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Beste Mevrouw, Mijnheer, Tuinliefhebster, Tuinliefhebber,  
 

Ook na een bewogen jaar blijven we investeren in verbeteringen en ver-
nieuwingen. Daarom introduceren we in deze zadengids, in de webshop en in 
het tuincentrum graag de biologische meststoffen HumuForte. Naast de 
gekende Gonthier-kwaliteitsnorm van onze zaden, willen wij u hiermee een 
hoger niveau van service en assortiment aanbieden.  
 

Bijgevoegd vindt u een bestelformulier. U kunt het ook gebruiken als voor-
bereiding voor uw aankoop in het tuincentrum te Sint-Joris-Winge. Kijk 
hieronder voor de openingsuren. 
 

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen en zijn ervan overtuigd dat we 
aan het begin staan van een prachtig tuinjaar. 
 

Veel leesgenot en tuinplezier, 
Paul en Christine Steenberghen-Oversteyns 
 

Tuincentrum Steenberghen 
Leuvensesteenweg 323 
3390 Sint-Joris-Winge 
 

Openingsuren 
Online www.steenberghen.be Open 24/24u 7/7d  

Klantendienst 016 633 488 of info@steenberghen.be 
 Open op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 10-17u 
 
 

Openingsuren Tuincentrum te Sint-Joris-Winge ** 
januari - juni juli - oktober 
maandag  gesloten  maandag  gesloten 
dinsdag  open 10-18u dinsdag  open 10-17u 
woensdag open 10-18u woensdag  open 10-17u  
donderdag  gesloten donderdag gesloten 
vrijdag  open 10-18u vrijdag  open 10-17u 
zaterdag  open 10-18u zaterdag  open 10-17u 
zondag  open 10-17u zondag  open 10-17u 
feestdag gesloten * feestdag  gesloten 
 

* Extra open op Pasen, O.H.Hemelvaart, Pinksteren en 1 mei 10-17u 
** Jaarlijkse sluiting van het tuincentrum van 1 november tot 12 januari  
 

 

De hieronder beschreven bestel-, leverings- en verkoopsvoorwaarden zijn 
geldig vanaf 1 januari 2021 en vervangen alle voorgaande. 

1. Hoe bestellen ? 
a) Online via de webshop op www.steenberghen.be 
b) Per mail via info@steenberghen.be 
c) Per brief naar Tuincentrum Steenberghen   

Leuvensesteenweg 323 
3390 Sint-Joris-Winge 

Vermeld in uw mail of brief duidelijk uw naam, adres, indien nodig het leverings-
adres, de artikelnummers en gewenste aantallen per artikel. 
De leveringen worden uitgevoerd door BPost. Kleine bestellingen worden 
geleverd in brievenbusdozen. Voor grote bestellingen ontvangt u een track & 
trace code via mail. Bij afwezigheid kan uw pakket in uw postkantoor of 
postafhaalpunt afgehaald worden.  

2. Hoe betalen ? 
Op voorhand per overschrijving op het rekeningnummer van Tuincentrum 
Steenberghen  IBAN : BE50 7343 8911 6418 , BIC : KREDBEBB 

3. Verzendingskosten voor België, (andere landen, gelieve ons te contacteren 
via info@steenberghen.be).  
 Gratis verzending voor alle bestellingen vanaf € 50. 
 € 7 verzendingskosten voor bestellingen van minder dan € 50 
 Uitzondering: Gratis verzending voor bestellingen vanaf € 25 met uit-

sluitend groenten- en/of kruiden- en/of bloemenzaden in zakjes.  
 Indien u meerdere zendingen wenst voor uw bestelling, worden er per 

zending verzendingskosten aangerekend volgens de berekening hier-
boven. Indien een 2de verzending het gevolg is van onze diensten, worden 
er geen extra kosten aangerekend.  

4. Uittreksel uit de algemene verkoopsvoorwaarden voor postorderverkoop 
a) De verkoop van zaden en plantgoed is uitsluitend aan de eindgebruiker. 
b) De verkoper, Steenberghen Paul, zorgt ervoor dat de presentatie en de prijzen over-
eenkomen met de geleverde artikelen. Al onze prijzen zijn BTW en recupel inbegrepen 
en geldig tot 30 juni 2021 tenzij tussentijdse prijsaanpassingen door onze leveranciers. 

De prijzen van de artikelen voor verzending 
worden o.a. berekend aan de hand van het 
gewicht en de verpakking en kunnen afwijken van 
de winkelprijs (afhaalprijs). 
 

b) Bij het plaatsen van een bestelling met 
voorafbetaling dient de betaling binnen de 14 
kalenderdagen op onze rekening te staan, zoniet 
komt de bestelling te vervallen. 
 

c) Het teveel aan voorafbetaling wordt teruggestort 
op uw rekening. Bij een tekort aan voorafbetaling 
wordt een overschrijvingsformulier voor het nog te 
betalen saldo toegevoegd aan de verzending.  
 

d) Er wordt geen nieuwe bestelling verzonden 
zolang de vorige nog niet volledig betaald is. 
De artikelen blijven eigendom van de verkoper tot 
hun volledige betaling.  
Bij niet betaling van het totaalbedrag op de 
vervaldag, wordt zonder voorafgaande aan-
maning, het verschuldigd bedrag verhoogd met 
15% en dit met een minimum van 50 euro. 
Daarboven wordt een intrest van 12% op jaar-
basis op het verschuldigd bedrag aangerekend.  
Gerechtskosten en andere kosten gemaakt voor 
het innen van achterstallige betalingen zijn voor 
rekening van de klant.  
 

e) Onvolledige of beschadigde verpakkingen 
dienen per brief, telefoon of e-mail binnen de 48 
uur gemeld te worden. 
 

f) Herroepingsrecht: Binnen de 14 dagen volgend 
op de leverdatum, heeft de klant het recht om aan 
de verkoper kenbaar te maken dat hij zijn 
aankoop wenst te annuleren. Een modelformulier 
is hiervoor toegevoegd bij de levering en is 
beschikbaar op de website. De geweigerde 
goederen dienen binnen de 14 dagen na de 
annulatie teruggezonden te worden in hun 
originele, onbeschadigde verpakking. De retour-
zending van de goederen gebeurt via een door u 
voldoende gefrankeerde postzending naar 
Leuvensesteenweg 323  
3390 Sint Joris Winge. 
 

g) Indien een artikel niet meer beschikbaar is, 
bieden wij een gelijkaardig product aan tegen 
dezelfde voorwaarden. 
 

h) Als wij bestelde goederen niet kunnen leveren 
binnen een termijn van 30 dagen, dan heeft de 
klant het recht om af te zien van zijn bestelling en 
dit schriftelijk aan de verkoper te melden.  
 

i) Voorschotten of voorafbetaalde bedragen 
zullen teruggestort worden binnen de 8 dagen na 
ontvangst van deze melding, of bij retour-
zending, na ontvangst van de teruggestuurde 
goederen. 
 

j) De verkoper, Steenberghen Paul, kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor onvoor-
ziene stockbreuken of voor eventuele fouten in 
drukwerk of website.  
De informatie op de verpakkingen van Franchi 
Sementi, Graines Les Doigts Verts en Ferme de 
Sainte Marthe is uitsluitend franstalig.  
 

k) Voor elk(e) geschil of schade, van welke aard 
ook, is de verantwoordelijkheid van de verkoper 
beperkt tot de terugbetaling of de vervanging van 
de aangekochte artikelen, zonder verdere 
schadevergoeding of onkostenvergoeding. 
 

l) In geval van betwisting, van welke aard ook, is 
enkel de rechtbank van Leuven bevoegd. 
 

5. Verantwoordelijke uitgever  
Paul Steenberghen,  
Dorpsstraat 125,  
3381 Kapellen (Glabbeek)  
BTW BE 0636 365 629  
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FRUIT- EN 
GROENTENZADEN 

Aardbeien 
3500 zaden / gram.  
Zaaien in maart-april in een zaaibakje. Dek 
het zaaisel niet af, maar druk licht aan en 
benevel zachtjes. Dek het zaaibakje af met 
glas of huishoudfolie. De optimale opkweek-
temperatuur is 20°C. Uitplanten bij 4cm 
grootte. Voorzie een plantafstand van 
30x30cm. Geef regelmatig water. De pro-
ductie begint vanaf het 2de jaar. 

Baron von Solemacher  
12000 ..... 0,25g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
Niet-rankende bosaardbei met kleine 
vruchten met sterke smaak. Doordragend. 
Zeer geschikt voor in potten op de venster-
bank of het balkon. 

Yellow Cream  
12001 ..... 0,25g Zaden Gonthier ............ € 2,55 
De gele vruchtjes zijn een echte smaakbom! 
En de vogels komen er niet aan! 

Grandian F1  
12004 ..... 20 Zaden Gonthier ................ € 4,75 
Grote vruchten van ± 3cm. Doordragend. 

Ananaskers 
Zaaien onder beschutting vanaf maart bij 
20°C en verspenen of zaaien buiten op 
zaaibed vanaf april-mei. Uitplanten in volle 
grond vanaf half mei op 45x45cm.  

12009 ..... 0,50g / 500 Zaden Gonthier .... € 1,95 
Ananaskers wordt ook wel physalis, goud-
bes, incabes of Kaapse kruisbes genoemd. 
De bessen hebben een zoetzure smaak en 
zitten vol vitamine C. 

Artisjok 
Zaaien vanaf februari bij +/-24°C, verspenen 
en half mei uitplanten in volle grond. Zaaien 
ter plaatse begin mei in kuiltjes van 3-5 
zaden op 1m afstand. De schutbladeren van 
de bloemknoppen oogst men augustus-
september. Na de oogst wordt de 
bloemstengel uit de plant gesneden. In de 
herfst is het aanbevolen de voet aan te 
aarden en af te dekken met stro om te 
beschermen tegen felle nachtvorst. 

Violette de Provence 
12050 ..... 1,50g / 30 Zaden Gonthier ..... € 1,95 
Meerjarig gewas. Grote en zeer vlezige 
knop. Zeer decoratief in droogboeketten. Om 
hetzelfde jaar nog een oogst te hebben, 
dient u vroeg te zaaien. 

Asperge 
Zaaien in april in de volle grond. Begin april 
van het daarop volgende jaar worden de 
planten ter plaatse uitgezet op 160x35cm. 
Oosten in mei vanaf het 3de jaar maar niet 
langer dan gedurende 2 weken. De volgen-
de jaren oogsten vanaf mei t/m eind juni.  
Argenteuil  
12060 ..... 3g / 180 Zaden Gonthier ......... € 1,95 
Traditionele witte asperge. Ze geeft mooie 
stengels met een zachte huid en is goed van 
smaak. Naarmate plant ouder wordt, stijgt de 
opbrengst. Deze asperges kunnen ook 
gebruikt worden voor groene teelt.  

Aubergine 
Ca 225 zaden / gram.  
De aubergine wordt ook wel ‘eierplant’ of 
‘eiervrucht’ genoemd.  
Zaaien in februari-april bij 20°C. Verspenen 
bij 4cm grootte. Gebruik hiervoor potten van 
10cm.  
Uitplanten in de serre of buiten als er geen 
gevaar meer is voor nachtvorst. Afstand 
60cm. Oogsten vanaf juli. 

Ophelia F1 (mini-aubergine)  
12069 ..... 10 Zaden Gonthier ................. € 4,75 
Ophelia F1 is een compacte plant en zeer 
geschikt voor teelt in potten op een warm 
terras. De mini-aubergines zijn als tros met 
ca 3 vruchten of als enkele vrucht van ca 60g 
te oogsten. Omwille van de decoratieve 
bladeren maakt u een combinatie van mooi 
en lekker tegelijk. 

Lange violette (Violetta Lunga 2) 
12070 ..... 2g Zaden Gonthier  ................ € 1,95 
Ras met sterke groeikracht, stevige stengels 
en grote, paarse vruchten. Het zachte 
vruchtvlees heeft een goede smaak. Weinig 
pitten. Ook geschikt voor buitenteelt op een 
warme plaats. 

Black Beauty  
12072 ..... 1g Zaden Gonthier................. € 1,65 
De peervormige, middelgrote vruchten 
hebben een glanzende, donkerpaarse kleur. 
Het witte vruchtvlees is sappig, smakelijk en 
bevat weinig zaden. 

Rotonda bianca sfumata di rosa 
60032 ..... 2g Zaden Oranjeband ............ € 2,80 
Een productief Italiaans ras met ovaalronde 
wit / paarsroze vruchten met een diameter 
van ca 10cm. Het vruchtvlees is goed vast 
en heeft een aangename smaak. Weinig 
pitten. Voor teelt in serre of op een warme, 
zonnige plaats op terras in een grote pot. 

Violette de Barbantane  
008 ...... 2,50g Zaden Les Doigts Verts .... € 2,60 
De ca 30cm lange, glanzende vruchten 
hebben een dieppaarse, bijna zwarte kleur, 
vast vruchtvlees en weinig pitten. Dit vroeg 
ras heeft een goede opbrengst van 8-10 
vruchten per plant. Voor serre en volle grond. 

White Eggs  
12074.. 0,20g Zaden Gonthier ............... € 1,65 
Bij regelmatig doorplukken, hebt u tijdens de 
ganse zomer een massa witte vruchten met 
de vorm en de grootte van een ei. Fijne 
smaak. Ideaal voor teelt in potten. 

