
		
Hoogte ca. 20 cm.		
pakje € 0,95
DIANTHUS CARYOPHILLUS (Tuinanjelieren)
1698 GRENADIN Gemengd. Hoogte ca. 60 cm.
Tweejarig.
pakje € 0,95
DIANTHUS DELTOIDES (Steenanjer)
1704 Karmijnrood, lage rotsplant. Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 1,00
DIANTHUS PLUMARIUS (Grasanjer)
1706 LENTEVREUGDE Dubbelbloemig en halfdubbelbloemig mengsel. Hoogte 30-35 cm.
pakje € 1,00
DIGITALIS (Vingerhoedskruid)
1708 PURPUREA Grootbloemig met gespikkelde
bloemen. Hoogte ca. 120 cm.
pakje € 0,95
DIPSACUS FULLONUM (Weverskaardebol)
1709 Lilabloeiend, goede insectentrekkende plant.
Zeer geschikt voor droogbloemboeketten.
Hoogte 150 - 180 cm.
pakje € 1,45
DORONICUM (Voorjaarsmargriet)
1710 CAUCASICUM Grootbloemig geel.
Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 1,45
ECHINOPS RITRO (Kogeldistel)
1712 Violetblauw, geschikt als snijbloem. Ook zeer
goed te gebruiken in droogbloemboeketten.
Hoogte ca. 120 cm.		
pakje € 1,45
ERIGERON SPECIOSUS (Fijnstraal)
1714 PINK JEWEL Lilaroze. Borderplant en snij bloem.
Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 1,20
GAILLARDIA (Kokardebloem)
1716 ARISTATA Rood met gele tinten. Borderplant
en snijbloem. Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 0,95
GEUM (Nagelkruid)
1718 MRS. BRADSHAW Rood. Borderplant.
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 1,45
GYPSOPHILA PANICULATA (Gipskruid)
1722 Zuiver wit. Hoogte 80-90 cm.
pakje € 0,95
GYPSOPHILA REPENS
1723 ROSEA Roze. Kruipend gipskruid.
Hoogte ca. 15 cm.
pakje € 1,00
HELIANTHEMUM (Zonneroosje)
1725 MUTABILE Gemengd.
		
Hoogte ca. 30cm.		
pakje € 1,20
HELIOPSIS SCABRA (Zomerzon)
1727 Goudgeel, halfdubbelbloemige borderplant.
Hoogte ca. 90 cm.
pakje € 1,10
IBERIS (Scheefbloem)
1735 SEMPERVIRENS Wit. Groenblijvende border
plant. Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 1,30
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KNIPHOFIA (Vuurpijl)
1739 TRITOMA UVARIA Oranjegeel. Snijbloem en
borderplant. Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 1,10
LATHYRUS LATIFOLIUS (Siererwt)
1740 Gemengd. Overblijvende siererwt.
Hoogte ca. 200 cm.		
pakje € 1,45
LEONTOPODIUM (Edelweiss)
1742 ALPINUM Wit. Borderplant.
Hoogte ca. 25 cm.
pakje € 1,45
LIATRIS
1744 SPICATA Purperroze met lange bloemstelen.
Prima als snijbloem.
Hoogte ca. 60-70 cm.
pakje € 1,20
LUNARIA (Judaspenning)
1746 BIENNIS Violette bloem. De tussenschotjes
van de zaadhuizen worden in droogboeketten
gebruikt. Hoogte ca. 100 cm.
pakje € 0,95
LUPINEN
1749 MINARET Mengsel van dwerglupinen. Ook
geschikt voor verwildering.
Hoogte ca.50 cm.		
pakje € 1,20
1750 RUSSELL HYBRIDEN Pasteltinten, gemengd.
Hoogte ca. 90 cm.
pakje € 1,45
LYCHNIS (Brandende liefde)
1754 CHALCEDONICA Scharlakenrode bloemschermen. Hoogte ca. 90 cm.
pakje € 0,90
LYTHRUM SALICARIA (Kattenstaart)
1756 ROSY GEM Karmijnroze prachtige borderplant.
Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 1,10
MUURBLOEMEN
1760 FAIRLADY MIXED Enkelbloemig 		
mengsel. Hoogte ca. 50 cm.
pakje € 0,95
1763 TOM THUMB Lage gemengd.
		
Hoogte ca. 25 cm.		
pakje € 0,90
MYOSOTIS ALPESTRIS (Vergeet-me-niet)
1767 Donkerblauw laagblijvend. Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 0,80
NEPETA (Kattenkruid)
1782 MUSSINI Blauwbloeiend. Hoogte ca. 30 cm.
pakje € 1,10
OENOTHERA (Nachtkaars)
1783 MISSOURIENSIS Geel. Mooie borderplant.
		
Hoogte ca. 20 cm.		
pakje € 1,45
PAPAVER (Oosterse klaproos)
1785 ORIËNTALE Rood. Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 1,00
PHYSALIS (Lampionplant)
1792 FRANCHETTI GIGANTEA Oranjerode lampionnetjes. Hoogte ca. 80 cm.
pakje € 1,00
PRIMULA VERIS (Sleutelbloem)
1796 ELATIOR Grootbloemige gemengde tuinprimula. Hoogte 20-25 cm.
pakje € 1,45
PYRETHRUM (Perzische margriet)
1798 Enkelbloemig mengsel. Prima snijbloem.
Hoogte ca. 70 cm.
pakje € 1,10
SAPONARIA (Zeepkruid)
1804 OCYMOIDES Lilaroze. Voor randen.
Hoogte ca. 25 cm.
pakje € 0,85
SAXIFRAGE (Steenbreek)
1806 ARENDSII, Purple Robe roze rotstuinplantje.
Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 1,75

SEDUM (Muurpeper)
1810 ACRE Geelbloemig. Laagblijvend.

pakje € 1,30
VIOLA HIEMALIS
1829 Driekleurig violenmengsel. Hoogte ca. 20 cm.
Tweejarig.
pakje € 1,20
VIOLEN (Hoornviooltje), tweejarig
1835 CORNUTA Gemengd. Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 1,30
1841 ELITE MENGSEL
				
Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 1,30
1875 BIJEN EN BESTUIVERS MENGSEL OVERJARIG
Een bloemenmengsel samengesteld uit 30 % eenjarige
bloemen en 70% twee jarige bloemen. Mengsel bestaat
uit volgende soorten: Achillea millefolium, Agastache
foeniculum, Calendula officinalis, Centaurea cyanus,
Chrysanthemum leucanthemum, Coreopsis lanceolate,
Coreopsis tinctoria, Cosmos bipinnatus, Cynoglossum
amabile, Delphinium consolida, Dracocephalum moldavicum, Echinacea purpurea, Echium plantagineum, Eschscholzia californica, Gaillardia pulchella, Godetia grandiflora, Gypsophila elegans, Hesperis matronalis, Lavatera
trimestris, Linaria maroccana, Linum grandiflorum, Linum
usitatissimum, Malope trifida, Malva moschata, Melilotus
officinalis, Mirabilis jalapa, Nigella damascene, Oenothera
lamarckiana, Papaver rhoeas, Phacelia tanacetifolia,
Reseda odorata, Rudbeckia hirta, Salvia officinalis, Saponaria Vaccaria, Silene armeria, Tagetes erecta, Tanacetum
vulgare, Trifolium incarnatum, Tropaeolum majus, Zinnia
elegans.
€ 5,95
1842 ALPENMEER Blauw met vlek.
Hoogte ca. 20 cm.		
pakje € 1,30
1843 AVONDZON Rood met vlek.
Hoogte ca. 20 cm		
pakje € 1,30
1848 YELLOW MASTER Geel.
		
Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 1,30
1853 RED WING Rood met goudgeel
pakje € 1,30
1856 MONTBLANC Wit.
		
Hoogte ca. 20 cm.
pakje € 1,30
VIOLEN (Heldere reuzen),
1870 Gemengd. Hoogte ca. 20 cm.

pakje € 1,30

ZADEN VOOR KAMERPLANTEN
ABUTILON
1881 HYBRIDUM Gemengd.
		
Hoogte ca. 60 cm.
pakje € 1,20
1883 SEMPERFLORENS Halfhoge soorten gemengd.
Voor kamer, bloembakken en perken.
Hoogte 20-25 cm.
pakje € 1,45
CACTUS
1885 Gemengde soorten. Hoogte 10-50 cm.
pakje € 1,75
CALCEOLARIA (Pantoffelplantje)
1886 MULTIFLORA De bekende kamerplant. Ook
geschikt voor bloembakken, gemengd.
Hoogte 20-25 cm.
pakje € 1,75
COLEUS (Siernetel)
1888 Bladplant met mooie tinten. Hoogte tot 80 cm.
pakje € 1,20

Zie voor meer informatie: www.zaadhandelvanderwal.nl
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No. 1356 NIGELLA PERSIAN
JEWELS

No. 1978A ESPARETTE

GERANIUM (Pelargonium)
1889 KERSROOD F1 hybride Hoogte 30-50 cm.
(inh. ca. 15 zaden)
pakje € 2,35
1890 ZONALE Diverse kleuren gemengd.
Hoogte 30-50 cm.
(inh. ca. 20 zaden)
pakje € 1,95
IMPATIENS (Vlijtig liesje)
1892 WALLERINA F2 Colour Parade Lage gemengd.
Hoogte 15-20 cm.
pakje € 1,45
MIMOSA (Kruidje roer me niet)
1894 PUDICA Bladplantje waarvan de bladeren
zich bij aanraking sluiten. Hoogte ca. 35 cm.
pakje € 1,10
PASSIFLORA (Passiebloem)
1896 COERULEA Hang- of klimplantje met mooie
blauwe bloemen.
pakje € 1,45
THUNBERGIA (Suzanne met de mooie ogen)
1898 ALATA Oranjegeel met donker oog, hang- of
klimplantje.
pakje € 1,20

BIOLOGISCH GETEELDE
BLOEMENZADEN
ANTIRRHINUM MAJUS
1903 Leeuwenbekjes, gemengd pakje
pakje 0,5 gram € 2,35
CALLENDULA OFFICINALIS
1904 Goudsbloem, oranjegeel
(enkel bloemig)
pakje 2 gram € 2,35
CALLENDULA BALL’S ORANJE
1904 A Een gemakkelijke snijbloem met diep oranje
			 dubbel bloeiende bloemen en fris groen, welrie
			 kend blad. Fijngehakte bloemblaadjes hebben
			 een zoete, scherpe smaak en kunnen goed in
			 salades gebruikt worden.
					
pakje 3 gram € 2,35
CALLISTEPHUS CHINENSIS
1905 Zomeraster, gemengd
pakje 1 gram € 2,35
CENTAUREA CYANUS
1907 Korenbloem, blauw
pakje 1,5 gram € 2,35
CHRYSANTHEMUM CARINATUM
1908 Bonte Ganzenbloem, gemengd
			
		
pakje 0,5 gram € 2,35

No. 1976 INCARNAAT
KLAVER

No. 1796 ELATIOR

COREOPSIS TINCTORA
1910 Meisjesogen, gemengd

pakje 0,5 gram € 2,35

COSMOS BIPINNATUS
1911 Cosmea, gemengd

pakje 2 gram € 2,35

CYNOGLOSSUM AMABILE
1913 Hondstong, blauw

pakje 2 gram € 2,35
DELPHINIUM CONSOLIDA
1914 Riddersporen die ca. 100 cm hoog worden
		
in een fraai kleurenmengsel. De planten 		
		
bloeien in blauwe, lila, roze en witte tinten.
		
Prachtig om in de border te verwerken en
		
schitterend in een vaas.
.
pakje 1,5 gram € 2,35
ECHIUM PLANTAGINEUM
1916 Slangenkruid, paars/blauw
pakje 1 gram € 2,35
HELIANTHUS ANNUUS
1918 Reuzenzonnebloem
pakje 3,5 gram € 2,35
1919 Avondzon, bruinoranje
pakje 2 gram € 2,35
1919 A Middelhoge Zonnebloem, geel (150-170
cm)
pakje 2 gram € 2,35
IPOMOEA PURPUREA
1921 Klimmende winde, gemengd
pakje 4 gram € 2,35
LATHYRUS ODORATUS
1922 Siererwt, gemengd
pakje 5 gram € 2,35
LAVATERA TRIMESTRIS
1923 Grootbloemige, roze
LINUM GRANDIFLORUM
1926 A Blauw vlas
LUPINUS NANUS
1927 Kleine lupine, gemengd
MALVA SYVESTRIS
1928 Kaasjeskruid, donkerroze
NIGELLA DAMASCENA
1932 Juffertje in ‘t groen, blauw

pakje 3 gram € 2,35
pakje 2 gram € 2,35

pakje 2 gram € 2,35
pakje 3 gram € 2,35
pakje 2 gram € 2,35
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PAPAVER RHOEAS
1934 Klaproos gemengd
RESEDA ODORATA
1937 Welriekende Reseda
RUDBECKIA HIRTA
1938 Zonnehoed, oranje/bruin

pakje 1 gram € 2,35
pakje 1 gram € 2,35

pakje 1 gram € 2,35
SALVIA VIRIDIS (HORMONUM)
1939 Bonte Salie, paars
pakje 1 gram € 2,35
SIERKALEBASSEN KLEINE SOORTEN
1942 A Een mengsel van kleine vruchten in diverse
		
kleuren en vormen.
pakje ca. 30 zaden € 3,15
SIERKALEBASSEN TURKSE MUTSEN
1942 B De pompoenen hebben de vorm van een muts
					
pakje 10 zaden € 3,15
TAGETES - AFRIKAANTJES
1943 A Patula nana, enkelbloemig oranje geel met
vlek
pakje 0,5 gram € 2,35
1943 B Tenuifolia, Sterafrikaantje, geel
pakje 0,25 gram € 2,35
CHENOPODIUM QUINOA
1944 Oud cultuurgewas uit het Andesgebergte. De
		
kleine zaden worden als graan gebruikt. De plant
		
heeft grote groene pluimen, die roodachtig
		
verkleuren tijdens de rijping van het zaad in
		
september. De zaden zijn grotendeels bedekt
		
met een bitterstof, saponine, die grotendeels
		
kan worden verwijderd door goed met water te
		
spoelen. 		
Pakje 3 gram € 2,35
TROPAEOLUM - OOST INDISCHE KERS
1946 A Lage O.I.kers, gemengd
pakje 5 gram € 2,35
1946 B Hoge O.I.kers, gemengd
pakje 5 gram € 2,35
VIOLA TRICOLOR
1948 Driekleurig viooltje,
pakje 0,5 gram € 2,35
ZINNIA ELEGANS
1949 Tumbelina of Calf.REUZEN,

pakje 1 gram € 2,35

BLOEMENMENGSEL BESTUIVERS en
LIEFHEERSBEESTJES
Een speciaal geselecteerd bloemenmengsel dat
Lieveheersbeestjes en andere nuttige insecten aantrekt.
Lieveheersbeestjes zijn o.a. prima inzetbaar tegen
bladluizen.
1960

Bloemenmengsel

1960 A Bloemenmengsel

verpakking 3 gram € 2,85
verpakking 25 gram

AKKERBLOEMENMENGSEL
1961 Akkerbloemenmengsel

€ 11,95

pakje 3 gram € 2,85

BLOEMENFLORA MIDDELHOOG
1962 Snijbloemenmengsel
pakje 2,5 gram € 3,45

VLINDERBLOEMENMENGSEL
1963 Vlinderbloemenmengsel

pakje 2 gram € 2,60
BIJENMENGSEL
1964 MENGSEL VON TUBINGEN
Speciaal voor braakliggende akkers die 1 of 2
jaar niet worden gebruikt. Mengsel bestaande
uit: Phacelia, Boekweit, Gele Mosterd, Koriander,
Goudsbloemen, Kummel, Nootzoetraapzaad,
Korenbloemen, Malva, Dille en Borage. (voor
ca.25-30 m2)
			
pakje 25 gram € 3,80
1964 A MENGSEL VON TUBINGEN
		
(voor ca.100 - 125 m2)
pakje 100 gram € 8,95
1964 B MENGSEL VON TUBINGEN
		 (voor ca. 250 - 300 m2) pakje 250 gram € 14,95

BLOEMBOLLEN

Zie ons uitgebreide assortiment op
www.zaadhandelvanderwal.nl
DAHLIA KNOLLEN
De prijs van alle soorten is:

per stuk € 1,85

DECORATIEVE DAHLIA'S, hoogte 100-120 cm
2001 ARABIAN NIGHT, zwartrood
2002 ABBA, rood
2003 THOMAS A EDISON, donkerpaars
2004 KELVIN FLOODNIGHT, geel
2005 HOUSE OF ORANGE, oranje
2007 DUET, rood met wit
2008 GERRIE HOEK, roze
			 2009 WHITE PERFECTION, wit
			 2017 PROCYON, geel met rode toppen
CACTUSBLOEMIGE DAHLIA’S, hoogte 90-110 cm.
			 2040 BERGERS RECORD, oranje
			 2041 CHAT NOIR, zwartrood
			 2042 GEEL
			 2043 GINA LOMBAERT, lichtroze
			 2044 MY LOVE, wit
			 2047 PURPLE GEM, paars
			 2050 PIQUANT, rood met witte toppen
POMPON DAHLIA’S Hoogte ca. 80 - 100 cm
			 2061 BANTLING, oranje
			 2062 GOLDEN SCEPTER, geel
			 2063 LIPOMA, paars
			 2064 LITTLE WILLIAM, rood met witte
			
toppen
		
2065 NESCIO, steenrood
		
2066 SNOWFLAKE, witt
		
2067 STOLZE VON BERLIN, roze
BEGONIA’S
2210
GEMENGD
5 bollen per verpakking € 3,95
ANEMONEN
2401
DE CAEN
Enkelbloemig mengsel
Verpaking 10 bollen € 1,95
2402
ST. BRIGID Dubelbloemig mengsel
Verpaking 10 bollen € 1,95
MONTBRETIA
2465 Oranje-rode tinten
Verpaking 10 bollen € 1,95

59
RANONKELS Maat 8/+, hoogte 25-30 cm
2485		 Dubbel(pioen)bloemig mengsel.
			
10 stuks verpakking € 2,45
GLADIOLEN Maat 12/+. hoogte ca. 90-110 cm
2495		 Regenboogmengsel.
25 stuks verpakking € 4,65

4116

INSECTENLIJM
Insectenlijm werkt o.a. tegen mieren, rupsen,
mineermot, wintervlinder en andere kruipende
insecten. Het middel kan direct op de stam
worden aangebracht, maar het kan ook worden
ingezet om lijmbanden van een nieuwe kleeflaag
te voorzien. Het middel is 100 % effectief, eenvoudig in gebruik en regenvast. Voldoende voor:
12 – 16 meter stam.
Verpakking 500 gram € 24,25

4117

NEMA-T BAG FELTI (HOUDBARE AALTJES)
Nema-T Bag Felti Aaltjes tegen Emelten van
Luxan bestrijd eenvoudig en op natuurlijke
wijze Emelten, Trips, Coloradokevers en Mieren.
Nema-T-Bag Felti bestaat uit Steinernema Fletiae
nematoden. Na de behandeling is het aan te
raden het behandelde oppervlak te sproeien
en dit 2 weken lang vochtig te houden voor het
beste resultaat. Aangeraden wordt na 3 dagen
de behandeling te herhalen voor een optimaal
resultaat. Verpakking bestaat uit 2 verpakkingen,
voldoende voor totaal 100 m2
Actuele prijzen en beschikbaarheid, zie website: www.zaadhandelvanderwal.nl