Augurken 
Ca 35 zaden / gram. Augurken zijn gemakke-
lijk te telen want de planten hebben weinig 
bewerking nodig tijdens de teelt.  
Zaaien in maart-april op een verwarmde 
plaats, 3 tot 4 zaden in een potje van 10cm. 
Behoud enkel de beste plant per potje. Uit-
planten in volle grond rond half mei op een 
afstand van 75cm tussen en 25cm in de rijen. 
Zaaien vanaf mei in volle grond met 4 tot 5 
zaden per kuiltje.  
Oogsten vanaf juli tot september volgens de 
gewenste grootte. Vermijd het gewas teveel 
te beschadigen tijdens het plukken. 

Kleine groene, National  
12080..... 2,50g Zaden Gonthier ............ € 1,35 
74025..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Geschikt voor de fijne, jonge pluk (5cm). 
Hierdoor is er continu aangroei van nieuwe 
vruchten. Gestekelde vruchten. Voor volle 
grond en serre. Ideaal ras voor de inmaak. 

Profi F1  
12081..... 10 Zaden Gonthier ................ € 3,65 
Augurk Profi F1 is een zeer productief en 
gezond ras. Het is volledig resistent tegen 
echte meeldauw en tolerant voor valse meel-
dauw. Dit maakt ziektebestrijding bijna over-
bodig! Profi F1 behoort tot de parthenocarpe 
rassen (info blz 9). Dat zijn rassen die zonder 
bevruchting, toch vruchten vormen. Deze 
bevatten dan geen zaden en zijn hierdoor 
bittervrij. Hun inmaakkwaliteit is zeer goed. 
Uiteraard kunnen ze ook vers gebruikt wor-
den. Voor teelt in serre en in volle grond. 

Hokus  
12085..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
De vruchten zijn tamelijk glad en van goede 
kwaliteit want ze zijn bittervrij. De planten zijn 
gemengd bloeiend. Hierdoor is er minder op-
brengst dan bij een overwegend vrouwelijk 
bloeiend ras zoals Profi F1. Hokus is resis-
tent tegen vruchtvuur en mozaïekvirus. Ge-
schikt voor serre als voor volle grond. 

12009  12050  12060  12069  12070  12072  

60032  008  12074  12080  12081  12085  
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Bietsoorten 
Rode biet 
Ca 30-50 zaden / gram. 
Rode bieten houden van een humusrijke, 
losse grond. Zaai ze in volle grond vanaf april 
tot augustus. De afstand tussen de rijen is 
40cm. In de rijen uitdunnen tot op 8-10cm. 
Bietzaden zijn meerkiemig. Dun uit als de 
plantjes 2 echte blaadjes hebben en laat de 
sterkste plantjes staan.  
De meeste rassen zijn oogstbaar vanaf 5cm 
diameter. Geef in de zomer regelmatig water 
en laat de bietjes niet te dik worden want 
hierdoor gaat de smaak achteruit. De half-
lange rassen kunnen 20-25cm lang worden.  

Cylindra  
12099 ..... 5g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Halflange, mooi donkerrode biet. Door zijn 
vorm is deze biet (al dan niet gekookt) zeer 
gemakkelijk in schijfjes te snijden. Geschikt 
voor zomer- en herfstteelt. Goed bestand 
tegen opschieten. 

Egyptische platronde  
12100 ..... 5g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
Rode biet met zacht en helderrood vrucht-
vlees. Voor de vroege zomerteelt. Goed 
bestand tegen opschieten.  

Kogel 2, Loki 
12105 ..... 5g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
79045 ..... 4g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Kogel is een vrijwel ronde, bloedrode biet 
met een gladde huid en minder grondsmaak 
dan andere rassen. De smaak is immers 
zacht en zoet. Voor zomer- en herfstteelt. 
Bewaart goed (bewaarbiet). Foto blz 29. 

Kogel 5, Loki  
12110 ..... 5g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
Kogelronde biet met een gladde schil en 
donkerrood, zoet (weinig grondsmaak) 
vruchtvlees. De planten hebben kort loof. 
Voor zomer- en herfstteelt. Voor verse 
consumptie en als bewaarbiet.  

Albina Vereduna  
12094 ..... 3g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
Rond bietje met witte schil en mooi wit 
vruchtvlees. De smaak is hetzelfde als van 
rode bietjes. Zie foto van artikel 02115. 

Crapaudine  
012 ......... 6g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,60 
Crapaudine is een zeer oud ras met een 
halflange, conische wortel. De schil is ruw en 
bijna zwart. Het vruchtvlees is bloedrood en 
zeer zoet van smaak. Zowel de knol als de 
bladeren zijn eetbaar en lekker. Uitstekende 
bewaring gedurende de winter. 

Chioggia  
121058 ... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Rond, glad en lichtrood bietje, waarvan het 
prachtige vruchtvlees (wit met roze ringen) 
zoet en zacht van smaak is. Zeer mooi in een 
slaatje. De ringen verdwijnen echter groten-
deels bij het koken. 

Burpee’s Golden  
12095 ..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Rond bietje met oranjegele schil en oranje 
vruchtvlees. De smaak is hetzelfde als van 
rode bietjes. Zie foto van artikel 02115. 

Mix van 4 kleuren  
02115 ..... 5g Zaden Buzzy .................... € 2,65 
Prachtige mix van ronde bietjes in rood, wit, 
Burpees Golden en Chioggia. 

Snijbiet 
Ca 50 zaden / gram. Snijbiet is een blad-
gewas waarvan zowel de bladeren als de 
bladstelen bruikbaar zijn als groente. 
Snijbiet wordt vanaf maart-april in volle 
grond gezaaid. In juli en augustus kan er nog 
gezaaid worden voor een late oogst. 
Voor de oogst van bladeren is de rij-afstand 
30cm. In de rij is de plantafstand dan 5cm. 
Door regelmatig de jonge bladeren te 
plukken zonder het groeihart te bescha-
digen, stimuleert u de hergroei. Na enkele 
weken kunt dan reeds opnieuw oogsten (tot 
eind september).  
Voor de teelt van de bladstelen wordt 
gezaaid op een rij-afstand van 40-45cm en 
in de rij uitgedund tot een plantafstand van 
30cm. Hierdoor ontstaan er forse planten 
met stevige stengels en grote bladeren. 

Groene gewone  
12750 ..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Talrijke brede, gegolfde, blondgroene 
bladeren met weinig nerven.  

Gele witribbige 2 
12755 ..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
77025 ..... 3g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Vormt talrijke geel-groene, gladde bladeren 
met witte ribben. Fijne smaak. 

Lucullus  
12760 ..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Met smakelijke en malse bladeren, groen-
geel en iets gekroesd. De nerven zijn stevig 
en lichtgroen van kleur. 

Bright Lights  
12765 ..... 2,50g Zaden Gonthier ............ € 3,15 
Prachtige mengeling van snijbieten met 
witte, gele, rode of oranje stelen. Ook mooi 
in de siertuin: deze snijbiet verdient een 
plaatsje in de bloemenborder! 

Groene met witte ribben  
57027 ..... 5g Zaden Germisem .............. € 2,00 
77027 ..... 3g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Donkergroene bladeren met brede en lange, 
vlezige, zeer witte ribben. Geschikt voor alle 
grondsoorten. 

Bonen 
Tuinbonen zijn de vroegste bonen: er kan al 
gezaaid worden vanaf februari in serre of 
vanaf begin maart (5°C) in volle grond. Goed 
koudebestand. Door te toppen als de 
onderste peulen beginnen te zwellen, krijgt u 
dikkere peulen en vermindert u de aan-
tasting door zwarte bonenluis. Steun de 
planten indien er gezaaid is op een 
winderige plaats. Tip: dille tussen tuinbonen 
beschermt tegen zwarte bonenluis. 
Bonen vragen een zonnig plaatsje in voed-
zame en licht vochtige grond. Vermijd over-
matig gebruik van stikstofmeststoffen. Op 
tuinbonen na, zijn bonen zeer gevoelig voor 
koude en verdragen ze geen nachtvorst. Bij 
te koud en nat weer ontkiemen ze moeilijk en 
worden ze rot. Wacht daarom met zaaien tot 
half mei. Onder een plastiek tunnel of serre 
kunt u vervroegd zaaien vanaf eind april. 
Lage bonen zaait men in volle grond tot half 
augustus in rijen op 50cm afstand. Leg om 
de 10cm twee zaden. Oogst vanaf juli. 
Voor de teelt van staakbonen, plaatst men 
na het spitten van de grond, de 2-2,5m lange 
stokken in 2 rijen met een tussenruimte van 
75cm schuin naar elkaar toe. In de rij komen 
deze stokken op 40cm van elkaar. Zet ze vol-
doende diep (40cm) om omwaaien te voor-
komen. Verbind de stokken ongeveer 30cm 
onder de top aan elkaar met een horizontale 
verbindingsstok. Maak de grond 1 dag voor 
het zaaien vochtig en leg aan elke stok 6-8 
bonen. Oogsten vanaf einde juli-begin 
augustus. 
Al onze bonenrassen zijn draadloos. Toch 
kan het zijn dat onder invloed van tempe-
ratuur en vochtgebrek, er een draad ge-
vormd wordt. Dit kunt u voorkomen door de 
planten niet te laten droogvallen tijdens hete, 
droge perioden en door tijdig te plukken! 
Geef steeds water tussen de planten en niet 
op het blad.  

Tuin- of labbonen 
Witkiem major Zie foto pagina 5. 
13282 ..... 75g Zaden Gonthier ............... € 3,05 
93280 ..... 15g Bio Zaden Buzzy ............. € 2,65 
Zeer vroeg. Forse peulen met 5 à 6 grote 
witte bonen. Bruinkokend. Veel gevraagd ras 
met de typische smaak van tuinbonen. 

Driemaal wit  
13290 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 2,45 
Een goede tuinboon, die zowel vers gekookt 
als ingemaakt, mooi wit van kleur blijft. Jong 
plukken. Kleine boontjes. 

Aguadulce   NIEUW 
71301 ..... 80g Bio Zaden Germisem ....... € 5,00 
Met lange peulen. Lichtgroene bonen. Dit ras 
kan ook in oktober en november (onder glas) 
gezaaid worden. 

12099  12100  12110  012  121058  02115  

12755  12760  12765  57027  
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Lage prinsesbonen 
Nautica  
13133 ..... 100g Zaden Gonthier ............ € 5,50 
Mooie, fijne, frisgroene en slanke peulen van 
13-14cm lengte. Zwarte zaden. Hoge ziekte-
resistentie en uitstekende smaak.  

Ferrari (Compass) Zie foto pagina 29. 
131303 ... 15g Zaden Gonthier .............. € 2,55 
51213 ..... 100g Zaden Germisem .......... € 6,00 
93130 ..... 20g Bio Zaden Buzzy ............ € 3,35 
71213 ..... 80g Bio Zaden Germisem ...... € 6,00 
Fijn (5-6mm), kort (10-12cm) donkergroen 
boontje zonder draad. Wit zaad.  

Kylian  
13145 ..... 50g Zaden Gonthier .............. € 3,65 
Vroeg ras met lange, donkergroene bonen 
die hoog in de plant hangen. Zeer productief. 
Resistent tegen diverse bonenziekten. Ook 
voor teelt in serre vanaf half april. Geschikt 
voor invriezen. 

Odeon  
13154 ..... 50g Zaden Gonthier .............. € 3,25 
Met fijne, 14-16cm lange, mooi rechte 
bonen. Witte zaden. Hoge opbrengst. Hoge 
ziekteresistentie. Jong oogsten om draad-
vorming te voorkomen.  

Delinel  
13155 ..... 100g Zaden Gonthier ............ € 3,35 
Ras met lange peulen van 15-18cm. Zwarte 
zaden. Fijne smaak. Hoge opbrengst. Goed 
ziekteresistent. Extra voor de diepvriezer.  

Argus  
13158 ..... 50g Zaden Gonthier .............. € 4,40 
71217 ..... 80g Bio Zaden Germisem ...... € 6,00 
Topras met lange (16-18cm), rechte diep-
groene peulen zonder draad. Donkerbruin 
zaad. Zeer hoge opbrengst. Gegroepeerde 
oogst. Zeer smaakvol. Voor vers en inmaak. 

Paloma  
13162 ..... 100g Zaden Gonthier ............ € 4,95 
Goed smakende boon met donkergroene, 
middelgrove, mooi rechte (±12cm) peulen in 
trossen. Het is een uitstekende selectie die 
goed bestand is tegen slechte weersom-
standigheden en allerlei bonenziekten. 
Goede opbrengst. Ook geschikt voor serre-
teelt vanaf half april tot half mei. 

Prélude  
13172 ..... 100g Zaden Gonthier ............ € 2,55 
31725 ..... 25g Zaden Gonthier .............. € 1,65 
Zeer vroege prinsesboon met hoge op-
brengst. Ook geschikt voor zomer- en late 
teelt, teelt in volle grond en in serre. Wit 
zaad. De peulen hangen in trossen. Ze zijn  
 

 
heldergroen (11-12cm) en zonder draad. 
Lange doorpluk. Geschikt voor invriezen.  

Xantos (chinees boontje) 
13175 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 5,00 
Extra fijn en kort (10-12cm) donkergroen 
boontje van 5-6mm dik. Zeer goede op-
brengst van smaakvolle boontjes. Zeer ge-
schikt voor inmaak en diepvriezen. Jong 
geoogst is de smaak op zijn best!  

Record, Verbeterde dubbele  
13180 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 2,55 
Ouder ras met dubbele, tamelijk dikke, 
vlezige, ronde bonen zonder draad.  

Saxa (lage Limburgse)  
13210 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 2,55 
Oud maar gewaardeerd ras met peulen van 
12-13cm. Lichtbruine zaden. Sterk en 
productief. Allervroegst, begin mei zaaien.  