4118

NEMA-T BAG CAPSA (HOUDBARE AALTJES)
Nema-T Bag Capsa Aaltjes tegen Engerlingen
van Luxan bestrijdt eenvoudig en op natuurlijke
wijze Engerlingen, Ritnaalden, Aardrupsen en
ui- en wortelvlieg. Nema-T-Bag Capsa bestaat
uit Steinernema Kraussei en Steinernema
Carpocapsae nematoden. Na de behandeling is
het aan te raden het behandelde oppervlak te
sproeien en dit 2 weken lang vochtig te houden
voor het beste resultaat. Aangeraden wordt na
3 dagen de behandeling te herhalen voor een
optimaal resultaat. Verpakking bestaat uit 2 verpakkingen, voldoende voor totaal 100 m2

GEWASBESCHERMINGS
MIDDELEN
Zie voor het volledige programma gewasbescherming
onze website www.zaadhandelvanderwal.nl
4108

4112

BIOL CONCENSTRAAT
Pyrethrum-Biol is een middel om insecten in
sierplanten en kamer- en kuipplanten te bestrijden. Pyrethrum-Biol is gebaseerd op het uit de
natuur verkregen pyrethrum en koolzaadolie.
Door het specifieke karakter is dit middel erg
goed werkzaam tegen insecten zoals spint, wolluis, bladluis, dopluis en schildluis. Werkzame
stof(fen): pyrethrinen en koolzaadolie Gehalte(n):
4.59 resp. 825.3 gr/l. ATTENTIE : Op de verpakking wordt geadviseerd dit middel alleen in huis
en siertuin te gebruiken.
ECHTER KAN DIT MIDDEL OOK PROBLEEMLOOS WORDEN TOEGEPAST IN GROENTETUIN
EN KAS. Na bespuiting behoeft geen veiligheidstermijn in acht te worden genomen.
Flacon 100 ml concentraat, voldoene voor 5-10 liter spuitvloeistof.
€ 14,75
PYRETHRUM VLOEIBAAR
Tegen Schildluis, dopluis, wolluis en spint zijn
moeilijk te bestrijden insecten. De biologische
bestanddelen in Pyrethrum vloeibaar dringen
door de beschermende laag rond de insecten
heen. Door de speciale samenstelling maakt
Pyrethrum vloeibaar op volledig biologische
wijze een eind aan het insectenprobleem. Het
product bevat plantaardige pyrethrinen welke
worden bereid uit een in Afrika geteelde Margriet
Pyrethrum.
Flacon 30 ml. Voldoende voor 15 liter spuitvloeistof
€ 14,15

No. 4616 PROMANAL-R
CONCENTRAAT

No. 4108 LUXAN PYRETHRUM
BIOL

Actuele prijzen en beschikbaarheid, zie website: www.zaadhandelvanderwal.nl
4119

NEMA-T BAG KRAUSSEI (HOUDBARE AALTJES)
Nema-T Bag Kraussei is een mengeling van aaltjes ter bestrijding van taxuskevers, varenrouwmuggen en rupsen, zoals die van de buxusmot.
De aaltjes dringen de insectenlarven binnen,
waarna deze sterven doordat de aaltjes een

No. 4124 SPUITZWAVEL

No. 4135 ECO SLAKKEN
KORRELS
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4124

4135

4143

4144

4175

bacterie afscheiden. Voor de behandeling van
rupsen is het nodig de rupsen ook echt te raken.
Werkzame stof: aaltjes Steinernema Kraussei. Na
de behandeling is het aan te raden het behandelde oppervlak te sproeien en dit 2 weken
lang vochtig te houden voor het beste resultaat.
Aangeraden wordt na 3 dagen de behandeling te
herhalen voor een optimaal resultaat. Verpakking bestaat uit 2 verpakkingen, voldoende voor
totaal 15 m2
Actuele prijzen en beschikbaarheid, zie website: www.zaadhandelvanderwal.nl

4099

SPUITZWAVEL
Luxan Spuitzwavel is inzetbaar tegen meeldauw
in rozen, druiven, aardbeien, vaste planten, appels en andere gewassen. Luxan Spuitzwavel is
ook goed te gebruiken tegen hagelschotziekte
en bramengalmijt. Werkzame stof: zwavel Gehalte: 80% Inhoud:
200 gram. € 12,75
ECO SLAKKENKORRELS
Luxan ECO-Slakkenkorrels is een middel op
basis van de werkzame stof ferri fosfaat (ijzer).
De korrels zijn attractief voor naaktslakken.
Onmiddellijk na opname van de korrels stoppen
de slakken met vreten. De optredende vraatstop
gaat niet gepaard met een sterke slijmvorming.
De slakken trekken zich terug in hun schuilplaats
en gaan na korte tijd dood.
		
Verpakking 500 gram € 10,25

41609

MIERENLOKDOOSJES
Mierenlokdoos kan zowel binnen als buiten
gebruikt worden ter bestrijding van mieren. Het
middel is geschikt voor gebruik in o.a. keukens,
woonkamers en andere verblijfsruimten. Ook op
balkons en terrassen kan dit middel uitstekend
worden toegepast. De mieren worden tot in het
nest bestreden. Laat het doosje minstens één
week op dezelfde plaats staan.
Verpakking 2 doosjes € 6,75
ECO MIERENDOOD
Luxan ECO-Mierendood is een strooipoeder geschikt om mieren buitenshuis mee te bestrijden.
Het middel werkt snel en kan eenvoudig worden
gestrooid of worden opgebracht door te gieten.
Daartoe dient het middel eerst te worden opgelost in water. Het beste effect wordt verkregen
bij een behandeling vroeg, in de ochtend of laat
in de avond, als de mieren in het nest verblijven.
Werkzame stof(fen): pyrethrinen.
Strooibus 250 gram € 10,25
GREENFIX ZERO
Greenfix Zero is een glyfosaatvrij geconcentreerd
onkruidbestrijdingsmiddel tegen diverse
onkruiden en mossen in de tuin en op permanent onbeteelde terreinen zoals grindpaden.
Het middel is gebaseerd op een actieve stof die
voorkomt in de natuur en laat zodoende geen
schadelijke restanten achter in de bodem. De
werking is snel; al binnen 3 uur zijn de eerste
resultaten zichtbaar.Werkzamestof: nonaanzuur
Flacon 125 ml. Voldoende voor ca. 55 m2 € 12,15

4192

STEKMIDDEL Stekmiddel is bestemd ter
bevordering van de wortelvorming bij het
stekken van sierplanten.
			
Flacon 25 gram € 5,75
WONDAFDEKMIDDEL
Luxan Wondafdekmiddel is er voor de behandeling van snoei- en schaafwonden bij fruitbomen
en bomen in de siertuin. Het vormt een fysische
barriére tegen de aantasting van buitenaf door
virussen, bacteriën en schimmels. Het middel beïnvloedt bovendien op gunstige wijze
de vorming van een nieuwe huid op de wond.
Werkzame stof: natuurlatex.
Verpakking € 10,35
REXIT SPECIAAL GRAAN
Luxan Brodilux Graan Muizengif. De korrels
bevatten de werkzame stof Brodifacoum waar
maar een klein beetje van nodig is om de muis
te doden. Door de graan vorm zal het extra aantrekkelijk zijn voor de muis.
		
Verpakking 2 x 25 gram € 5,45

Bovenstaande artikelen zijn slechts een greep
uit ons assortiment gewasbeschermingsmiddelen. Voor het hele
assortiment zie onze website
www.zaadhandelvanderwal.nl

ECO STYLE BIOLOGISCHE
MIDDELEN
4601

SPRUZIT-R Biologisch afweermiddel tegen
insecten in de groentetuin. Verdunning: 10 ml op
1 ltr water.		
Flacon 100 ml. € 12,95

4616
		

PROMANAL-R CONCENTRAAT Effectief
middel tegen wolluis, schildluis, dopluis en spint
op hardbladige kamerplanten. 			
Flacon 500 ml. € 10,95
4617
VITAL CONCENTRAAT Plantenversterkingsmiddel. Biologisch spuitmiddel ter verhoging
van de natuurlijke weerstand van aardbeien, tomaten, aardappelen, rozen en fruit. Voor 25 liter
spuitoplossing.
Flacon 250 ml € 10,95
4632
BOOMLIJMBANDEN Lengte 2,5 meter, om
		
te voorkomen dat larven en rupsen tegen de
		
stam van uw vruchtboom opklimt.		
							 € 9,95
No. 51001 ANTI-INSECTENGAAS

No. 50057 VOGELNET
AROSA
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4666
		
		
		
		
		

KATTENSCHRIK KattenSchrik bestaat uit een
geurstof waar katten afkerig van zijn. In rulle
grond, dus vooral als pas in de tuin gewerkt is,
komen katten graag om hun behoefte te doen.
Met KattenSchrik worden de katten uit de tuin
geweerd.
Koker 200 gram € 8,95

ESGAR-GO
Tegen slakken. 100 % natuurvriendelijke slakkenkorrel.
Veilig voor huisdieren, egels en vogels. Waterbestendig
en langdurig werkzaam.
4650
Verpakking 200 gram
€ 5,95
4651
Verpakking 500 gram
€ 9,95
4652
Verpakking 1 kilo
€ 13,95
RUPSVRIJ
Rupsvrij van ECOstyle is het alternatief voor Xentari en
een sterk biologisch bestrijdingsmiddel tegen rupsen op
planten. Rupsen van bijvoorbeeld de buxusmot kunnen
in zeer korte tijd uw buxus kaalvreten en de meeste bestrijdingsmiddelen werken alleen bij direct contact met de
rupsen. Rupsvrij trekt in het blad en stopt de vraat van de
rupsen zodra ze een beetje ervan eten. Ze sterven daarna
na enkele dagen zonder verdere schade aan te richten.
Het middel is verder onschadelijk voor nuttige insecten
zoals bijen en er is geen doorgifte van de dode rups aan
vogels. Lees de bijsluiter goed door voor gebruik. Los 5
tot 7,5 gram op in 10 liter water. Hiermee kunt u tot 100
vierkante meter bestrijken. Het maximale aantal toepassingen is 3 per jaar met interval van 7 dagen.
4608
4609

Verpakking 3 x 2,5 gram (voor ca. 100 m2) € 5,95
Verpakking 25 gram (voor ca. 335 m2)
€ 17,25

Zie voor het volledige programma ECOSTYLE onze
website www.zaadhandelvanderwal.nl

TUINNETTEN, FOLIE, DOEK
EN SCHERMGAAS
VOGELNET 25 BLAUW
Dik gevlochten net tegen vogelschade etc. Zware professionele kwaliteit. Materiaal PE. Maaswijdte 25x25 mm
diagonaal. Kleur blauw. Leverbaar af rol.
50004 4 meter breed per strekkende meter
€ 3,95
Afname v.a. 10 meter en meer
€ 3,75
50010 8 meter breed per strekkende meter
€ 7,90
Afname v.a. 10 meter en meer
€ 7,50
50016 12 meter breed per strekkende meter
€ 11,85
Afname v.a. 10 meter en meer
€ 11,25
VOGELNET AROSA-25 DONKERGROEN
Dik gevlochten net tegen vogelschade etc. Zware professionele kwaliteit. Materiaal PE. Maaswijdte 25x25 mm
diagonaal. Kleur donkergroen. Leverbaar af rol.