Miracle (chinees boontje) 
13240 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,25 
32405 ..... 25g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Met extra fijne, uniforme, rechte boontjes 
van ong.10-12cm, met zeer goede smaak. 
Zeer geschikt voor inmaak en invriezen. 
Goed bestand tegen minder goede weers-
omstandigheden.  

Lage droogbonen 
Stamkievitsbonen Coco de Prague 
13276 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,35 
De vlekken op de zaden doen denken aan 
een kievitsei. Na het koken kleurt de boon 
bruin. Voor minestronesoep, chili con carne.  

Canadian Wonder Kidneybonen 
132535 ... 15g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Bruinrode Mexicaanse kidneybonen met 
uitstekende smaak. Voor in chili con carne.  

Yin-Yangbonen 
03062 ..... 15g Zaden Buzzy .................. € 3,85 
Yin Yang bonen (orca- of pandabonen) 
hebben een opvallend zwart oog in het witte 
en een wit oog in het zwarte deel. Hoogte 
100-120cm, niet klimmend. 

Lage snijbonen 
Admires  
13060 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,00 
Vroeg. Grote opbrengst van brede, malse 
lichtgroene peulen van 20cm. Zonder draad. 
 
Tip: Door bonen 1 uur in zonnebloemolie te 
weken voor het planten, vermindert de kans 
op aantasting door bodemschimmels en 
rotten. 

Gemengde snijbonen 3 kleuren  
130600... 30g Zaden Gonthier............... € 1,95 
Uitermate gezond en productief mengsel van 
paarse, groene en gele snijbonen. 30 gram 
is voldoende voor een rij van 5m.  

Lage boterbonen 
Minidor  
13224..... 50g Zaden Gonthier............... € 3,35 
Compacte, rijkdragende planten met mooie, 
rechte, zeer fijne peulen (12-13cm) met een 
bijzonder zachte smaak. Zonder draad. 
Geschikt om in te vriezen. 

Gondola  
13215..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,25 
Type Boterkoning. Zeer rijkdragend met lange 
peulen zonder draad. Hoge ziekteresistentie. 
Dit ras boterbonen is een aanmerkelijke 
verbetering van de oudere bonenrassen. 
100gram zaden is voldoende voor het zaaien 
van 25meter grond. (4 zaden per gram). Wit 
zaad. 

Lage blauwe bonen 
Purple Queen  
13192..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,65 
Violetblauwe peulen die groen kleuren bij het 
koken. Hoge productie en lekkere smaak. 
Goed bestand tegen ziekten. 

Hoge prinsesbonen 
Mechelse Tros zonder draad  
13090..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,20 
Vroeg en zeer productief ras. De peulen 
hangen in trosjes van onder tot boven aan de 
plant. Ze zijn iets afgeplat en zeer smakelijk. 
Zonder draad. Wit zaad. 

Westlandse dubbele  
13110..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,20 
Zeer rijkdragende dubbele soort. De sterke 
planten vormen forse trossen bonen (4-5 
stuks van 19cm) met uitstekende smaak. 

Rakker  
13120..... 100g Zaden Gonthier ............. € 4,50 
Forse groeier met lange, vlezige bonen. Zeer 
rijkdragend en gezond ras.  

Kousenband  
80428..... 10g Zaden Buzzy .................. € 2,05 
Met peulen van wel 60-80cm lang.  

Hoge boterbonen 
Neckargold  
13084..... 100g Zaden Gonthier ............. € 4,05 
Gele staakboon met ronde en vlezige 
peulen. Ook geschikt als snijboon. Goed 
bestand tegen ziekten.  

13282  13133  13145  13154  13158  13240  

13276  132535  03062  130600  13224  13090  
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Hoge blauwe bonen 
Blauhilde  
13082 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 5,15 
Rijkdragend ras met lange, ronde, diep-
blauwe peulen. Extra smakelijk en meer 
aroma dan groene soorten. De peulen 
worden groen bij het koken. 

Hoge snijbonen 
Raadsheer, type Veense  
13040 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,65 
Vormt lange, goedsmakende, draadloze 
peulen, mits tijdig geoogst. Ook bij wat latere 
pluk zijn de peulen nog mals. Vroeg ras. Ook 
geschikt voor de teelt in de serre vanaf half 
april.  

Helda  
13046 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 4,65 
71201 ..... 80g Bio Zaden Germisem ....... € 6,00 
Tuindersras voor vroege en late teelt in serre 
en voor in volle grond. Lange (25cm), platte, 
brede peulen zonder draad. Ongevoelig voor 
virusziekten. Het meest geteelde snij-
bonenras aan staken.  

Pronkbonen  
Pronkbonen (of spaanse bonen of molle-
bonen) zijn veel sterker en beter bestand 
tegen slecht weer dan andere boonsoorten. 
Ze worden gekweekt voor hun sierlijke bloe-
men en voor gebruik in de keuken (snij- en 
droogboon). Ook de bloemen zijn eetbaar. 

Boerentenen  
13004 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 4,55 
Dit ras geeft zeer grove, dikke witte boon (4 
à 5 bonen/peul) voor gebruik in soepen enz. 

Streamline  
13006 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,55 
Prachtige roodbloeiend ras met zeer lange 
peulen die niet draderig worden. Gebruik ze 
als snijboon en als droogboon. De zaden zijn 
roze tot bruin, dicht bespikkeld met zwarte 
vlekken. Sterke klimmer.  

Volgroeide bonenstruiken hebben een 
oppervlakkig wortelstelsel. Hierdoor hebben 
ze snel last van droogte. Dit kan op zijn beurt 
leiden tot draadvorming.  
Om in droge periodes gemakkelijk water te 
geven en toch de bladeren droog te houden, 
kunt u de planten voor de bloei lichtjes aan-
aarden. Het is dan mogelijk water geven in 
de geultjes en niet op de bladeren! Zo ver-
mijdt u zowel draadvorming als schimmel-
ziekten.  
Let er wel op dat u de wortels niet te veel 
beschadigt tijdens het aanaarden. 

Chicoreisoorten 
Andijvie  
Ca 600-800 zaden / gram.  
Vroeg zaaien (vanaf maart tot half mei) is 
mogelijk onder glas bij ca 15°C. Zorg dat de 
temperatuur niet te laag daalt want dan 
kunnen de planten een groeistilstand 
hebben met doorschieten tot gevolg (uitge-
zonderd snij-andijvie).  
Vanaf mei tot en met juli kan op een zaaibed 
in de volle grond gezaaid worden. Ca 4 
weken na het zaaien, de jonge plantjes 
uitplanten op een afstand 30x30cm. Oogsten 
vanaf half mei tot oktober, afhankelijk van de 
zaaitijd.  
Vanaf eind mei tot half juli zaait u voor oogst 
tot het late najaar. Voorzie een afstand 
tussen de rijen van 35cm en 30cm in de rij.  
Houd de groeiplek na het uitplanten steeds 
goed vochtig. Als gevolg van een (korte) 
droogteperiode kan een groeistilstand op-
treden met opschieten tot gevolg.  
Andijvie wordt vaak een 2-tal weken ge-
bleekt om het binnenste van de krop malser 
en minder bitter te maken. Hiervoor zet u een 
omgekeerde bloempot (zonder gat) over de 
plant of bindt u de bladeren bijeen.  

Snij-andijvie, fijne krul, geel 
12025 ..... 3g Zaden Gonthier ................ € 1,65 
Fijne en malse andijvie, die u meermaals 
kunt snijden. Het is een ideaal ras om al 
vroeg in het voorjaar andijvie te kunnen 
oogsten. Het kan, in tegenstelling tot de 
andere rassen, vanaf februari-maart onder 
koud glas en vanaf april tot augustus in volle 
grond gezaaid worden. Zaai redelijk dik, in 
rijtjes op 20cm van elkaar. Snelle hergroei. 

Breedblad Nummer vijf 2  
12012 ..... 3g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Dit breedbladige ras vormt flinke, dichte 
kroppen met een goed gevuld geel hart en 
zachte smaak. Het is geschikt voor teelt 
onder glas (van maart tot eind april) of vanaf 
begin mei tot juli op zaaibed of in volle grond. 
Oogsten van mei tot oktober, afhankelijk van 
de zaaitijd. Goed zelfblekend. 

Breedblad Nuance  
12013 ..... 1g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Tuindersras. Breedbladig ras voor zowel 
lenteteelt (onder glas) als zomer- en herfst-
teelt in volle grond. De mooi dichtgevulde 
kroppen zijn zeer goed bestand tegen op-
schieten en gele verkleuring van de blad-
randen. Ze hebben een mooi geel hart. Hoge 
opbrengst. Oogsten vanaf half mei tot 
oktober, afhankelijk van de zaaitijd. 

Breedblad Volhart Winter  
12015 ..... 3g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
72002 ..... 2g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Dit ras is speciaal geselecteerd voor teelt 
onder ongunstige en gure weersomstandig-
heden. Het is weinig gevoelig voor rot en dus 
heel geschikt voor vollegrondsteelt in de 
herfst en vroege winterteelt onder glas. Het 
geeft een zware krop met een stevig en 
sappig blad en een mals, bleekgeel hart. 
Zaaien van juni tot half juli op een zaaibed in 
de volle grond. Oogsten van september tot 
november, begin december. 

Breedblad Gele Volhart  
12017 ..... 3g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
Voor late herfst en vroege winterteelt: zaaien 
vanaf eind mei tot juli. Malse, lichtgroene 
kroppen. Geschikt voor alle grondsoorten. 
Oogsten tot november.  

Gekrulde De Meaux  
12020 ..... 3g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
Dikke en vaste krop met gekroesd blad. Zeer 
goed bestand tegen warmte en droogte. 
Zaaien onder glas (van maart tot half mei ) of 
in volle grond vanaf half mei tot juli. Oogsten 
van mei tot oktober, afhankelijk van het 
zaaitijdstip.  

Gekrulde van Louviers  
051 ......... 5g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,10 
Deze zomervariëteit geeft middelgrote 
kroppen met zeer fijn ingesneden bladeren 
die op een kantwerkje gelijken. Zaaien april-
augustus. Oogsten in de herfst.  

Gekrulde De Ruffec  
053 ......... 5g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,10 
Vormt een zeer dichte krop met vooral lange, 
diep ingesneden bladeren. Goed bestand 
tegen rot worden (soms veroorzaakt door 
regen en vocht in de herfst) en tegen koude. 
Geschikt voor alle grondsoorten. Zaaien in 
juli-augustus. Oogsten van oktober tot 
december.  

Gekrulde Grosse Pancalière  
054 ......... 5g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,10 
72004 ..... 2g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Vormt een dikke, vaste krop met geel hart en 
lichtgroene, fijn ingesneden bladeren. Goed 
bestand tegen droogte en warmte. Goed 
zelfblekend. Zaaien van mei tot juli om te 
oogsten tot laat in de herfst. 

Gekrulde Dikke Zelfkroppende  
056 ......... 5g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,10 
Vormt middelgrote tot grote, zelfblekende 
kroppen met sterk ingesneden bladeren. 
Zaaien van april-augustus. Oogsten tot in de 
vroege winter. Goed koudebestendig. 

12015  12017  12020  051  053  056  

13082  13046  13004  12025  12012  12013  



 7

Gekrulde Wallonne  
057 ......... 5g Zaden Les Doigts Verts ..... € 2,60 
Geeft zeer dikke en vaste kroppen met fijn, 
uitgesneden, sterk gekruld blad. Zeer goed 
bestand tegen koude en daardoor zeer 
geschikt voor late zomerteelt en herfst- en 
vroege winterteelt in volle grond. Zaaien in 
juli-augustus. Oogsten van oktober tot 
december. Geschikt voor alle grondsoorten. 

Groenlof / suikerbrood 
Ca 600 zaden/gram.  
Groenlof (suikertoppen) is gemakkelijk te 
telen, vraagt weinig verzorging en heeft 
nauwelijks of geen last van ziektes. 
Zaaien onder glas vanaf half mei en op 
zaaibed of ter plaatse in volle grond van juni-
juli. De aanbevolen zaaitemperatuur be-
draagt minstens 15°C om opschieten te 
voorkomen. Uitplanten of uitdunnen op een 
afstand van 40cm tussen de rijen en 30cm in 
de rijen. Afdekken bij of oogsten voor de 
strenge nachtvorst (november). 

Vroege Zelfsluitende  
12145 ..... 3g Zaden Gonthier ................... € 1,35 
De zelfsluitende, zware krop wordt ca 30cm 
hoog en heeft binnenin geelgroene bladeren. 
De binnenbladeren bleken zonder te binden. 

Witte van Milaan  
7282 ....... 12g Zaden Franchi ................ € 2,00 
Hoge langwerpige, goed gesloten, dikke 
krop met grote, opdraaiende, lichtgroene 
bladeren.  

Verbeterde blonde  
069 ......... 8g Zaden Les Doigts Verts ..... € 2,10 
De bladeren vormen een dikke, vaste, op-
gerichte hoorn. De binnenste bladeren 
bleken vanzelf tot goudgeel en zijn zacht als 
een kleine sla.  

Elmo  
72006 ..... 2g Bio Zaden Germisem .......... € 3,00 
Biologische zaden. Prachtig ras met zeer 
goede smaak waarvan de bladeren zeer 
regelmatige kroppen vormen die tot 40cm 
hoog worden. Foto blz 29. 