50030 6 meter breed, per strekkende meter
Afname v.a. 10 meter en meer
50033 12 meter breed, per strekkende meter
		
Afname v.a. 10 meter en meer		
50037 Kant en klare afmeting 5 x 4 meter
50038 Kant en klare afmeting 10 x 4 meter
50039 Kant en klare afmeting 8 x 8 meter
50040 Kant en klare afmeting 10 x 10 meter

€ 6,95
€ 6,25
€ 13,95
€ 12,75
€ 16,75
€ 33,50
€ 53,60
€ 83,75

VOGELNET AROSA-20 DONKERGROEN
Dik gevlochten net tegen vogelschade etc. Zware professionele kwaliteit. Materiaal PE. Maaswijdte 20x20 mm
diagonaal. Kleur donkergroen.
50057 Kant en klare afmeting 3 x 6 meter
€ 24,75
50058 Kant en klare afmeting 5 x 6 meter
€ 40,95
50059 Kant en klare afmeting 10 x 6 meter
€ 79,95
TUINNET PLENA, fijnmazig lichtgroen
Fijn geweven polyethyleen bandjes weefsel. Ideaal voor
éénmalig gebruik. Maaswijdte 8x8 mm.
50101 afm. 5x2 meter
€ 2,65
50102 afm. 5x3 meter
€ 3,95
50103 afm. 5x4 meter			
€ 5,35
TUINNETTEN Nylon getwijnd /geknoopt. Uitstekende kwaliteit. Soepel en sterk. Maaswijdte 28x28 mm. Kleur zwart.
50152 afm. 5x 2 meter
€ 5,55
50153 afm. 5x 3 meter
€ 8,25
50154 afm. 5x 4 meter
€ 10,70
50157 afm. 10x 3 meter
€ 15,50
50159 afm. 10x 5 meter
€ 24,75
TUINNETTEN Polyethyleennet vervaardigd van 2
draads monofilament weefsel. UV-bestendig. Diagonale
maas 28 x 28 mm. Leverbaar in diverse afmetingen.
50131 afm. 5x 2 meter
€ 3,90
50132 afm. 5x 3 meter
€ 5,85
50133 afm. 5x 4 meter
€ 7,80
50136 afm. 10x 3 meter
€ 11,70
50137 afm. 10x 4 meter
€ 15,60
50412 SCHADUWNET of (QUADRA 100 MTE)
geeft 50% lichtreductie. Leverbaar 2 meter
breed. (werkbreedte ca. 200 cm)
prijs per strekkende meter € 5,65
vanaf 10 meter € 5,15 p/m
50426 WINDBREEKGAAS of (QUADRA 105 ME)
		 Vervaardigd uit
polyethyleen bandjesweefsel, UV-gestabiliseerd.
De windreductie is ca. 50%. Ideaal voor tuinen
op open terrein. Leverbaar vanaf de rol, 1,50 m.
breed.
prijs per strekkende meter € 3,95
			
vanaf 10 meter € 3,55 p/m
50420 ANTIMOLLENGAAS Kleur zwart, 		
		
maat 17x17mm. 2 meter breed. prijs p/m € 2,75
vanaf 10 meter p/m € 2,45

TIP
Voor het biologisch telen van kool, uien, prei en wortelen, doet u er verstandig aan deze gewassen te telen onder
ANTI-INSECTENGAAS. Dit biedt 100% bescherming, mits goed afgedekt, en is gemiddeld genomen over een
levensduur van 7 tot 10 jaren goedkoper dan elk gewasbeschermingsmiddel. Zie bestelnummer 5098 t/m 5105.
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RANKENNET Klimgaas, speciaal net om peulvruchten
een zeer goede geleiding te geven. Meerdere 		
malen te gebruiken. Maaswijdte 15x17 cm.
Kleur lichtgroen
50701 afm. 2x 5 meter
€ 4,95
50702 afm. 2x10 meter			
€ 7,95
50720 FLORA KLIMGAAS (13FG) Leverbaar vanaf de
rol, 2 m. breed, kleur wit, maaswijdte 17x15 cm.
		
Prijs per meter € 0,85
vanaf 25 meter p/m € 0,75
vanaf 50 meter p/m € 0,65
50802 KLIMAATDOEK, Transparant beschermingsnet tegen wind, hagel en andere weersinvloeden.
Weerbestendig, vochtdoorlatend en vervroegt de
oogst door het microklimaat onder deze deken.
Door het geringe gewicht van 38 gram/ per vierkante meter kan het langdurig over het gewas
blijven liggen. Regenwater doorlatend, warmte
vasthoudend.
Leverbaar per strekkende meter		
€ 5,15
50804 Standaard afmeting 5 x 2 meter
€ 14,95
50805 Standaard afmeting 5 x 4 meter
€ 25,75
50806 Standaard afmeting 10 x 2 meter
€ 25,75
50807 Standaard afmeting 10 x 4 meter
€ 51,75
50851 TUINVLIES Wit polypropyleendoek ter
bescherming van het plantgoed tegen vorst en
hagelschade. Gewicht 17 gram/m2
				
Afmeting 10x2 meter € 13,95
50855

50860

50865

50610

50650

TUINVLIES Wit polypropyleendoek ter
bescherming van het plantgoed tegen vorst en
hagelschade. Gewicht 17 gram/m2
Afmeting 10x1,5 meter € 7,95
TUINVLIES Wit polypropyleendoek ter
bescherming van het plantgoed. Leverbaar af rol
300 cm breed (gewicht 17 gram/m2).
		
Prijs per strekkende meter € 1,45
(min. afname 5 meter) vanaf 10 meter € 1,30 p/m
TUINVLIES Wit polypropyleendoek als art. 5089
(gewicht 30 gram per m2). Leverbaar af rol 320
cm breed. Geeft een betere bescherming tegen
koude nachten.
Prijs per strekkende meter € 2,45
(min. afname 5 meter) vanaf 10 meter € 2,20 p/m
GRONDDOEK UV-gestabiliseerd zwart gevlochten doek met markeringsstrepen, gewicht
100 gr/m2. Leverbaar af rol, 2,1 meter breed.
Prijs per strekkende meter € 2,25
vanaf 10 meter € 2,05 p/m
MULCH-FOLIE Voor afdekken van b.v. aardbeienbed en ter voorkoming van onkruidgroei.
Kleur zwart, met perforatiegaten.
Afmeting:10 x 1,5 meter € 5,95

ANTI-INSEKTENGAAS – ORNATA 135
Anti-insektengaas met maaswijdte 1,35x1,35 mm.
Speciaal tegen wortel-en kool-en uienvlieg. Materiaal:
UV-gestabiliseerd polyethyleen. Gewicht: ca. 60 gram
per vierkante meter. Draaddikte: ca. 0,24 mm. Ventilatiereductie: ca. 5% Lichtdoorlaat: ca. 90% Leverbaar in

onderstaande maten
51001 Standaard afmeting 4,5 x 2,1 meter
51002 Standaard afmeting 6,0 x 3,66 meter
51003 Standaard afmeting 10 x 3,66 meter
51004 Standaard afmeting 5 x 2,6 meter
51005 Standaard afmeting 10 x 2,6 meter
51020 Standaard afmeting 100 x 2,6 meter
51024 Standaard afmeting 100 x 3,66 meter

€ 17,75
€ 41,25
€ 69,50
€ 27,50
€ 49,50
€ 425,00
€ 595,00

ANTI-INSEKTENGAAS – ORNATA 80
Het Mineervliegengaas Ornata Plus 80 biedt bescherming
tegen gevaren als de mineervlieg. Daarnaast wordt dit
type vaak ingezet om aantasting door aardvlooien en vele
soorten kevers effectief tegen te gaan. Door de kleine
vierkante mazen van de Ornata Plus 80, krijgen insecten
geen kans meer. Materiaal: UV-gestabiliseerd polyethyleen Maaswijdte: ca. 0,8 x 0,8 mm Gewicht: ca. 85 gram
per vierkante meter. Draaddikte: ca. 0,28 mm. doorsnee.
Ventilatiereductie: ca. 8% Lichtdoorlaat: ca. 85%
51010
51011
51012
51013
51014

Standaard afmeting 4,75 x 2,1 meter
Standaard afmeting 5,0 x 3,0 meter
Standaard afmeting 10 x 3,0 meter
Standaard afmeting 5,0 x 4,0 meter
Standaard afmeting 10 x 4,0 meter

€ 24,95
€ 43,75
€ 79,75
€ 58,50
€ 106,50

51032 WITTE VLIEGENGAAS - ORNATA 2788
Materiaal: UV-gestabiliseerd polyethyleen
Maaswijdte: ca. 0,27x0,88 mm Breedte 300 cm.
Minimale afname 3 meter.
		