Roodlof 
Rossa di Chioggia 3 
12163 ..... 3g / 4500 Zaden Gonthier ...... € 1,65 
Kropslatype met ronde, middelgrote krop, 
rood met witte nerven. Zaaien van juni tot 
half augustus in rijen op 25cm van elkaar en 
uitdunnen op ca 25cm. Oogsten van septem-
ber tot december. Goed bestand tegen op-
schieten. Zeer decoratief in winterse 
slaatjes.  

Orchidea rossa  
80628 ..... 12g Zaden Franchi ................ € 2,00 
Kropslatype. Opkweken zoals 12163. 
Ronde, middelgrote, halfopen krop, volledig 
rood van kleur en knapperig blad. 

Variegata di Chioggia  
7485 ....... 12g Zaden Franchi ................ € 2,00 
Kropslatype. Opkweken zoals 12163. Grote, 
knapperige, donkerrode bladeren met witte 
vlekken. De kleuren worden intenser bij koud 
weer. 

Rode van Treviso  
80631 ..... 12g Zaden Franchi ................ € 2,00 
Met langwerpig, opstaand, mooi roodgetint 
blad (witlooftype). Zaaien in juni-juli. Voor 
winteroogst rooit men de wortels om te ge-
bruiken als witloofwortels. De wortels die 
tijdens de winter in de grond blijven (bij 
strenge vorst afdekken met bladeren), lopen 
in het voorjaar terug uit en geven dan kleine, 
vitaminerijke rode kropjes om te gebruiken in 
de eerste slaatjes. 

Wilde chicorei 
Capucijnerbaard (Wilde chicorei) 
068 ......... 8g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,10 
In jong stadium zijn de blaadjes zeer getand 
van vorm en worden ze gebruikt in een bitter 
slaatje. Door afdekken en bleken krijgt u de 
typische capucijnerbaard met zachtere 
smaak. Zaaien van april tot juni.  

Witloof 
Ca 500 zaden / gram. 
Zaaien op goed bewerkte grond. De vroege 
rassen worden gezaaid eind april, begin mei 
en gerooid in oktober, late rassen worden 
gezaaid eind mei en gerooid in november. 
Uitdunnen na opkomst. Laat de wortels na 
het oogsten enkele dagen op het land af-
sterven. Snij het loof af op 2cm boven de 
kop. Vanaf oktober de wortels inzetten in het 
donker in een kist of emmer met of zonder 
dekgrond. 

Mechelse middelvroeg  
12120 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Het Mechelse type heeft korte, buikige, vaste 
gesloten kroppen. Inzetten vanaf oktober 
met dekgrond.  

Hollands middelvroeg 
12125 ..... 3g Zaden Gonthier................. € 1,35 
79050 ..... 2g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Het Hollandse type is langer en slanker van 
vorm, iets minder vast in de punt, met klei-
nere kern en een beetje zoeter van smaak. 
Inzetten vanaf oktober met dekgrond.  

Zoom F1  
12136..... 2g Zaden Gonthier ................ € 2,55 
Vroeg tot middellaat ras afkomstig uit de 
professionele teelt. Het geeft mooie 
gelijkvormige, zware kroppen.Inzetten naar 
keuze zonder of met dekgrond.  

Videna  
12135..... 2,50g Zaden Gonthier ............ € 2,55 
Type Mechels middelvroeg. Mooie vaste 
kroppen. Ook voor teelt zonder dekgrond.  

Courgette 
Courgette (mergpompoen) kan op alle 
grondsoorten geteeld worden als het gewas 
maar over voldoende water beschikt. U kan 
voorzaaien onder glas of binnen in potten in 
maart-april en uitplanten vanaf half mei. 
Vanaf half mei kunt u ook ter plaatse zaaien. 
Voorzie een humusrijke plaats, eventueel 
aangevuld met stalmest of compost. De 
plantafstand bedraagt ca 1m in alle 
richtingen. Oogsten vanaf juli-augustus. Bij 
voortdurend oogsten blijft de plant langer 
doordragen.  
Ook de jonge bloemen zijn eetbaar. 

Black Beauty  
12960..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,65 
74018..... 3g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Met lange, zeer donkergroene, bijna zwarte 
vruchten met gladde schil. Vroeg oogstbaar 
en zeer goede opbrengst. Foto blz 29. 

Ronde van Nice 
12961..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Ideaal om op te vullen. Oogst deze cour-
gette in jong (10cm dik) stadium. De plant 
blijft doorlopend nieuwe vruchten geven. 

Diamant F1 
12962..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
De vruchten zijn cilindrisch van vorm met 
een stompe punt. De kleur is donker- tot 
helgroen. Lekkere smaak. Hoge opbrengst. 
Goed bestand tegen echte meeldauw. 
 
 

Wat is het verschil tussen gewone en 
bio-zaden?   
Biologische zaden verschillen van de klas-
sieke zaden wat betreft herkomst.  
Bio-zaden worden geteeld zonder gebruik te 
maken van chemische bestrijdingsmiddelen 
en/of kunstmest. De gebruikte meststoffen 
zijn van biologische oorsprong (plantaardig 
of dierlijk). 
Wij zoeken steeds naar de sterkere rassen 
die goed bestand zijn tegen allerhande 
ziekten en plagen. U vindt ons aanbod bio-
zaden terug op blz 29-30.  

057  12145  069  12163  80628  7485  
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Black Forest F1 (klimcourgette) 
129627 ... 8 Zaden Gonthier .................. € 5,60 
Prachtige donkergroene klimmende cour-
gette die ook geschikt is voor in een grote 
pot. De plant wordt 1 à 1,5m hoog en 50-
60cm breed. De vruchten zijn middelgroot, 
15cm lang, met een smaak die vergelijkbaar 
is met de gewone courgette. Zaai meteen in 
de pot voor een vroegere oogst. Er is dan 
immers geen groeistilstand door het 
verplanten.  

Gold Rush F1  
12963 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 3,15 
Met goudgele, langwerpige vruchten. Het 
vruchtvlees is lichtgeel van kleur en heeft 
een fijnere smaak dan groene courgette. 
Zeer geschikt voor decoratieve bereidingen. 

Custard White Patisson  
12972 ..... 1g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
Afgeplatte, witte vruchten. Goede bewaring. 
Zie foto artikel 29745. 

Ronde soorten gemengd F1 
12970 ..... 1g / 10 Zaden Gonthier........... € 4,75 
Dit prachtig mengsel bestaat uit One Ball F1, 
Eight Ball F1 en Géode F1. 

Patisson Colour Mix  
29745 ..... 3g Zaden Buzzy .................... € 1,85 
Een mengsel van gele, oranje, groene en 
witte patisson. Geschikt om te vullen. Lange 
bewaring. 

Partenon F1  
61046 ..... 7 Zaden Oranjeband .............. € 5,00 
Mooie donkergroene, parthenocarpe (info p9) 
courgette. De overwegend vrouwelijk 
bloeiende planten geven een hoge op-
brengst, ook onder minder gunstige weers-
omstandigheden. Door te oogsten in een 
jong stadium (bij 15-20cm) blijft de plant 
langdurig nieuwe vruchten produceren. De 
planten groeien gezond.  

Genovese  
82060 ..... 10g Zaden Franchi ................ € 2,00 
Traditioneel Italiaans ras met lichtgroene 
vruchten met grijze vlekjes. Gladde schil. 
Geen ribben. Zeer lekkere smaak. Goede 
opbrengst. Oogsten na 50 dagen bij een 
lengte van ca 20cm. 

Alberello di Sarzana  
80695 ..... 10g Zaden Franchi ................ € 2,00 
Traditioneel Italiaans ras, vroeg, met een 
fijne smaak en mals vruchtvlees. De 
vruchten zijn lichtgroen van kleur, hebben 
bleekgele vlekjes, zijn iets gebogen en zeer 
licht geribd. Oogsten bij ca 16cm lengte.  
 

Italiaanse Groene Gestreepte  
80694 ..... 10g Zaden Franchi ................ € 2,00 
Mooie donkergroene vruchten met licht-
groene strepen. Goede smaak en uit-
stekende opbrengst, zelfs bij slecht weer. 
Oogsten bij een lengte van ca 18cm. 

Blanche de Virginie  
146 ......... 5g Zaden Les Doigts Verts ..... € 2,60 
Oud ras met lange (35cm), crèmekleurige 
vruchten met soms groene vlekjes. Helder 
vruchtvlees met zeer fijne smaak. Goede 
opbrengst, zowel in volle grond als onder 
glas. Goede bewaring. 

Erwten 
Erwtenzaden zijn rond of gekreukt. De 
rondzadige rassen kunnen het vroegst 
gezaaid worden. Gekreuktzadige erwten zijn 
over het algemeen zoeter van smaak en 
beter bestand tegen warmte. 
Erwten houden van volle zon en van een 
vruchtbare, diepe, tamelijk lichte en eerder 
droge grond. Zij houden niet van stalmest en 
hebben geen stikstofbemesting nodig. Potas 
en fosfaat zijn echter onontbeerlijk. Laat de 
grond goed opdrogen alvorens te zaaien, 
zoniet kan het zaad gaan rotten. 
Gemiddeld zitten er 4-5 zaden in 1 gram. 
Zaai in een geultje van ca 2cm diepte, 
zaaiafstand 2cm. De afstand tussen de rijen 
is 50cm voor de lage soorten en 70cm voor 
hoge soorten.  
-Vanaf oktober tot eind februari zaaien in een 
verwarmde serre. Oogsten na 60-90 dagen. 
-Vanaf maart zaaien in volle grond (afdekken 
bij te felle koude). 
-Vanaf april tot juli zaaien voor oogst van juli 
tot oktober. 

Doperwten  
Karina  
13345 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,55 
93345 ..... 20g Bio Zaden Buzzy ............. € 3,35 
Gerimpeld zaad met 6 zaden per gram. Kan 
zeer vroeg (vanaf begin februari) gezaaid 
worden onder glas. Zeer rijkdragend. Hoge 
opbrengst. Goede zoete smaak. Goed 
ziektebestendig. Hoogte 60cm.  

Wonder van Amerika  
13350 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 2,65 
Gerimpeld zaad. Goede zoete smaak. 100g 
zaad is voldoende voor een rij van ca. 16-20 
meter. Hoogte 40cm.  
Hoge erwten houden zich vast met korte 
ranken. Ze draaien niet rond steunstokken 
zoals staakbonen. Gebruik daarom bij voor-
keur een rijsnet. Zie blz 45. 

Wonder van Kelvedon  
13360 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 2,45 
71306 ..... 80g Bio Zaden Germisem ....... € 5,00 
Gerimpeld zaad. Dit middelvroeg ras geeft 
een overvloed aan fijne, lange, licht gebo-
gen peulen met zeer lekkere en extra zoete 
doperwten. Forse groeier die goed bestand 
is tegen de warmte. Zeer geschikt voor 
invriezen. Hoge opbrengst. Hoogte 50cm.  

Eminent - Lage krombek  
13370 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 2,45 
Rond zaad. Kan zeer vroeg, al vanaf begin 
februari gezaaid worden onder glas. Hoge 
opbrengst van forse, donkergroene peulen. 
Zeer geschikt voor invriezen. Type petit 
provençal. Hoogte 50cm.  

Marktveroveraar-Mechelse krombek  
13400 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 2,45 
Rond zaad. Middelvroeg ras met een zeer 
grote opbrengst van grote, gebogen peulen 
met mooi groene erwten. Goed gevulde 
dubbele peulen. Zeer geschikt voor inmaken 
en diepvriezen. Hoogte 150cm.  

Désirée Blauwschokker   NIEUW 
13430 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 4,55 
Capucijners vormen dikke doperwten in 
prachtig paarse peulen. Ze zijn minder zoet 
dan gewone doperwten, maar hebben een 
hogere voedingswaarde. Bruikbaar als verse 
doperwt en als droogerwt. Hoogte 1m. 

Peulerwten (sluimerwten) 
In tegenstelling tot doperwten, worden de 
peulen in hun geheel, al dan niet met een 
klein erwtje in, gegeten. Hoe jonger u 
peulerwten plukt, hoe malser de peulen zijn. 

Norli  
13453 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 3,45 
93453 ..... 20g Bio Zaden Buzzy ............. € 3,35 
71307 ..... 80g Bio Zaden Germisem ....... € 5,00 
De middelgroene peultjes zijn volledig vlies-
vrij en blijven lang oogstbaar. Ze hebben een 
fijne, zoete smaak. De zaden zijn lichtgroen. 
Gegroepeerde oogst. De planten worden ca. 
60cm hoog. De stengels zijn stevig zodat de 
planten goed rechtop blijven staan. 
Aanbevolen voor de diepvriezer. 

Héraut (verbeterde Veertigdaagse) 
13470 ..... 100g Zaden Gonthier ............. € 2,65 
Rond zaad. Héraut is een verbetering van de 
Vroege Hendrikse en kan zeer vroeg, al 
vanaf begin februari gezaaid worden onder 
glas. Dit ras verdraagt lichte nachtvorst. Het 
geeft mooie lichtgroene, malse peulen. Re-
gelmatig plukken. Hoogte 120cm. Een rijsnet 
is aanbevolen.

12963  12970  29745  61046  82060  80695  

80694  146  13370  13400  13430  13470  
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Noorman  
13480 ..... 100g Zaden Gonthier ............ € 3,20 
Zeer rijkdragend ras met grote, 12cm lange 
lichtgebogen peulen zonder draad. Ze 
hebben een heerlijk zoete smaak. Grote op-
brengst. Hoogte 60cm.  