Prijs per strekkende meter € 12,95
		
51061 WESPENGAAS Speciaal gaas om schade
te voorkomen van wespen etc. Maaswijdte 2x7
mm. Leverbaar vanaf de rol, 3 meter breed.
Prijs per strekkende meter € 7,45
51101 GRONDPENNEN Grondpennen van metaal
om tuinnetten, insectengaas of vijvernetten goed
te verankeren. Deze gegalvaniseerde metalen
pennen met afmeting 13 x 3 x 13 cm. beschadigen de netten niet of nauwelijks.
			
verpakking 10 stuks € 2,55
51108 GRONDPENNEN Grondpennen van metaal
om tuinnetten, insectengaas of vijvernetten goed
te verankeren. Deze gegalvaniseerde metalen
pennen met afmeting 25 x 15 x 25 cm. beschadigen de netten niet of nauwelijks.
		
Verpakking 10 stuks € 6,45
51216 FLODDERFOLIE TRANSPARANT
		
UV-bestendig folie met gaatjes. Ideaal om
		
een broeitunnel/tuintunnel mee te bedekken.
		
Afmeting 10x1,5 meter 			
					
Prijs € 5,95
51234 GEWAPEND FOLIE Kleur groen, dikke
		
kwaliteit. Gewicht 260 gr/m2. Leverbaar vanaf
		
de rol, breed 2 meter
Prijs per strekkende meter € 9,25
vanaf 10 meter € 8,45 p/m
51236 GEWAPEND FOLIE als 51234 maar nu 3 meter
breed.
Prijs per strekkende meter € 13,75
		
V.a. 10 meter en meer € 12,45 p.m.
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ZAAI HULPMIDDELEN
EN KWEEKKASJES
51325

DUOTUNNEL Deze folietunnel is voorzien van
transparant geperforeerd folie, en 6 stalen
beugels (als bouwpakket geleverd, inschuifbare
buis). Afmeting tuintunnel 3,0 x 0,6 mtr. Folie 100
mu dik en als extra is er een anti-insectennet bij,
dus 2 in 1. Voor vroege teelt gebruikt u folie, voor
de zomer een goede bescherming tegen wortel,
ui en preivlieg.
		
Eenvoudig te plaatsen € 32,95

51400

KWEEKKAS VIOLA Sterk aluminiumframe
met 4 mm dubbelwandige polycarbonaatplaten,
dus goed lichtdoorlatend. Ideaal kasje voor het
opkweken van plantmateriaal.
Afmeting: 109 x 56 cm. hoogte 30/40 cm. Bouwpakket. 		
Aan huis geleverd € 47,75

52002

ZAAIBAKJE 32 (zaaibakje klein, afm. 23 x
35 cm.) Handige zaai-, kweek- of stekbakjes
zonder gaatjes in de bodem.
			
Prijs per stuk € 0,70

52004

PERKGOEDBAKJES Voorgevormde verspeenbakjes van zwart kunststof (zgn.Perkgoedtrays),
6 stuks aaneen (3x2). Om jong plantgoed in uit
te planten. Afmeting 13x9x5,5 cm.
per 6 st.= afmeting potje: 4x4x5,5 cm.
Prijs 10 stuks € 1,55

		
52006

ZAAIBAKJE 42 Zaaibak van lichte kunststof
kwaliteit in afmeting 38 x 24 x 5,5 cm. Is gelijk
aan de onderbak van art. 5214 zonder gaatjes in
de bodem.
Prijs per stuk € 1,35

52008

ZAAIBAK 43 Stevige zaaibak in afmeting 38 x
24 x 6 cm. (=onderbak Propagator art.5270).
		
Prijs per stuk € 3,45

52010

ZAAIBAK 64 Zaaibak van stevige kwaliteit in
de afmeting 59 x 39 x 8,5 cm. Kleur zwart.
			
Prijs per stuk € 9,25

No. 52008 ZAAIBAK 43

No. 52270 PROPAGATOR 43

52100

STEKTRAYS 40-GAATS Geschikt om jong
plantgoed op te kweken. Goed stapelbaar en
meerdere malen te gebruiken. Door een voetje
en groeiribbels in de zijkant van de cup wordt het
roteren van de wortels tot een minimum beperkt.
Cupvolume 190 cc. / 55 x 61 x 65 mm. Afmeting
totaal van de tray 30,5 x 52,5 cm. Past dus in
een propagator 64. (zaaibak 64)		
		
Prijs per stuk € 2,10
52105 STEKTRAYS 66-GAATS
		 Idem als 40-gaats
Prijs per stuk € 2,10
52080 KWEEKBAKJES 32 Handige zaai-, kweek- of
stekbak zonder gaatjes in de bodem. Kleur
groen, afmeting 23 x 18 cm.
Prijs per stuk € 2,05
52081 KWEEKBAKJES 42 Zaaibak zonder gaatjes
in bodem, met transparante deksel in afmeting
38x24x13,5 cm. Lichte kwaliteit. Kleur groen.
Prijs per stuk € 3,95
52060 VENSTERBANK BROEIKAS Smalle broeikas,
ideaal voor op de vensterbank. Dichte bodem en
transparante kap.
Prijs per stuk € 7,45
67820 ZAAI-EN STEKGROND, is samengesteld op
basis van uitgezeefd turfstrooisel en zand. Heeft
een fijne en regelmatige structuur, waardoor
water gelijkmatig wordt verdeeld en uitdroging
wordt voorkomen.
Verpakking 10 liter € 4,15
		

JIFFY TURFSTEKSTRIPS Op strip van 12
stuks in afmeting van 5 cm. In het vierkant met
sleuven voor een goede doorworteling. Verteert
in de bodem en is derhalve milieuvriendelijk in
gebruik.
52400 Prijs per strip € 0,95
52401 Prijs 10 strips € 8,75
52402 Prijs 25 strips € 20,00

		

JIFFY TURFSTEKPOTJES Rond model 6 cm.
doorsnee met sleuven voor een goede doorworteling. Verteert in de bodem en is derhalve
milieuvriendelijk in gebruik.
52404 Per 25 stuks verpakt € 2,35
52405 Prijs per 100 stuks € 8,50

		
		

STEKPOTJES
Stekpotjes van polyprop/polyethyleen. Geurneutraal onder de felle zon en met
bodemgaten en zijsleuven.
Afmeting 7 x 7 x 8 cm. (lxbxh).
52180 Per 10 stuks € 1,35
52181 Per 100 stuks € 11,45

No. 52400 JIFFY
TURFSTEKSTRIPS

No. 52010 ZAAIBAK 64

64
53001

POTJESPERS Een onmisbaar gereedschap
voor elke hobbytuinder. Om snel en schoon
grondpotjes te persen voor het opkweken van
plantjes.
		
€ 4,55

53030

MINI ZAAIAPPARAATJE Voor het nauwkeurig
uitzaaien op zaaibed. Groen. 		
€ 2,10

53070

VERSPEENPEN Kunststof pen als hulpmiddel
bij het verspenen van jong plantgoed.
€ 1,40

53073

VERSPEENSET Kunststof spatel/vork als
handig hulpmiddel om het jonge plantmateriaal
van de kweekbak over te zetten in potten etc.
Lengte ca. 16 cm.			
€ 2,10
BEVLOEIINGSMAT Bevloeiingsmat met een
zeer groot waterhoudend vermogen. Neemt tot
15 keer haar eigen gewicht op aan water.
Bovenlaag uit UV bestendig materiaal. Sterk
aanbevolen als onderlaag in zaai- en stekbakken.
Op maat knipbaar. Zo wordt snelle uitdroging
voorkomen. Afmeting: 10 X 15 cm.
€ 9,25

52343
		
		
		
		
		
		
59702

GESPLETEN BAMBOE STOKJE Naturelkleurig gespleten bamboestokjes in de lengte 30
cm. Verpakt per 20 st.		
€ 0,95

52502

WATERVASTE VILTSTIFT Om steek- en
plaatetiketten te beschrijven. Lijndikte ca.
1,1 mm. 				
€ 2,55

52521

HOUTEN STEEKETIKETTEN Vurenhout met
gele coating voor een betere ondergrond om te
beschrijven met watervaste stift. Afmeting etiket
12 x 1,7 cm.
bundel 25 stuks. € 3,25

52535

PLAATETIKETTEN Plaatetiket van polyethyleen, kleur geel. Totale lengte 14,5 cm. Beschrijfbaar oppervlak 5 x 3 cm. Met watervaste viltstift
goed beschrijfbaar.
Verpakking : zakje inhoud 15 stuks
€ 2,45

		
		
		

PLAATETIKETTEN Plaatetiket schuin model van
polyethyleen, kleur geel. Totale lengte 38 cm.
Beschrijfbaar oppervlak 6 x 10 cm.
52611 Per stuk € 1,05
52612 Per 10 stuks € 9,50

52270

PROPAGATOR 43 ( klein) Stevige kweekkas:
onderbak en transparante kap met regelbare
ventilatie d.m.v. 2 schuifjes in de deksel.
Afmeting 37x24x18 cm. Aanrader voor iedere
hobby- en amateurtuinder.		
€ 7,25

52271

52273

PROPAGATOR 64 Stevige kweekkas van
afmeting 59x39x24 cm. Uitgevoerd met transparante deksel met twee ventilatiesleuven. Stevige
bodem (dikker dan welke kweekkas ook)met
werkbare binnenafmeting van 55,5x35,5 cm.,
daarom geschikt voor alle maten stektrays.
€ 28,95
PROPAGATOR 64/50 (met VERWARMING)
Als model 52271, maar nu voorzien van een
verwarmingselement met extra dikke geïsoleerde
bodem, waardoor de afmeting op 60x40x25 cm.
komt. 				€ 72,50

52861

52865

ELECTRONISCHE THERMO-TIMER
Te gebruiken voor verwarmde kas Propagator
64/50 of verwarmingskabel. Volautomatische
temperatuurregeling d.m.v. voeler en tijdklok.
Altijd precies af te stellen
					€ 61,75
DIMMER Dimmer t.b.v. temperatuurregeling
van verwarmde kas Propagator 64/50. Door de
spanning te verlagen geeft het verwarmingselement minder energie af, waardoor de
temperatuur is te regelen. 		
€ 10,45