Oregon Sugar  
13482 ..... 100g Zaden Gonthier ............ € 3,05 
Suikererwt met een heerlijke, lichtzoete 
smaak. Grote opbrengst van lichtgroene 
extra grote, malse peulen. Ideaal om te 
wokken. Zeer geschikt voor de diepvriezer. 
Zaaien van maart tot juni om te oogsten van 
juni tot augustus. Hoogte 90cm. 

Ijskruid 
Ijskruid, ficoide glaciale  
12965 ..... 0,20g / 2000 Zaden Gonthier .. € 1,95 
De dikke, vlezige blaadjes van ijskruid heb-
ben een licht zoute smaak. Ze zijn bezet met 
kristalachtige druppels. De plant is zeer 
decoratief en goed bestand tegen warmte. 
Zaaien vanaf april onder glas of vanaf mei in 
volle grond. Gebruik ijskruid rauw in een 
gemengd slaatje of gekookt als spinazie. 

 Kardoen 
Verbeterde witte  
12168 ..... 2g / 40 Zaden Gonthier .......... € 1,65 
Met brede stelen en zonder doornen. Bleekt 
gemakkelijk. Zaaien in volle grond eind april-
mei. Voorzie per plant ca 80x80cm. De brede 
bladstelen en bladeren, die een 3-tal weken 
voor de oogst omwikkeld worden met stro 
om te bleken, hebben een frisse smaak. 
Kardoen wordt zowel gewaardeerd als 
groente als voor de bloemen. 

Kerssoorten 
Gewone tuinkers  
12870 ..... 15g / 6500 Zaden Gonthier ..... € 1,35 
77013 ..... 8g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Ook voor teelt in bakjes op de vensterbank. 
Oogstbaar na een 10-tal dagen. Sterker van 
smaak dan de grootbladige. 

Breedbladige tuinkers  
12872 ..... 15g / 6500 Zaden Gonthier ..... € 1,35 
Ook geschikt voor teelt in huis. 

Winterkers  
12874 ..... 3g / 3000 Zaden Gonthier ...... € 1,65 
Ook wel barbarakruid genoemd. Het verse 
blad geeft een pittige smaak aan salades. 
Zaaien in volle grond vanaf half maart tot 
september. Verdraagt vrij goed nachtvorst. 
De grootste blaadjes regelmatig afsnijden. 

Waterkers / Cresson de fontaine  
11240 ..... 0,75g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
Ook wel witte waterkers of beeksalade 
genoemd. Zaaien onder glas maart-mei of 
ter plaatse in volle grond mei-juni. Deze 
moerasplant vraagt een vochtige plaats in de 
tuin of pot. Wordt gebruikt zoals tuinkers. 

Kervel 
Ca 300 zaden / gram.  
Zaaien onder glas vanaf februari om te 
oogsten vanaf april.  
Zaaien in volle grond vanaf april. Zaai van 
mei tot juli op een schaduwrijke plaats bijv. 
tussen 2 rijen staakbonen. Giet tijdens de 
zomer de geultjes nat alvorens te zaaien en 
begiet nadien ook regelmatig. Zaai om de 3 
weken voor een continue oogst.  
Een laatste zaaibeurt half september levert 
oogst tijdens de wintermaanden.  

Fijn gekrulde  
12170 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,35 

Gewone kervel  
11105 ..... 5g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
77011 ..... 5g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Met glad blad en sterke smaak. 

Winterkervel Vertissimo 
12174 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,35 
Geschikt voor zomer- en herfstteelt. Groeit 
trager en schiet minder snel op. Verdraagt 
goed koude. Goede hergroei na het snijden. 

Komkommer 
Ca 25 zaden / gram.  
Komkommers houden van warmte. Zaai ze 
vanaf januari tot begin april in een warme 
serre of kweekbak bij minstens 22°C. Uit-
planten als de temperatuur meer dan 15°C 
bedraagt. Voorzie 1m rondom elke plant.  
Verwijder bij de gemengd bloeiende rassen 
de mannelijke bloemen of oogst in een jong 
stadium als er nog geen zaden zijn. Zowel 
groeistoornissen als bevruchte zaden 
kunnen aanleiding geven tot bittervorming. 
Oogst komkommers vanaf juli tot eind 
augustus. 

Chinese slangen  
12182 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Groene komkommer tot ca 40cm lang. Dit 
ras is geschikt voor serre en volle grond. 

Johanna  
12186 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Zeer productief ras dat grote, dikke, zware 
komkommers geeft. Stevig vruchtvlees. 
Geschikt voor serre of voor in volle grond.  

WAT IS PARTHENOCARPIE?  
Parthenocarpie betekent vruchtvorming 
zonder bevruchting. Het vruchtbeginsel van 
de vrouwelijke bloemen wordt hier 
gestimuleerd zonder bestuiving. Men noemt 
het daarom ook maagdelijke vruchtzetting. 
In de natuur vindt men dit verschijnsel terug 
bij bananen en ananas. 
In de tuinbouw heeft parthenocarpie het 
grote voordeel dat ongeacht het weer en 
zonder insectenbestuiving (bijv. in een serre) 
er toch vruchten zijn. Dit resulteert in een 
hogere opbrengst en een betere kwaliteit. 
Selecties zoals de Courgette Partenon F1 en 
de Komkommer Iznik F1 en Euphoria F1 zijn 
hiervan goede voorbeelden. 

Iznik F1 (mini-komkommer)  
121875... 8 Zaden Gonthier .................. € 5,60 
Vrouwelijk bloeiende komkommer met na 2 
maanden een zeer hoge opbrengst van 
smaakvolle vruchten van 12cm lang. 
Geschikt voor in serre, volle grond of potten 
op een zonnige plaats. 

Euphoria F1  
12200..... 8 Zaden Gonthier .................. € 5,60 
De lange, gladde vruchten zijn ca 40cm lang. 
Dit ras is 100% vrouwelijk bloeiend. De 
vruchten groeien uit zonder bevruchting en 
bevatten slechts dunne, loze zaden. 
Bovendien is Euphoria F1 goed bestand 
tegen komkommervirus en blad- en vrucht-
vuur. Voor teelt in serre.  

Lange groen maraîcher  
139 ......... 4g Zaden Les Doigts Verts ..... € 2,60 
Een mooi donkergroene, bijna gladde kom-
kommer met minder zaden. Oogsten bij ca 
20cm lengte, dikte 5cm. Ook geschikt voor 
teelt in volle grond. Goed bestand tegen 
ziekten. Goede opbrengst.  

Tanja  
54024..... 0,30g Zaden Germisem ......... € 2,55 
Productief en populair ras met donker-
groene, lange (30-35cm) komkommers. 
Prima smaak. Voor serre en volle grond. 
Zeer goed bestand tegen ziekten. 

White Wonder  
80624..... 7g Zaden Franchi .................... € 2,00 
Rijkdragende, crèmewitte komkommer met 
stevig, zeer bleek vruchtvlees. Eerst (op ca 
15cm lengte) zijn de vruchten puntig van 
vorm. Later krijgen ze een geelgroene kleur. 
Voor een goede, zachte en aangename 
smaak is echter best tijdig te plukken (bij ca 
20cm lengte). Geschikt voor klimmende teelt 
in serre en volle grond. 

13482  12965  12168  12874  11240  12174  

12186  121875  12200  139  54024  80624  
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Lemon Apple 
80424 ..... 2g / 80 Zaden Buzzy .............. € 2,65 
Zeer productief oud ras. De eironde vruch-
ten rijpen van wit naar geel en zijn zo groot 
als een citroen. Ze hebben kleine, zwarte 
stekeltjes die gemakkelijk loslaten. Licht 
verteerbaar. Resistent tegen roest en 
droogte. Geschikt voor vlakveldsteelt of aan 
draad in volle grond. 

Muismeloen, Cucamelon  
Mexicaanse komkommer  
02431 ..... 15 Zaden Buzzy .................... € 3,35 
Melothria scabra is kleine komkommer zo 
groot als een dikke druif en gelijkend op een 
mini watermeloentje. Ze smaakt erg fris, als 
komkommer met een vleugje citrus en is heel 
decoratief als schotelversiering, in salades of 
gewoon als tussendoortje. Zaaien binnens-
huis van april tot mei, verspenen en 
uitplanten na half mei. Oogsten van juli tot 
oktober. Geef deze klimmende plant een 
steunnet om langs te groeien.  

Koolrabi 
Ca 120 zaden / gram.  
Koolrabi is een smakelijke groente die 
bovengronds een knol vormt waarop de 
bladeren groeien.  
Zaaien onder glas vanaf maart-april.  
Zaaien buiten op zaaibed van half april-juni. 
Zaaien ter plaatse in volle grond van juni-juli. 
Plantafstand 25x25cm. Oogst koolrabi jong 
om vezeligheid te voorkomen.  
Koolrabi groeien goed in alle grondsoorten. 
Voorzie in de zomer bij droogte wel vol-
doende vocht zodat de knollen zacht blijven! 
Koolrabi kan rauw geserveerd worden, licht 
gekookt of in soep.  

Lanro (wit)  
12390 ..... 1,50g Zaden Gonthier ............ € 2,55 
73017 ..... 1g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Fijnbladig met middelgrote knol met mooi wit 
en zacht vruchtvlees. Oogsten vanaf 2 à 3 
maanden na het zaaien. 

Blaro (blauw)  
12392 ..... 1,50g Zaden Gonthier ............ € 2,55 
Fijnbladige koolrabi met middelgrote knol. 
Zachte, fijne smaak. Oogsten vanaf 2 à 3 
maanden na het zaaien. 

Superschmelz  
12402 ..... 1g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
Zeer grote knol tot wel 2kg met mooi wit en 
zacht vruchtvlees! Plantafstand 50x50cm. 
Oogsten vanaf 5 maanden na het zaaien. 
Lang oogstbaar. Blijft bij voldoende vocht 
tijdens droge perioden, toch boterzacht. 

Koolrapen (rutabaga) 
Ca 250 zaden / gram.  
Knolgewas met grote knollen die deels onder 
de grond groeien. Zaai niet te vroeg en geef 
voldoende vocht om het taai worden van de 
knollen te vermijden.  
Zaaien buiten op zaaibed van eind april-juni. 
Uitplanten na 6-8weken. Te diep planten 
geeft een minder mooie knolvorm! 
Zaaien ter plaatse in volle grond in mei-juni. 
Plantafstand 40x40cm. Eventueel uitdunnen. 
Oogsten in november. Koolrapen bewaren 
lang in een donkere, droge ruimte. 

Engelse gele roodkop Champion 
12410 ..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Malse, lang houdbare winterknol met een 
paarsrode gekleurde kop.  

Wilhemsburger type Friese gele 
12412 ..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Oude, rustieke variëteit met een ongewone 
geelgroene kraag en geel en stevig 
(knol)vlees.  

Koolsoorten 
Bloemkool 
Ca 200 zaden / gram.  
Lenteteelt: Zaai in januari-februari op een 
verwarmde plaats voor oogst van mei tot juli. 
Zomerteelt: Zaai begin april tot eind mei een 
vroege variëteit voor oogst van eind juni tot 
oktober. 
Herfstteelt: Zaai april-mei een late variëteit 
voor oogst in de herfst en de vroege winter. 
Winterteelt: Zaai begin juni om te oogsten in 
de winter en tot april van het volgende jaar.  
Verspenen bij de 2 eerste echte blaadjes. 
Uitplanten bij 10cm grootte op 60x60cm.  
Weeuwenteelt: Zaai in september voor oogst 
in mei-juni van het volgende jaar. 

Alpha 7  
12212 ..... 1g Zaden Gonthier  ............... € 1,95 
Zuiver witte kool voor de lente- en zomer-
teelt in volle grond. Ook voor weeuwenteelt. 

Herfstreuzen 2, verbeterde  
12220 ..... 1g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Voor herfstteelt. Prima ras dat een goede 
oogst geeft in het vroege najaar.  

Walcheren, Winter 5 
12225 ..... 0,50g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
Zeer witte winterbloemkool die goed be-
stand is tegen koude (-10°C) en goed 
herstelt na vorst. Oogst in de late winter of 
het vroege voorjaar. Vereist goed door-
latende grond! Goed zelfdekkend.  

White Gold F1 (romanesco) 
12229 ..... 30 Zaden Gonthier ................. € 3,65 
Ook torentjesbloemkool genoemd. Zeer 
decoratieve, lichtgroene bloemkool met een 
zeer fijne smaak. Voor herfstoogst. Houdt 
van warmte, veel voeding en op tijd water.  

Verde di Macerata  
80640 ..... 4g Zaden Franchi................... € 2,00 
Felgroene, mooie dichte, dikke bloemkool. 
Tijdens het koken blijft de mooie groene 
kleur behouden. Zaaien in voorjaar. Oogsten 
in de herfst en de vroege winter. 

Di Sicilia Violetto  
80616 ..... 4g Zaden Franchi................... € 2,00 
Paarse bloemkool. Vroegrijp en sterke groei. 
Zaaien van mei tot juli, oogsten van oktober 
tot december. Zeer mooi in salades. De kool 
wordt groener bij het koken. 

Merveille de toutes saisons  
53002 ..... 2g Zaden Germisem .............. € 2,00 
73002 ..... 2g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Vormt vaste en grote, mooi witte bloem-
kolen. Zaaien van januari tot juni. 

Fargo F1 
60401 ..... 75 Zaden Oranjeband ............. € 5,00 
Professioneel tuindersras met mooie vaste, 
hagelwitte bloemkolen die goed zelfdekkend 
zijn. Zeer goed bestand tegen de warmte. 
Zaaien vanaf februari. Oogsten in de zomer 
en herfst. Ideaal voor de diepvriezer. 