53431

BESCHERMKAPPEN Weersbestendige transparante kappen om jong plantmateriaal te
beschermen tegen hagel, koude, etc. Afmeting:
26 cm. hoog, 24 cm. doorsnee met bovenin een
opening van 3 cm. voor ontluchting.
Verpakking : 10 stuks € 15,75

53470
		

ZANDZEEF Ideale zeef om fijn zand te zeven
uit bv. potaarde of tuingrond. Zeef met 2
verwisselbare netten voor fijn (6 mm) en grof.
Afmeting 35x35x12,5 cm. € 13,95

53591 SILICONEN ENTCLIPS KOMKOMMERS
Siliconen Clips 3 mm entdoorsnee. Geschikt
voor het enten van komkommers en augurken
op onderstammen. Zie Onderstammen voor
komkommers art.184 Cucurbita ficifolia. Alleen
geschikt d.m.v. Japanse kopenting. Gebruiksaanwijzing bijgesloten.
Verpakking 12 stuks € 3,15
53592
		
		
		
		

SILICONEN TOMATEN ENTCLIPS
Siliconen Clips 2 mm doorsnee. Geschikt voor
kopenting om tomaten te enten op onderstam
men. Zie Onderstammen voor tomaten art.777
Gebruiksaanwijzing bijgesloten.
Verpakking 12 clips € 2,25

4401

TEMPERZON Zonwerende verf voor hobbykas en professioneel gebruik. Wordt transparant bij regen. Tast ondergrond niet aan. Ook
geschikt voor kunststofbeglazing. Zorgt voor
een wit, regenvast zonnefilter. In het najaar kan
de beschermlaag eenvoudig worden verwijderd
door droog af te borstelen.
Pot 750 ml voor 20-30 m2 (bij 1 laag)
€ 16,45

4410

LAC-BALSAM. Milieuvriendelijk ent- en
wondafdekmiddel voor bomen. Neemt dezelfde
kleur aan als de schors. Met uitstrijkborstel.Geeft
goede bescherming van wonden aan bomen als
gevolg van snoeien of na stormschade.
Flacon 350 ml.€ 13,25

48200

MOLLENKLEM LUNA Mollenklem voorzien
van handgreep voor snelle plaatsing. Werking
met los plaatje (zgn.Duits model).
€ 6,15

48208

MOLLENKLEM YANKEE JUNIOR
Amerikaans model. 		

48222

WOELMUISVALLEN Kunststof buisvormige
koker met lengte van 28 cm. Van twee kanten
werkzaam
			
€ 5,45

€ 7,15
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48551

48360
48375
48451
48801
		
		
48803
5400
53109
5410

5446
5525
5531
54530

97751
5572

5630
		
		
		
58201
58001
		
		

SLAKKENKRAGEN
Deze transparant kunststof slakkenkraag kunt u
plaatsen om bv. jonge slaplantjes te beschermen
tegen slakken. Door de vorm kan de slak niet bij
het plantgoed komen. Diameter bovenzijde 19
cm. en diamete onderzijde 14,5 cm. 		
			
Verpakt per 6 stuks € 16,45
SLAKKENVALLEN De potjes voor de helft
vullen met bier, deksel erop plaatsen en in de
tuin zetten. De volgende dag de potjes ontdoen
van slakken. Rond model. Milieuvriendelijke
manier om van slakken af te komen.
Verpakking: doos inhoud 2 stuks € 3,45
KORFVAL VOOR MUIZEN Voor het levend
vangen van muizen
€ 7,25
MUIZENVAL Beukenhouten plankje, met
sterke veer.
Per stuk € 0,95
RATTENVAL Beukenhouten plankje als
muizenval. Groter met sterkere veer.
Per stuk € 2,35
VOGEL AFSCHRIKLINT Door dit lint strak
te spannen ontstaat een signaal dat vogels
afschrikt.
Klosje 33 meter. € 6,95
VOGELVERSCHRIKKERS Blauw-zilveren
metaalfoliebladen. Verpakt per 15 stuks. € 9,95
VOEGENMES Om onkruid te verwijderen
tussen tegels en stenen. Met kunststof handvat.
€ 2,45
VERPLANTSCHEPJE (breed) Met kunststof
handgreep en hangoog. Ca. 8,5 cm. breed
model.				
€ 3,65
VRUCHTENPLUKKER Om op een steel te
plaatsen. Hiermee kunt u eenvoudig appels, peren etc in de hoogte plukken. De vruchten vallen
in een linnenzakje. 			
€ 8,85
ASPERGESTEKER, handgesmeed
Lengte 45 cm. Met houten handvat.
€ 13,25
REGENMETER Goed afleesbaar, op steel te
monteren. Passend op bezemsteel.
€ 3,85
BOUWEMMER ZWART Bouwemmer van
gerecycled kunststof, kleur zwart, 12 liter.
€ 2,75
HANDZEIS Ouderwetse handzeis om hoog
gras en onkruid op moeilijke plaatsen af te snijden. Scherp maken doet u met een zeisstrijker.
€ 28,25
ZEISSTRIJKER Versteende lat om de zeis
weer optimaal scherp te krijgen.
€ 9,65
POLYTHEEN ZAKKEN GEBRUIKT Gebruikte
polytheen netzakken, in kleuren rood en geel. In
deze zakken zijn voorheen plantuien en sjalotten
verpakt. Inhoud ca. 25 kilo. Ideaal voor
aardappelopslag.
Per 10 stuks. € 4,25
PH-TESTER Voor het aflezen van de Ph-waarde
(zuurgraad) van de bodem. Werkt zonder
batterijen. Waarde wordt met een wijzer op een
schaalverdeling weergegeven.		
€ 8,25
KUNSTBAST Groene kunststof bindraffia in
netverpakking. Bosje ca. 50 meter.
€ 1,55
KUNSTSTOF BINDTOUW Klosje kunststof tuin
touw voor vele doeleinden te gebruiken. Klosje
100 gram, lengte ca. 90 meter. Zeer sterk.
€ 3,45

58017
		
		
58030
		
		
58050

JUTE TOUW GROEN voor het opbinden van
takken en plantgoed. Kleur groen. Rol ca. 90
meter 				
€ 2,95
JUTETOUW NATUREL voor opbinden of
geleiden van plantgoed. Kleur naturel. Jute
getwijnd 3-ply. bos 250 gram.
€ 3,95
KOKOS TOUW Touw om planten op te
binden en als klimdraad te gebruiken. Goed ruw.
Klosje 15 meter.
		
€ 3,95
58080 SISALTOUW voor het opbinden of geleiden
van plantgoed. Bol ca. 200 gram/60 meter.
€ 4,15
58082 SISALTOUW voor het opbinden of geleiden
		
van plantgoed. Bol 500 gram / ca.200 meter
							 € 8,95
58090 HENNEPTOUW voor het opbinden en geleiden
		
van plantgoed. Klosje ca. 50 meter.
€ 2,10
58092 HENNEPTOUW voor het opbinden en
geleiden van plantgoed. Bol. ca. 200 meter.
€ 4,75
58280 BINDDRAAD Voor binden zonder knopen.
Gemaakt van kunststof strip met metalen kern.
Rol 30 meter. 			
€ 2,35
58351 BUISBAND GROEN 25 METER. Buisband
voor elastisch en duurzaam bindband, voor
het opbinden en geleiden van plantgoed. Kleur
groen. Bosje 25 meter.		
€ 3,25
58441 CLEMATISKLEMMEN
Met deze clematisklemmen bevestigt u eenvoudig klimplanten tegen een muur of houten schutting. De klemmen zijn voorzien van een spijker.
Er zitten 12 stuks in een verpakking. Kunststof
strip/dop bevestiging en stalen spijker.
Verpakking € 2,75
58460 RINGBINDERS Kunststof ringen die
eenvoudig maar doeltreffend plantgoed vast
zetten		
zakje 25 stuks € 1,75
58704 PLANTRINGEN VERSTELBAAR Deze
verstelbare plantringen kunnen nog worden
aangebracht nadat het plantgoed is gegroeid.
Verpakking: zak 3 stuks. € 4,45
58551 SCHAKELBAND 17 cm. Voor het vastzetten
		
en geleiden van planten in kas of kamer. Ook
		
voor gebruik buitenshuis. Het is een kunststof
		
strip met haken en ogen om optimaal te kunnen
		
verstellen en afbinden. Meermalen te gebruiken.
Zakje 40 stuks € 2,10
5970 TOMATENSPIRAAL Verzinkt model.
Lengte 170 cm. Worden per 10 stuks geleverd
aan huis. (Prijs is incl.vrachtkosten).		
		