Broccoli 
Ca 200 zaden / gram.  
Zaaien onder glas in februari-maart.  
Zaaien buiten op zaaibed van half april tot 
juni voor uitplant in de volle grond.  
Zaaien buiten op zaaibed begin augustus 
voor uitplant in de serre (september).  
Uitplanten op 50x45cm. Oogsten van juni tot 
en met november, naargelang het zaai-
tijdstip. Laat de planten staan, want uit de 
bladoksels groeien steeds nieuwe bloem-
schermen die geoogst kunnen worden. 

Calabria Natalino 
122355 ... 1g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
73003 ..... 3g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Bekend ras waarvan eerst de hoofdknop 
wordt geoogst, daarna kunnen ook de zij-
scheuten of spruiten worden geplukt. Goede 
opbrengst. Goede smaak. 

Summer purple 
12237 ..... 0,25g Zaden Gonthier  ............ € 2,55 
Spruitbroccoli of aspergebroccoli. Broccoli 
met zacht groene stelen en paarse bloem-
hoofden. Dit ras kan tot laat in de zomer ge-
oogst worden. Goed bestand tegen warmte. 

80424  02431  12390  12392  12402  12410  

12212  12229  80640  80616  53002  12237  
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Marathon F1  
12239 ..... 75 Zaden Gonthier ................ € 3,15 
Geschikt voor zowel de allervroegste tot half-
vroege teelt, als voor late zomer en herfst-
teelt. De kroppen (400g) zijn groot, hoogrond 
en zeer vast met een heel fijne korrel. Mooi 
donkergroen. Goed bestand tegen ziekten. 

Cima di Rapa, broccoletto 
80638 ..... 15g Zaden Franchi ................ € 2,00 
Deze Italiaanse broccoli is een raapsteeltje / 
kooltje van 30-40cm hoog met slanke stelen 
met bladeren en kleine broccolibloemhoofd-
jes. Teelt zoals gewone broccoli. 

Boerenkool 
Ca 300 zaden / gram.  
Zaaien vanaf eind april tot juli op zaaibed. 
Uitplanten tot half augustus op 65x65cm. 
Herfstrassen verdragen lichte nachtvorst. 
Winterrassen zijn meer koudebestand. 

Winterbor F1  
12244 ..... 100 Zaden Gonthier .............. € 3,65 
Zeer goed bestand tegen ongunstig en nat 
winterweer. Fors, donkergroen gewas met 
zeer fijn gekroesd blad. Halfhoge variëteit, 
aanbevolen voor herfst- en winterteelt. 
Oogsten van december tot maart. 

Middelhoge, fijn gekrulde  
12247 ..... 3g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
73018 ..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Tamelijk vroegkroezend ras, bij voorkeur na 
de eerste vorst, maar vóór de winter oogsten. 

Westlandse herfst 
12250 ..... 3g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Middelhoog. Goed winterhard. Eén van de 
beste rassen voor de late herfst en vroege 
winterteelt. 

Scarlet (paarse boerenkool)  
12253 ..... 2g Zaden Gonthier ................ € 2,55 
Prachtige paarse boerenkool die naarmate 
de temperatuur daalt, steeds intensiever van 
kleur wordt. Zaaien van mei tot en met juli. 
Geschikt voor de herfst en winterteelt. 

Palmboerenkool Nero di Toscana 
12255 ..... 2g / 150 Zaden Gonthier  ....... € 1,65 
De volgroeide planten van dit oud Italiaans 
ras gelijken op een palmboom. Uitstekende 
zoete smaak die verbetert na (lichte) vorst. 
Oogsten tot december. 

Vooral op lichte grondsoorten kan snel 
‘knolvoet’ optreden. Kolen dienen daarom 
geteeld te worden in grond die gedurende de 
voorgaande jaren niet voor kolen gebruikt 
werd! Raadpleeg de website voor ons 
aanbod knolvoetbestendige rassen! 

Boerenkoolspruiten 
Kalettes® Garden Mix F1 
02258 ..... 25 Zaden Buzzy .................... € 5,85 
Deze koolrosetjes hebben krullende, paars-
groene bladeren en staan op hoge stevige 
stengels. Hun smaak is een kruising tussen 
spruitkool en boerenkool. Teelt zoals spruit-
kool. Verdraagt matige nachtvorst. 

Rode kool 
Ca 250 zaden / gram. 
Zaai een vroeg ras onder glas op zaaibed in 
februari-maart en buiten uit te planten. Een 
vroeg ras is ook geschikt voor weeuwenteelt 
(zaaien sept./okt.om uit te planten in maart). 
Zaai een middelvroeg en/of laat ras op zaai-
bed vanaf begin april tot half mei en na 
ongeveer 6 weken uitplanten  
Late koolsoorten groeien trager dan vroege. 
Ze worden dan ook vaster en bewaren hier-
door beter. Ze vragen wel een zwaardere, 
goed bemeste grond.  

Langedijker vroege  
12270 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Lichte rode kool, met weinig omblad en een 
korte stronk. Zaaien van februari tot april. 
Oogsten vanaf juli-augustus. 

Roodkop 
12275 ..... 2g Zaden Gonthier  ................ € 1,35 
Oude variëteit met dikke, mooi ronde en 
vaste, donkerrode kool. Korte steel. Voor 
herfstoogst.  

Langedijker Bewaar 2  
12285 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
Wordt geoogst in de herfst of de vroege 
winter. Vormt mooie donkerrode kolen van 2-
3kg die zeer goed bewaren. Ook geschikt 
voor lichte gronden. 

Savooikool - groene kool 
Ca 300 zaden / gram.  
Zaaien buiten op zaaibed van half april tot 
eind mei. Voor de late teelt, zaaien in de 2de 
helft van mei tot begin juni. Uitplanten na 6 
weken. 

Vertus 3, Grote, groene late  
12297 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
Dit sterk, productief en laat ras geeft zware, 
vaste kroppen met gekroesde bladeren. 

Wirosa F1  
12300 ..... 100 Zaden Gonthier ............... € 4,75 
Tuindersselectie. Mooie ronde savooikool en 
ook de meest winterharde! Bovendien is dit 
ras zeer bestand tegen scheuren, waardoor 
er over langere tijd geoogst kan worden. 
Oogsten van de late herfst tot februari. 

Donkergroene putjes 
12305..... 0,50g Zaden Gonthier ............ € 3,65 
Syn. Westlandse putjes. Zeer oud ras dat 
door selectie werd verbeterd. Het is een 
kleinere maar de donkerste savooikool met 
de echte koolsmaak van vroeger, vooral als 
ze niet te vroeg geoogst wordt. Het blad is 
zacht gekroesd. Voor de late teelt, zaaien in 
de 2de helft van mei. Verdraagt lichte vorst.  

Winterkoning 2  
12307..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Voor de late teelt. Afgeplatte ronde, donker-
groene kool met grijze dauwlaag. Hierdoor is 
ze zeer goed bestand tegen koude. 

Savooikool uit Pontoise  
097 ......... 3g Zaden Les Doigts Verts ..... € 2,60 
Prachtige, roodgetinte savooikool met een 
zeer stevige, ronde krop. Dit ras is zeer goed 
bestand tegen koude.  en kan dan ook ge-
oogst worden gedurende de hele winter. 
Zaaien april-juni. Geschikt voor diepvriezen. 

Bloemendaalse Gele    NIEUW 
60485..... 50 Zaden Oranjeband ............ € 2,80 
Goudgeel, gekroesd en iets spitse vorm. 
Redelijk bestand tegen koude. 

Spruitkool 
Ca 300 zaden / gram.  
Zaaien in maart onder glas of in april-mei in 
volle grond. Oogsten tot maart. 

Groninger  
12340..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Vroeg oogstbaar ras met mooie, vaste, niet 
te grote spruiten. Ook geschikt voor 
zwaardere gronden. Zeer winterhard en 
rijkdragend. Hoogte 60-70cm.  

Roodnerf, type Sanda 
12335..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Het ras dankt zijn naam aan de iets paars 
getinte bladsteel en hoofdnerf. De spruit zelf 
is echter donkergroen. De plant draagt van 
onder tot boven mooie, goed gevulde, vaste, 
kogelronde spruitjes die redelijk gelijktijdig in 
hun geheel geoogst kunnen worden. De 
spruitjes blijven lang mooi gesloten. Oogsten 
van november tot februari-maart bij normaal 
winterweer. Vooral geschikt voor op wat 
lichtere gronden. Goed koudebestand. Aan-
bevolen voor de diepvriezer. 

Topline F1  
12355..... 0,60g Zaden Gonthier ............ € 3,65 
Geeft een grote opbrengst van mooie, vaste, 
uniforme spruitjes. De planten zijn geschikt 
voor alle grondsoorten en zijn zeer goed 
bestand tegen slecht weer. Lange 
oogstperiode tot diep in de winter. Topras! 

12239  80638  12244  12253  12255  12258  

12270  12300  097  60485  12340  12355  
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Sanda 
103 ......... 3g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,60 
73024 ..... 2g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Vaste, donkergroene spruitjes om te oogsten 
van november tot februari. Halfhoog en goed 
bestand tegen koude. 

Spitskool 
250 zaden / gram 
Zaaitijd en teelt: zie rode kool. 

Caraflex F1  
12370 ..... 75 Zaden Gonthier ................. € 4,75 
Deze mooie, donkergroene spitskool met 
opgericht buitenblad behoort tot de vroegste 
spitskoolrassen. De zeer gelijkvormige en 
mooi gevulde kool blijft lang gezond en barst 
niet gauw. Geschikt voor serre en volle 
grond. Goede opbrengst. Lang houdbaar.  

Express, vroege spitse  
12375 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
Voor lente- en zomerteelt. Snelgroeiende, 
spitse, vrij grote, vaste kool met weinig 
buitenblad en een korte stronk. Wordt zowel 
in jan./febr. onder glas als in maart/april op 
zaaibed gezaaid. Kan ook in sept./okt. nog 
gezaaid worden. De planten overwinteren 
dan onder glas en worden in maart van het 
nieuwe voorjaar uitgeplant. Zeer geschikt 
voor zuurkool. 

Kalibos, rode spitskool 
12274 ..... 1g Zaden Gonthier ................. € 2,55 
Mooie, vaste en lekkere spitskool met rode 
bladeren en malse kern. Zaaien maart tot 
eind mei. Uitplanten op 50x50cm. Herfst-
oogst. De rode kleur vermindert echter bij het 
koken. Daarom is Kalibos zeer geschikt voor 
gebruik in slaatjes. 

Witte kool 
250 zaden / gram 
Zaaitijd en kweekwijze: zie rode kool. 

Roem van Enkhuizen 2 
12377 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
Middelvroeg. Afgeronde, iets geribde, grote 
kool met weinig buitenbladeren. Aanbe-
volen voor zomer- en herfstoogst. 

Langendijker winter  
12385 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
Zeer late, vaste, ronde, witte kool van 
ongeveer 2kg. Zeer geschikt voor zuurkool. 
Bewaart uitstekend. 

Witte Brunswijker  
082 ......... 3g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,10 
Middelvroeg. Met dikke, ronde afgeplatte, 
donkergroene krop. Voor herfstoogst. 
Geschikt voor zuurkool. 

Chinese kool 
Ca 350 zaden / gram. 
Chinese kool is een uitstekende groente die 
gemakkelijk te kweken is. Zaaien in potjes 
onder glas april-juni of ter plaatse in volle 
grond juli-eind augustus. Afstand tussen de 
rijen 30cm. Uitdunnen op 20cm in de rij. 
Oogsten van september tot november. 

Zelfsluitende Granaat  
12260 ..... 3g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Een prachtige selectie van slanke kolen met 
een langwerpige krop met bleekgroene, 
gerimpelde bladeren met een zachte en fijne 
smaak. Ideale nateelt.  

Pak-Choy (Taisai) 
12267 ..... 1g Zaden Gonthier ................ € 1,65 
Chinese bladkool is een niet-gesloten kool 
met kale, witte bladstelen, sneeuwwitte blad-
nerven en mooi, donkergroen bovenblad.  

Mergkool Prover 
12425 ..... 3g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Zaaien in juni-juli op zaaibed en uitplanten bij 
10cm grootte op 75x45cm. Verdraagt matige 
vorst. Snelgroeiend.  

Maïs 
Ca 5 zaden / gram.  
Zaaien vanaf april in potjes onder glas of 
begin mei in volle grond op een zonnige 
plaats. Maïs is erg koudegevoelig. De 
afstand tussen de rijen is 50cm, in de rij 
20cm. Zaai in 1-2cm diepe geulen. Oogsten 
na ongeveer 3,5 maanden. 

Golden Bantam  
12420 ..... 8g Zaden Gonthier ................ € 1,65 
75024 ..... 7g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
De zaadkorrel is glad van uiterlijk, zachtzoet 
en bevat vrij veel zetmeel. Het is een vrij laat 
ras maar met goede opbrengst. De kolven 
mogen geoogst worden als de zaadkorrels 
nog mals zijn (aug.-sept.). De hoogte van de 
planten bedraagt 1,5-2m. 

Tasty Sweet F1  
12422 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 2,55 
Dit ras bevat zeer veel suikers en is uiter-
mate geschikt voor ons klimaat. Zowel voor 
rauw als gekookt gebruik. 

Plomyk  
12424 ..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Dé popcornmaïs bij uitstek! 
 

De informatie op de verpakking van de Zaden 
Franchi (Italië), Ferme de Sainte Marthe en Les 
Doigts Verts (Frankrijk), is uitsluitend Franstalig.  
Voor advies, bel 016 633 488.  

Meloen en watermeloen 
Ca 30 zaden / gram.  
Alle meloenen vragen een warme plaats in 
uw tuin, liefst zuidgericht of in een serre. 
Zaaien in een zaaibakje op een verwarmde 
plaats. Verspenen. Uitplanten na 15 mei. 
Ogen  
12421 ..... 1g Zaden Gonthier ................. € 2,55 
Succesvolle kruising tussen cantaloupe-
meloen en netmeloen. De ogenmeloen is 
zeer sappig en heel aromatisch. De schil 
gaat van donkergroen tot geel, met strepen 
in de lengte. Het vruchtvlees is wit. 

Oranje Ananas  
12430 ..... 1g Zaden Gonthier ................. € 2,55 
Tijgermeloen (groene schil met gele vlekken) 
Heerlijk zoet, oranjekleurig vruchtvlees. Voor 
teelt in serre. 

Charentais  
12432 ..... 1g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Ronde vrucht met gladde, lichtgroene schil 
die gelig wordt bij het rijpen. Fel gekleurd 
vlees met fijn aroma.  
Watermeloen Sugar Baby  
12434 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Donkergroene vrucht met intens rood, zeer 
geparfumeerd, stevig en zoet vruchtvlees. 
Voor teelt in serre of op een warme plaats. 

Kiwano, hoornmeloen  
80420 ..... 10 Zaden Buzzy ....................... € 4,95 
De 10cm grote vrucht heeft stekels en is bij 
rijpheid oranje van kleur. De smaak heeft 
dan iets van citroen, banaan en komkom-
mer. Het vruchtvlees is groen. Zaaien vanaf 
april-mei. Uitplanten vanaf half mei. Oogsten 
september-oktober.  

Pepino  
80466 ..... 15 Zaden Buzzy .................... € 3,85 
De rijpe vruchten kleuren geel met paarse 
strepen, veren mee met een zachte vinger-
druk en wegen 150-500g. De subtiele smaak 
doet denken aan een mix van peer en 
meloen. De planten zijn doorlevend mits 
vorstvrij overwinterd. 

Okra  
Clemson Spineless  
12444 ..... 3g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Zaaien in perspotjes bij 22°C. Let erop de 
wortels niet te beschadigen bij het verplan-
ten. De planten worden ongeveer 1m hoog 
en krijgen mooie gele bloemen met een rood 
hart (hibiscus). De vruchten regelmatig 
oogsten. Ideaal om te wokken.  

12370  12274  12385  12260  12267  12422  

12421  12430  12432  80420  80466  12444  
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Paprika en peper 
Ca 150 zaden / gram. 
Zaaien in februari-maart binnenshuis of in 
verwarmde serre bij 20°C. Zodra het eerste 
echte blad verschijnt, verspenen in potjes.  

Paprika 
Begin mei, als het voldoende warm is, uit-
planten in de volle grond op een warme 
plaats of in de serre. Plantafstand 80x40cm. 
Regelmatig toppen. 
Oogsten eind juli tot oktober. Paprika’s zijn 
eerst donkergroen. Bij het rijpen verkleuren 
ze geel of rood. 

5-kleuren mengsel  
124355 ... (5x5)=25 Zaden Gonthier ....... € 3,15 
5 kleuren paprika per kleur verpakt. 

Yolo Wonder  
12435 ..... 1,50g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
92436 ..... 0,25g Bio Zaden Buzzy .......... € 2,65 
Grote, vierkante vruchten met dik, zacht en 
smakelijk vruchtvlees. Ze zijn eerst groen, 
later rood (oogstrijp). Hoogte in serre ca. 
1,50m en buiten ca. 75cm. 

Solero F1  
124365 ... 20 Zaden Gonthier ................ € 5,60 
Mooie, dikke blokpaprika die van groen naar 
rood gaat bij het afrijpen. Dit ras is resistent 
tegen tomatenmozaïekvirus en fysio Po. 
Voor serreteelt. Zeer vroeg ras. 

Lirica F1  
12459 ..... 8 Zaden Gonthier .................. € 5,60 
Dikke blokpaprika die van groen naar geel 
gaat bij het afrijpen.  

Atris F1  
124465 ... 8 Zaden Gonthier .................. € 5,60 
Rode Koehoorn puntpaprika. Rode, lang-
werpige paprika met zoete smaak.  

Palladio F1  
124485 ... 8 Zaden Gonthier .................. € 5,60 
Sterk groeiend ras met langwerpige vruchten 
die snel geel kleuren. Ze zijn mild van smaak 
en worden ca 20cm lang en 5-6cm dik.  

Rode koehoorn  
80664 ..... 2g Zaden Franchi .................. € 2,00 
Langwerpige rode puntpaprika van 16-18cm 
met zoet en vast vruchtvlees.  

Gele koehoorn  
80667 ..... 2g Zaden Franchi .................. € 2,00 
Langwerpige paprika die van groen over-
gaat naar goudgeel bij volledige rijpheid. 
Zoete smaak.  

Orange Horizon, potpaprika 
12438 ..... 10 Zaden Gonthier ................. € 2,55 
Compact blijvend ras potpaprika dat u een 
massa aan mooie, oranje paprika’s oplevert.  

Redskin F1, potpaprika 
60573 ..... 10 Zaden Oranjeband ............ € 5,00 
De vroegste en meest compacte rode pot-
paprika. Hoge opbrengst per plant. 

Paragon, potpaprika 
02438 ..... 6 Zaden Buzzy ...................... € 3,35 
Compact blijvend ras potpaprika met een 
grote opbrengst van mooie rode vruchten. 

Peper 
Cayenne Long Slim 
12450 ..... 1,50g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
Spaanse rode peper, 10-12cm lang. De za-
den zijn zeer scherp van smaak. Zeer rijk-
dragend.  

Jalapeno M 
12451 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
Mexicaanse (ook wel Chili-) peper van 6-
8cm lang. Hij wordt rood bij het rijpen maar 
wordt dikwijls groen gegeten. De vrucht is vrij 
vlezig van structuur en zit qua smaak tussen 
paprika en Cayennepeper. 

Biquinho 
12456 ..... 10 Zaden Gonthier ................. € 2,55 
In tegenstelling van wat u van een peper 
verwacht is dit ras geliefd om zijn zoetheid. 
Het voegt de zoete smaak toe aan elk 
gerecht dat u ermee kookt. De felrode 
vruchten lopen taps toe naar een punt zoals 
een omgekeerde traan. 
 

Bhut Jolokia Red  
02453..... 10 Zaden Buzzy .................... € 4,95 
Eén van de meest hete pepers ter wereld nl 
125 keer sterker is dan de jalapeno! De 
planten worden 45-120cm hoog.  

5 soorten peper 
02455..... 5 x 5 Zaden Buzzy ................ € 4,95 
Habanero chocolate, rode Cayenne, Caloro, 
Papecchia en Serrano pepers. Deze produc-
tieve soorten verschillen in vorm en in sterkte 
gaande van mild tot zeer heet. 

Habanero oranje  
124519... 10 Zaden Gonthier ................ € 2,55 
Zeer hete peper van 100.000-350.00 
scoville. Geef de planten een warme plaats 
voor een optimale productie. 

Peppino F1, potpeper 
60579..... 10 Zaden Oranjeband ............ € 6,00 
Compacte, rode peper voor in pot op uw 
balkon of terras.  

Peper, Groene curry Cabai  
80460..... 1,50g Zaden Buzzy ............... € 2,65 
Verwijder de zaden voor een mildere smaak. 

Habanero mix  
80465..... 0,50g Zaden Buzzy ............... € 2,05 
De pepers hebben een speciaal aroma en 
zijn zéér warm!  

Pastinaak 
Pastinaak wordt ook wel pinksternakel of 
witte peen genoemd. Het is familie van de 
gewone wortel, maar witgeel en minder 
stevig. Zijn typische smaak wordt pas ver-
kregen als de vorst er overheen is gegaan.  

Pastinaken van Guernsey  
12445..... 5g / 1000 Zaden Gonthier ...... € 1,65 
79030..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Zaaien ter plaatse vanaf half april tot midden 
mei. Omwille van de trage kieming (tot 4 
weken), wordt er al eens markeringszaad (vb 
radijsjes) tussendoor gezaaid.  

Peterselie 
Ca 300-500 zaden / gram.  
Zaaien vanaf maart tot begin september, 
breedwerpig of in rijen op 25-30cm afstand. 
Peterselie kiemt traag (tot wel 3 weken). 
Oogsten vanaf juni tot de winter en in de 
volgende lente. 

Platte peterselie  
12460..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
77005..... 5g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Breedbladig. Zeer aromatisch en een fijnere 
smaak dan gekrulde.  
 

124355  124365  124465  124485  12438  60573  

 

02438  12451  12456  02453  

02455  124519  60579  80465  12445  12460  
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Italiaanse peterselie 
12464 ..... 5g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
92464 ..... 2g Bio Zaden Buzzy ............... € 2,05 
Met sterk aromatisch, glad, vrij groot en 
donkergroen blad. Snelle hergroei. 

Gekrulde donkergroene  
12465 ..... 5g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
9193 ....... 320 Pillen Zaden Gonthier ...... € 2,05 
92465 ..... 1,75g Bio Zaden Buzzy .......... € 2,05 
77007 ..... 5g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Forse peterselie op stevige stelen.  

Thujade  
12470. ....  3g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Laagblijvende plant met fijn donkergroen 
gekruld blad. Goede opbrengst. Topkwaliteit! 
Geschikt om in te vriezen. 

Bravour  
12472 ..... 3g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
80873 ..... 7,5m Lint Zaden Buzzy ........... € 2,65 
Moskrulpeterselie met fijn, sterk gekruld 
blad. Zeer goede opbrengst. Zeer goed be-
stand tegen koude. 

Wortelpeterselie halflange 
12474 ..... 3g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Het blad wordt in de zomer gebruikt als krul-
peterselie. De wortel kan tot in de herfst 
gebruikt worden o.a. voor in soep. Boven-
dien kan deze peterselie in de winter gefor-
ceerd worden tot vorming van vers blad.  
 

Wist u dat bij peterselie het loof groeit boven-
op de wortel? Bij pastinaak groeit dit vanuit 
een klein kuiltje. 

Perilla Red Shiso  
11172 ..... 0,50g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
Aromatisch plantje, ook wel Japanse peter-
selie genoemd. De smaak heeft weg van 
munt. Zaaien april-juli op zaaibed in de volle 
grond, verspenen en uitplanten of direct in 
rijen zaaien en uitdunnen.  

Pompoenen 
Gemiddeld 2-3 zaden per gram.  
Zaaien in potjes vanaf half april binnen of in 
koude serre. Vanaf half mei kunt u uit-
planten of ter plaatse zaaien. In tegenstelling 
tot courgettes (zomerpompoenen), zijn de 
meeste pompoenen (courges) een rankend 
gewas en verspreiden de stengels zich over 
de grond. Voorzie 1x2m per plant. U kan de 
plant ook omhoog binden of leiden langs een 
muur of op een dak. 

Jack O'Lantern, Halloweenpompoen 
124775 ... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
Halfhoge, ronde pompoen met lichtoranje 
vruchtvlees. Gewicht 3 à 5kg. 

Gele Parijse (Centenaars) 
12480 ..... 4g Zaden Gonthier ................ € 1,65 
74028 ..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Zeer gekend ras met zeer grote vruchten van 
gemiddeld 10-20kg. Ze hebben een gele 
schil en geel vlees. De vorm is rond afgeplat. 
Wordt ook wel Franse pompoen genoemd. 

Rode van Etampes  
12483 ..... 3g Zaden Gonthier ................ € 1,65 
92483 ..... 6 Bio Zaden Buzzy ................ € 2,65 
Vrij platte, feloranje, geribde pompoen met 
geeloranje vruchtvlees. Dit ras wordt zowel 
voor zijn sierwaarde als voor keukengebruik 
geteeld. Vruchten van 30 à 50cm en onge-
veer 20cm hoog. Gewicht 10 à 20kg.  

Atlantic Giant 
12486 ..... 2,50g Zaden Gonthier ............ € 2,55 
Zeer grote oranje pompoensoort met geel 
vruchtvlees. Het gewas is sterk rankend. 
Voor het kweken van echt grote vruchten 
(100kg), mag u slechts 1 vrucht per plant 
laten uitgroeien. 

Nutty Delica F1 
12487 ..... 1g Zaden Gonthier ................ € 4,75 
De donkergroene pompoenen hebben licht-
groene strepen. Het lekkere vruchtvlees 
heeft een vleugje hazelnootsmaak en is 
prachtig donkergeel. Elke plant produceert 
3-6 ronde vruchten van ca 25cm diameter en 
1,2kg. Zeer lange bewaring. 

Uchiki kuri  
12488 ..... 3g Zaden Gonthier ................ € 2,55 
92488 ..... 1,75g Bio Zaden Buzzy .......... € 2,65 
74007 ..... 3g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Oranje pompoen van ong. 1,5kg met lekker, 
geel vruchtvlees. Sterk rankend met 6 à 10 
vruchten per plant. Zeer lange bewaring.  

Vegetable Spaghetti 
12971 ..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Genoemd naar de vorm van het vruchtvlees 
dat er na het koken uitziet als spaghetti. 
Oogst de pompoenen voor het begint te 
vriezen. Ze bewaren gedurende meerdere 
maanden in een koele, vochtige ruimte.  
 