Bundel 10 stuks € 29,75
59796 TONKINSTOKKEN 270 cm. Tonkinstokken
(bonenstokken) voor klimmende teelt stokbonen
of geleiding tuinnetten.
Aan huis afgeleverd.
Verpakking: bos 50 stuks € 69,50
59797

TONKINSTOKKEN 270 cm. Tonkinstokken
voor geleiding van stokbonen etc. Nu per volle
baal, 100 stuks, aan huis afgeleverd.
Verpakking: baal 100 stuks (2 x 50) € 124,50

61020
		

GIETER 13 LITER Kunststof gieter, kleur donker
groen met broes, inhoud 13 liter.
€ 8,25
LOSSE BROES Passend op de 13 liter
kunststof uitvoering.
€ 1,95

61027
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No. 8109 DRUKSPUIT
6 liter

65950

No. 58001 KUNSTSTOF
BINDTOUW

KNIEBESCHERMERS PROFESSIONEEL
Kniebeschermers voor karweitjes in de tuin.
					€ 14,95
ALLROUNDER _ BRIERS
Deze tuinhandschoen is voorzien van een
dubbele latex coating. Door deze coating valt
deze handschoen in de categorie ANTI- DOORN
handschoen. Vandaar dat deze handschoen zeer
geschikt is voor het snoeien, planten en schoonhouden van beplanting met doornen.
Leverbaar in 3 maten.
65585 Maat 7-8 			
€ 7,95
65586 Maat 9-10 			
€ 7,95

65858 STRATENMAKERS HANDSCHOENEN
		 PREVENT
Handschoen van goede kwaliteit die een comfortabele pasvorm en een goede bescherming biedt
tegen mechanische factoren. Deze handschoen
is getest volgens Europese richtlijn.
Leverbaar in maat 10		
€ 5,85
PROF. HOVENIERS HANDSCHOENEN
Handschoen (M-GRIP) gefabriceerd van goede
kwaliteit die een comfortabele pasvorm en een
goede bescherming biedt tegen mechanische
factoren. Deze handschoen is getest volgens
Europese richtlijn. Leverbaar in maten L en XL.
65862 Maat L 			
€ 3,10
65863 Maat XL 			
€ 3,10
8108

		
8109

DRUKSPUIT 2 LITER Plantenspuit die
eenvoudig d.m.v. oppompen druk opbouwt in de
fles. Afregelbaar met fijne verneveling of enkelvoudige straal. Volledig kunststof uitgevoerd.
Hoogte ca. 25 cm.
€ 5,45
DRUKSPUIT 6 liter
Hogedrukspuit die eenvoudig d.m.v. oppompen
druk opbouwt in de fles. Afregelbaar met fijne
verneveling of enkelvoudige straal. Volledig
kunststof uitgevoerd. Tankinhoud 6 liter.
					€ 15,25

53520 BODEMTHERMOMETER TFA
		 Deze thermometer is geschikt om de termpera
		
tuur te meten van de bodem in de tuin of kas.
		
In groene kunststofbehuizing. Geeft na enkele
		
minuten de bodemtemperatuur weer. Kwikvrij.
							 € 7,45

No. 6955 ZEEWIERKALK

53535

53527

No. 67610 FOSFAATMEST

COMPOSTBAK THERMOMETER In RVS
uitvoering, 40 cm lange sonde voor het meten
van de temperatuur in het midden van de compostbak. Meetbereik -10 tot +90 graden.
€ 14,25
KAS THERMO-HYGROMETER Ideaal voor
kas of serre, deze combi thermo- en hygrometer
in kunststof behuizing. Afmeting 10 x 10 cm.
€ 14,45

Zie voor tuingereedschappen en tuinartikelen onze
website onder rubriek ‘‘tuinwinkel’’

DIVERSE MESTSTOFFEN
67601 STIKSTOFMEST (Nutramon (23% )
Enkelvoudige stikstofmeststof. Stikstofgebrek uit
zich vaak in de bovengrondse plantdelen door
een glazige vaalgroene kleur van de gewassen.
verpakking ca. 5 kg € 6,45
67604 KALIMEST (patentkali) (30% K, 10% MgO)
Enkelvoudige kalium en magnesiummeststof.
Kalium bevordert het uitgroeien van de bloemknoppen en de opbouw van koolhydraten voor
stevige en goed ontwikkelde planten.
verpakking ca. 5 kg € 8,25
67607 MAGNESIUMMEST (kieseriet) (25% MgO,
		
50% SO3)
Enkelvoudige meststof. Magnesium zorgt voor
een diepgroene kleur van de bladeren. Het voorkomt bruin worden van coniferen en naalduitval.
verpakking ca. 5 kg € 6,95
67610

FOSFAATMEST (superfosfaat) (20% P)
Enkelvoudige meststof. Heeft een positief effect
op de wortelontwikkeling en de bloemaanleg, de
zaadvorming en de afrijping van het gewas.
verpakking ca. 5 kg € 6,35

67620
		

KALK in korrelvorm (54% zuurbindend, 5%
MgO)
Een goede aanvulling op normale bemesting. Het
toedienen van kalk betekent een pH verhoging
en helpt als de grond te zuur is.
verpakking ca. 5 kg € 4,25
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67636

UREUM++ (46% N)
Snelwerkende stikstof.

verpakking ca. 5 kg € 9,75
CULTERRA (10-4-6)
Koemestkorrel verrijkt met beendermeel,
bloedmeel, hoornmeel en hoefmeel. De betere
koemestkorrel voor uw tuin.
verpakking ca. 5 kg € 9,25
67633 MENGMEST (kunstmest 12-10-18)
Universele snelwerkende kunstmest, samenstel
ling NPK 12+10+18 (chloorarm).
					
verpakking ca. 5 kg € 7,75
67613 THOMASKALI (NPK 0-8-15)
Ook wel Thomasslakkenmeel genoemd.
Thomaskali is een waardevolle meststof met
hoogwaardig kalium en een gegarandeerde
fosfaatwerking. Het hoge magnesiumgehalte
zorgt voor een mooi groen gazon en gewas.
Thomaskali is basisch werkend en gaat de
verzuring van de bodem tegen. Wordt in de
herfst, winter of vroeg in de lente gestrooid.
			
verpakking. ca. 5 kg € 7,65

67040

DCM MESTSTOFFEN
DCM De biologische Organische meststoffen zijn evenwichtig ontwikkeld voor specifieke gewassen.
Rijk aan kalium en magnesium voor optimale opname
door de planten. Ideaal voor de biologische teelt.
MESTSTOF GROENTEN EN FRUIT (NPK= 6-3-12+2 Mgo)
Rijk aan kalium, voor sterke en dikke vruchten,met magnesium voor diepgroene bladeren en bladgewassen.
6902 verpakking 1,5 kilo € 9,25
6903 verpakking 3 kilo
€ 15,25
6904 verpakking 10 kilo € 28,45
MESTSTOF AARDAPPELEN (NPK 5-4-15)
Voor sterke en gezonde groei, betere knolzetting en
houdbaarheid.
6907 verpakking 3 kilo
€ 13,75
6908 verpakking 10 kilo
€ 27,95
MESTSTOF TOMATEN (NPK= 6-3-12 + 2 MgO)
Hoog gehalte aan kalium bevordert de stevigheid voor
veel dikke en sappige tomaten.
6911 verpakking 1,5 kilo
€ 8,45
6912 verpakking 3 kilo
€ 13,75
MESTSTOF GROENTEN IN KAS (NPK 5-5-5)
Speciaal ontwikkeld voor groenten in kas en onder glas
teelt.
6914 verpakking 1,5 kilo
€ 7,75
MESTSTOF BESSEN Complete en 100 % natuurlijke
meststof voor een rijke oogst van stevige, gezonde, sappige en smaakvolle bessen. Bevat micro-organismen voor
meer bodemleven en een groter worteloppervlak. Zeer
geschikt voor licht zuurminnende bessensoorten. Toepasbaar in de biotuin. samengestelde organisch-minerale
meststof NPK (Mg) 5-3-6 (2) met ijzer waarin bacteriën
gemengd zijn. Verpakking 1,5 kilo voldoende voor ca. 50
bessen struiken
6917 verpakking 1,5 kilo 			
€ 8,15

MESTSTOFAARDBEIEN EN KLEINFRUIT (NPK 6-5-10)
Samengestelde mest voor fruitbomen appels, peren, pruimen, en kleinfruit aardbeien, aalbessen, braambessen,
jeneverbessen, frambozen.
6920 verpakking 1,5 kilo
€ 8,45
6921 verpakking 3 kilo
€ 13,75
MESTSTOF DRUIVEN (NPK 7-4-7 + 2 MgO)
Samengestelde meststof voor smaakvolle en sappige
druiven en magnesium voor gezonde, frisgroene bladeren.
6926 verpakking 1,5 kilo 			
€ 8,15
KIESERIET, 100 % natuurlijke bron van magnesium (26
% MgO) voor prachtige diepgroene bladeren van alle
groene planten.
6943 verpakking 2 kilo
€ 9,45
BENTONIT, zeer fijn poeder van kleimineralen, toegelaten
voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw.
6944 verpakking 2 kilo
€ 7,45
SLAKKENWAL, Slakkenwal is scherpe, hoekige lavakorrels die een hindernis vormen voor slakken.(LIMA-SHIELD)
6948 verpakking 2,5 kilo
€ 7,25
LAVAMEEL, zeer fijn poeder van lavarotsen, afkomstig
van vulkanisch gesteente.
6950 verpakking 2 kilo 			
€ 8,45
COMPOSTMAKER, gebruiksklaar alles-in-één pakket
voor snel resultaat met zeewierkalk en met organische
stikstofbron.
Door zijn hoog organische stofgehalte, is dit product een
energiebron voor composterende bacteriën. 100% Organisch, toegelaten voor gebruik in de biologische land- en
tuinbouw.
6953 verpakking 1,5 kilo
€ 7,75
6954 verpakking 3 kilo
€ 13,75
ZEEWIERKALK, Fossiele zeewierkalk van Coccolieten.
Kalkmeststof - gekorrelde calciumcarbonaat (NW 50)
Schoon en snel strooibaar. Zachte werking en uitstekende
oplosbaarheid
6955 verpakking 4 kilo
€ 8,75
KOEMEST, Organisch bodemverbeterend middel.
(50% org. stof).
6958 verpakking 3 kilo
€ 7,95
6960 verpakking 10 kilo
€ 13,25
PERLIET is gemaakt van steriel, licht geëxpandeerd
vulkanisch gesteente. Het kan worden toegevoegd aan
potgrond, voor extra doorlatendheid en beluchting.
6965 verpakking 10 liter
€ 7,65
						
VLOEIBARE MESTSTOF GROENTE- EN KRUIDEN
Vloeibare samengestelde meststoffen NPK 6-0-3 voor de
biologische teelt. 100% organische samengestelde
vloeibare meststof. Toepasbaar in de biologische landen tuinbouw. Voor alle groentegewassen, zowel in serre
als in de open lucht. Zeer geschikt voor kruiden, ook als
bijbemesting in potteelt.
6991 verpakking 0.8 liter
€ 8,45
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VLOEIBARE TOMATEN MEST
Vloeibare meststof met organische voedingselementen
voor een lange werking. Voor alle groentegewassen en
tomaten, zowel in serre als buiten. Samengestelde meststoffen NPK 4-0-5.
6992 verpakking 0.8 liter
€ 8,45
BLOEDMEEL Samengestelde en verrijkte organische
stikstofbron van natuurlijke oorsprong (13% organisch
gebonden stikstof N).
6930 verpakking 1,5 kilo
€ 10,25
6931 verpakking 3 kilo 			
€ 17,75
6932 verpakking 10 kilo
€ 39,75
BEENDERMEEL Samengestelde en verrijkte organische
fosfor en stikstofbron van natuurlijke oorsprong Organisch gebonden meststof (NP 6-16).
6934 verpakking 1,5 kilo
€ 8,15
6935 verpakking 3 kilo
€ 12,45
TUINKALI - POTAS natuurlijke potas (kali). Bron voor
meer opbrengst bij de teelt van aardappelen, knol- en
wortelgroenten, fruitbomen, kleinfruit. Samengestelde
organische meststof NK 2-20.
6938 verpakking 1,5 kilo
€ 7,75
6939 verpakking 3 kilo
€ 12,75
6940 verpakking 10 kilo
€ 24,95

PIRECO
Een gezond gewas » een goede oogst » een gezonde
voeding » een veilig milieu » Pireco : een eerlijk product!
Veel bestrijdingsmiddelen / gewasbeschermingsmiddelen
/ biociden worden op dit moment vanwege een te hoge
giftigheid van de markt gehaald. Kunstmatig ingrijpen in
de natuur bestrijdt meestal alleen de symptomen, zonder
de oorzaak aan te pakken. Door nu dieper naar de oorzaken te zoeken, zijn veel problemen te voorkomen. En dat
is altijd beter dan genezen.
Pireco ® is geen chemisch bestrijdingsmiddel, geen
symptoombestrijder en zeker geen wondermiddel. Pireco
® pakt gewoon het probleem aan, door via ´organic crop
care´ de bomen en planten hun eigen weerstand terug te
geven. De ingrediënten in het product hebben, naast een
bodemverbeterende, wortelstimulerende en een plantversterkende werking, een indirect effect op insectenplagen
en ziekten. De samenstelling van Pireco maakt het product uniek voor een veilige toepassing in de consumptiegewassen (groenteteelt), sierteelt en boomteelt.
4501 BLADINSECT LWS (Capsules)
Verpakking 12 capsules € 6,15
4502 BLADINSECT LWS (Vloeibaar)
Flacon 500 ml € 10,45
LWS heeft een indirecte, preventieve werking in het
afweren van de aanwezigheid van o.a. de bladluizen,
dopluis,schildluis, wortelluis, wolluis, witte vlieg, lelie
haantje, galmug, spint en tripsen. LWS wordt opgenomen
								

door de wortel en het blad van plant, struik of boom.
Met het verhogen van haar weerbaarheid zal door deze
opname de plant als het ware een eigen afweersysteem
ontwikkelen. Zuigende of vretende bladinsecten verdwijnen, omdat ze de plant niet meer als voedsel zien. Andere
insecten zoals bijen en hommels zullen er geen last van
hebben.
4510 BODEMINSECTEN SBI

Flacon 500 ml. € 10,45

4511 BODEMINSECTEN KORRELS
Emmer 2,5 kilo € 10,25
4512 BODEMINSECTEN KORRELS
Emmer 5 kilo € 15,75
SBI heeft een preventieve werking in het afweren van
natuurlijke agressors zoals o.a. aardrupsen, ritnaalden
(koperworm) de taxuskever, larven van kevers en andere
schadelijke insecten in de bodem. Ook geschikt voor de
moestuin, tegen larve van de wortelvlieg, preimot en uivlieg. Eetbare gewassen kunnen gewoon geconsumeerd
worden. Geen veiligheidstermijn van toepassing.
4517 GRASINSECT EER
4518 GRASINSECT KORRELS

Flacon 500 ml. € 13,25
Emmer 2,5 kilo € 10,25

EER heeft een indirect werende werking op de aanwezigheid van de engerlingen (de larven van vele kevers zoals
de meikever, junikever, rozenkever, sallandkever etc), op
de emelten (de larven van de langpootmug), en op de
larven van de rouwvlieg.
4523 BODEMAALTJES SBA

Flacon 500 ml. € 11,75

4524 BODEMAALTJES KORRELS
Emmer 2,5 kilo € 9,75
Pireco Schadelijke Bodem-aaltjes (SBA) heeft een indirecte, preventieve werking in het afweren van schadelijke
aaltjes zoals o.a. de rozenaaltjes
(rozenmoeheid), aardappelcystenaaltjes en diverse wortel
- of bietenaaltjes.
4530 BLADZIEKTEN MRB (Capsules)
Verpakking 12 capsules € 6,15
4531 BLADZIEKTEN MRB VLOEIBAAR
Flacon 500 ml. € 11,25
MRB wordt opgenomen door de wortel en het blad van
plant, struik of boom. Het product heeft een preventieve
werking in het afweren van de aanval van o.a. meeldauw,
roest, blackspot en andere schimmelziekten. Met het
verhogen van haar weerbaarheid zal door deze opname
de plant a.h.w. een eigen afweersysteem
ontwikkelen.

69
4543
AARDAPPELZIEKTE
Aardappelziekteconcentraat bestaat uit specifiek 		
werkende, niet toxische kruidenconcentraten en is
veilig voor mens, dier en milieu. Het heeft een indirect
effect bij aantastingen van phytophthora op aardap
pelen en tomaten. Het middel wordt opgenomen door
de bladeren van de plant en versterkt het afweersys
teem. Phytophthora wordt in de ontwikkeling geremd
en voorkomen. Goedgekeurd voor de biologische tuin.
De aardappelen en tomaten kunnen gewoon geconsu
meerd worden tijdens de behandeling.
Flacon 500 ml. € 17,75
4547 SLAKKENPREVENTIE VLOEIBAAR
Flacon 1 liter € 19,75
4548 SLAKKENPREVENTIE KORRELS
Emmer 1 kilo € 6,25
4549 SLAKKENPREVENTIE KORRELS
Emmer 2,5 kilo € 9,75
Pireco Slakkenpreventie vloeibaar voor gebruik in potten,
sier- en moestuin. Pireco Slakkenpreventie voorkomt
vraat van slakken en is een 100% natuurlijk product.
Pireco Slakkenpreventie bestaat uit specifiek werkende,
niet giftige kruidenconcentraten. Het product is van
natuurlijke plantaardige oorsprong en is niet giftig voor
mens en dier.

Voor het uitgebreide programma van deze
meststoffen zie www.zaadhandelvanderwal.nl

No. 6902 GROENTEMEST

No. 6911 TOMATENMEST
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AARDBEISTEKKEN FRIGO
Deze aardbeistekken zijn zgn. frigostekken en zijn
afkomstig van EE planten die omstreeks april worden
geplant. De stekken worden gerooid en gesorteerd op
dikte van het rhizoom. Vervolgens worden de stekken
snel gekoeld en uiteindelijk bewaard bij –1,7 Celcius.
Zodra de stekken uit de koeling komen, gaan ze groeien.
Het rustproces is dan achter de rug. Deze stekken zijn
het gehele voorjaar tot de zomer leverbaar.
In augustus bieden wij naast Frigostekken ook verse
planten aan. Raadzaam is deze tijdig te reserveren omdat
deze slechts enkele weken leverbaar zijn. Zie voor beschikbaarheid en bestellen onze website
www.zaadhandelvanderwal.nl
LEVERBAAR VANAF FEBRUARI

No. 7201 OSTARA

No. 7202 ELSANTA

No. 7203 KORONA

No. 7204 FLORENCE

No. 7205 DAROYAL

No. 7206 POLKA

No. 4510 BODEMINSECTEN
SBI

No. 4543 AARDAPPELZIEKTE

7201 OSTARA, doordragend type. Vruchten zijn
middelmatig groot, regelmatig kegelvormig, helderrood,
sappig en goed van smaak. Prijs per 10 stekken € 5,45
7202 ELSANTA, is een vrij vroeg ras en levert een zeer
stevige glanzend rode aardbei met een prima smaak en
een sterk aroma
Prijs per 10 stekken € 5,45
7203 KORONA, is een middelvroeg ras en geeft
kegelvormige vruchten die redelijk groot, donkerrood en
heerlijk zoet zijn
Prijs per 10 stekken € 5,45
7204 FAITH, een laat ras dat een hoge kwaliteit grote
en stevige vruchten levert met een goede smaak.
Prijs per 10 stekken € 5,45
7205 DAROYAL Daroyal geeft een hoe tot zeer hoge
productie aan grote gelijkmatige vruchten. De vruchten
zijn glanzend rood tot donkerrood. De vruchten hebben
een zeer goede smaak. Daroyal is een sterk ras, goed
bestand tegen de meeste ziektes. Ook tegen de verwelkingsziekte (Verticillium Dahliae) heeft Daroyal goede
resistenties. Zeer gezond ras. Oogst vervroeging met
vlies of folie is bij Daroyal zeer goed mogelijk.
				
Prijs per 10 stekken € 5,45
7206 POLKA, is een middellaat ras met een zeer
hoge productie. De vruchten zijn middelmatig groot,
kegelvormig, egaal rood, sappig en zeer goed van smaak.
Vruchten van goede kwaliteit en weinig vatbaar voor
ziektes.				
Prijs per 10 stekken € 5,45
No. 4547 SLAKKENPREVENTIE

No. 4502 BLADINSECT LWS
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			email: info@zaadhandelvanderwal.nl
Nadruk verboden.
PRIJSSTAND OKTOBER 2021. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Openingstijden showroom / tuinwinkel:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
(zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur)
Zaadhandel / administratie
maandag t/m vrijdag
9.00-12.30 en 13.30-16.30 uur
Tel. 0528 - 26 40 34
Aanvragen prijscourant en bestellingen
Tel. 0528 - 26 40 34