Sweet Dumpling  
12981 ..... 1g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
Ook Patidou genoemd. Witgroene schil met 
groene ribben. Zoet smakend vruchtvlees. 
Geeft per plant een overvloed aan vruchten 
met een gewicht van 300-800g bij 8-15cm. 
Voor keukengebruik en als sierpompoen.  

Pink Banana Jumbo 
129675 ... 3g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
Grote, rozige, banaanvormige pompoenen 
van ca 7-9kg en een lengte van 60-75cm. 
Het zoete, oranje vruchtvlees heeft een fijne 
smaak. Dit ras is ideaal voor het maken van 
pompoenconfituur. Zeer goede bewaring. 

Waltham butternut 
29831 ..... 1,50g Zaden Buzzy ................ € 1,85 
92983 ..... 2g Bio Zaden Buzzy ............... € 3,35 
Gladde, peervormige vruchten van 1,5-3kg 
en 20-30cm lengte. Ze hebben zoet, oranje-
kleurig vruchtvlees met volle, zoete smaak 
en fijne structuur. Zeer goede bewaring.  

Musquee de Provence 
29695 ..... 1,50g Zaden Buzzy .................. € 2,05 
92489 ..... 2,50g Bio Zaden Buzzy ........... € 2,65 
Geeft middelgrote platte vruchten met een 
diepe rib. De groen/beige schil rijpt af naar 
oranje. Het oranje vruchtvlees heeft een 
lekkere, zoete smaak. Elke plant geeft 4 à 6 
geribde vruchten. Zeer lange bewaring. Dit 
ras is ideaal voor pompoensoep. 

Blauwe van Hongarije 
8012 .... 15 Zaden Ferme de Sainte Marthe ... € 5,70 
Biologische zaden.  
Grijsblauwe pompoen van 3-8kg, 20-35cm 
dik en 15-25cm hoog. Het oranjegele vrucht-
vlees is vast, zoet en zeer goed van kwaliteit. 
Goede bewaring.  
Galeuse d’Eysines  
135 ......... 5g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,60 
Oranje tot roze pompoenen met prachtig 
oranje vruchtvlees. Gewicht 5-15kg en een 
diameter van 25-40cm. Bij volledige rijpheid 
is de schil bedekt met talrijke knobbels, 
vandaar de naam wrattenpompoen. Uit-
stekende smaak. 

12470  12474  11172  124775  12480  12483  

12981  129675  29831  29695  8012  135  

12486  12487  12488  12971  
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Volle van Napels  
151 ......... 5g Zaden Les Doigts Verts ..... € 2,60 
Oud Italiaans ras met 1 à 4 pompoenen per 
plant. Ze worden 60-80cm lang met een 
diameter van 18-30cm en een gewicht van 
10-25kg. Het vruchtvlees is vast, oranje-
kleurig en geparfumeerd. De donkergroene 
schil wordt okerkleurig bij rijpheid. Zeer 
lange bewaring tot wel 1 jaar.  

Sierpompoenen gemengd 
14230 ..... 2g Zaden Gonthier klein ......... € 1,35 
14232 ..... 2g Zaden Gonthier klein+groot . € 1,65 
Prachtig mengsel van verschillende 
sierpompoenen. Ideaal voor bloemschikken 
en herfstcomposities. Zie ook op blz 32. 

Large Blue Hubbard 
24772 ..... 3g Zaden Buzzy .................... € 1,85 
Grote pompoen met prachtige blauwe kleur, 
geschikt voor gebruik in de keuken, maar 
ook zeer decoratief. 

Cucuzi Italian Snake 
29863 ..... 2,50g Zaden Buzzy ............... € 1,85 
Sierpompoen in de vorm van een slang. 

Speckled Swan 
29852 ..... 2,50g Zaden Buzzy ............... € 1,85 
Flessenkalebas. Langgerekte groene sier-
pompoenen met witte vlekken. 

Postelein 
Ca 2000-2500 zaden / gram.  
Warmteminnend. Zaai groene en gele 
postelein in april-mei onder glas of vanaf mei 
in volle grond. Zaai dun, breedwerpig of op 
rijtjes. Maak het zaaibed goed vochtig. Bedek 
het zaaisel met doorzichtige plasticfolie om 
het kiemen te bevorderen. Na een paar dagen 
is meestal al een rode gloed van de kiem-
plantjes te zien. Verwijder dan het plastic. 
Zorg dat de grond vochtig blijft, maar houd het 
gewas zelf zo veel mogelijk droog. Oogsten 
vanaf 3 weken na de uitzaai tot bij de vorst. 
Door slechts het gedeelte boven de 2 onder-
ste bladeren van elke vertakking af te plukken 
kan de plant terug uitschieten. Met zijn frisse, 
zurig-zoutachtige pikante smaak kan poste-
lein gebruikt worden in salades, soep.  

Groene 
12490 ..... 10g Zaden Gonthier .............. € 1,95 
Bevat veel omega-3-vetzuren en is daarom 
een gezonde groente om te ontdekken! 

Gele breedbladige 
12492 ..... 5g Zaden Gonthier ................ € 2,55 
71175 ..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Met malser blad maar minder bestand tegen 
koude en iets gevoeliger voor ziekten dan de 
gewone groene. 

Winterpostelein-Claytone de Cuba  
12493 ..... 3g / 4500 Zaden Gonthier ....... € 2,55 
71173 ..... 1g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Ook Amerikaanse spinazie genoemd. Zeer 
goed bestand tegen koude. Zaaien in volle 
grond van augustus tot half september. 
Bestand tegen lichte vorst. 

Preisoorten 
Ca 300 zaden / gram.  
Zomerprei heeft meestal lichtgroene blade-
ren, een lange schacht en een zachte struc-
tuur. Hierdoor is hij vorstgevoeliger. Zomer-
prei wordt gezaaid onder glas in februari-
maart; op een zaaibed of in volle grond van 
eind maart-half mei.  
Winterprei groeit trager dan zomerprei, heeft 
donkerblauwgroene bladeren, een dikkere, 
kortere schacht en is goed winterhard.  
Winterprei zaait men van begin april-half 
mei. Verplant de plantjes zodra ze de dikte 
van een potlood (5mm) hebben. Knip eerst de 
helft van het gebladerte af en kort de wortels 
in tot op ca 3cm. Plant op een diepte van 12-
15cm. De afstand tussen de rijen bedraagt 
30-40cm en in de rij 12-15cm. Begiet rijkelijk 
zodat er samen met het water, fijne aarde op 
de bodem van het plantgat vloeit en de 
wortels bedekt zijn. Een maand na het 
planten, kan u aanaarden tot aan de basis 
van de bladeren om een langere witte 
schacht te bekomen. Naarmate de groei 
vordert, mag u het aanaarden herhalen. 

Zomer- en herfstprei 
Zwitserse Reuzen (zomer) 
12496 ..... 2,50g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
Snelgroeiende, zeer vroege, groene zomer-
prei met een goede productie van zeer 
lange, mooi witte schachten. Dit ras is ook 
geschikt voor herfstteelt.  

Bulgaarse Reuzen (zomer) 
12498 ..... 2g Zaden Gonthier................. € 1,95 
Dit oude ras is één der langste preisoorten. 
Door hun snelle groei kunnen de planten 
meer dan 1m hoog worden. Ook de schach-
ten kunnen zeer lang worden (tot wel 45-
55cm). Zeer geschikt voor zomerteelt en 
vroege herfstteelt. Blad lichtgroen. 

Idéal (Blauwgroene herfst) 
12499 ..... 300 Zaden Gonthier ............... € 3,65 
Professioneel tuindersras met een lange 
oogstperiode nl van augustus tot het vriest. 
Bovendien is het sterk ziektebestand (roest). 
De lengte van de schacht is ca 18-20cm. 
Deze heeft vrijwel geen knobbel en is zeer 
vast en wit. De groeiwijze is opgericht.  

Herfstreuzen 3, type Elbeuf (Olifant) 
12500..... 2,50g Zaden Gonthier ............ € 1,65 
71016..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Ras met donkergroene bladeren en een 
25cm lange, mooie vaste schacht. Ook voor 
zomerteelt. De planten verdragen matige 
nachtvorst. 

Winterprei 
Winterreuzen (Luikse winterprei) 
12510..... 2,50g Zaden Gonthier ............ € 1,65 
71017..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Zeer grote opbrengst. Goed bestand tegen 
de koude. Oogstbaar tot einde winter. Mooie, 
ca 20cm lange, donkergroene prei. 

Blauwgroene winterprei 
12515..... 2,50g Zaden Gonthier ............ € 1,65 
Een klassieke winterprei geschikt voor 
middellate en late winterteelt. Oogstbaar van 
december tot half maart. Deze prei heeft een 
dikke, stevige schacht, kort blad en donker-
blauwgroene kleur. Goed ziektebestand. 

Farinto (Blauwgroene winterprei) 
12513..... 300 Zaden Gonthier............... € 3,65 
9194....... 160 Pillen Zaden Gonthier ...... € 3,85 
Voor de late herfst- en winterteelt. Vormt 
zware, dikke donkergroene schachten van 
ca 25cm lang. Farinto ontwikkelt zich laat in 
de winter, doorstaat hevige koude en groeit, 
dadelijk na de vorst, in het vroege voorjaar, 
uit tot dikke prei.  

Hiverbleu (Blauwgroene winterprei) 
12518..... 3g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Ras geselecteerd voor de winterteelt. Hoge 
opbrengst en mooi witte, lange schachten. 
Goed bestand tegen ziekten. 

Raapstelen en Rapen 
Raapstelen zijn een typische voorjaars-
groente. Zaaien februari-maart onder glas en 
daarna in volle grond tot de herfst, in rijen; 
niet te dik zaaien en niet uitdunnen. 
Afsnijden bij een hoogte van 20cm. 

Rapen (ca 600 zaden / gram) groeien heel 
goed in de nabijheid van aardappelen. Zet ze 
echter niet in de buurt van kolen! Dun 
uitzaaien in rijen met 25cm tussenruimte. 
Later uitdunnen op 10cm. Oogsten vanaf 
mei tot de vorst. Laat de knollen max. 5-
10cm dik worden om voosheid te vermijden.  

Blad-, snijmoes, raapstelen 
Een zeer vitaminerijke, gezonde en zeer 
vroege bladgroente om te gebruiken in en 
slaatje, om te wokken, in pasta of in soep. 

Mizuna - Japanse salade 
80434..... 10g Zaden Buzzy .................. € 2,05 
Het blad lijkt een beetje op rucola en is iets 
donkerder en iets fijner ingesneden. De groei 
is als een losse krop met fijn ingesneden 
blaadjes. Goed koudebestand.  

Mosterdspinazie - Komatsuna  
80423..... 3g Zaden Buzzy .................... € 2,05 
Japanse mosterd uit de familie van de rapen 
en raapstelen. Snelgroeiende losse bladkool 
met een frisse mosterdsmaak. Zaai in volle 
grond van begin mei tot begin sept. 

12498  12499  12513  80434  

151  14230  24772  29852  12493  12496  
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Rapen 
Milanese, platte, witte roodkop 
12587 ..... 10g Zaden Gonthier .............€ 1,35 
79001 ..... 5g Bio Zaden Germisem .......€ 3,00 
Met mooi wit vlees. Zaaien van maart tot juli. 
Oogsten van juni tot oktober. 

Platte witte meiraap 
12590 ..... 10g Zaden Gonthier .............€ 1,35 
Platrond, wit raapje met mals vlees. Zaaien 
van maart tot mei. Ook geschikt voor in 
serre. Oogsten vanaf juni. 

Goldana (Goudbal kortlof) 
12595 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,35 
Ronde, gele raap zowel aan de binnen- als 
de buitenkant. Zaaien in juli-augustus 
Oogsten na 6 weken. Goede bewaring.  

Ronde, witte roodkop (Nancy) 
12597 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,35 
Mooie bolronde, witte raap met violetrode 
kraag en zeer fijnsmakend vruchtvlees. 
Zaaien in juli-augustus. Zeer goed bestand 
tegen koude. 

Vertus Marteau 
293 ......... 8g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,10 
Tuinraap met cilindervormige witte wortel. 
De smaak is heel zacht en zoet. Zaaien van 
maart tot mei en van juli tot augustus. 

Rabarber 
Victoria 
12545 ..... 1g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
Met 50% rode stelen. Zaaien in het voorjaar. 
Uitplanten in de herfst. 

Radijs 
Ca 120 zaden / gram.  
Radijs is een gemakkelijke en smakelijke 
groente die snel oogstbaar is (na 30 dagen). 
Ze vraagt weinig bemesting maar wel vol-
doende water opdat de knolletjes hun goede 
smaak zouden behouden. In de zomer zaait 
u best in de schaduw. De zaaidiepte is zeer 
belangrijk voor de kwaliteit van de radijzen: 
zaai de ronde rassen zo oppervlakkig moge-
lijk en de halflange op max. 1-1,5cm diepte.  

Saxa 2 
12550 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,35 
9198 ....... 130 Pillen Zaden Gonthier ...... € 2,05 
92550 ..... 2,50g Bio Zaden Buzzy .......... € 2,05 
79035 ..... 5g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Zeer vroege, ronde, helderrode radijs met wit 
vruchtvlees. Voor teelt in serre (jan.-april) en 
in volle grond (april-augustus). 
Referentie 79035 is het ras Globe. 

Bel Image (ronde kortlof) 
12555 ..... 8g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
80875 ..... 7,5m Lintzaden Buzzy ............ € 2,65 
Zeer vroege variëteit voor serre en volle 
grond. Ronde, rode radijs die niet snel voos 
wordt. Knapperig en zeer zacht van smaak. 
Geschikt voor jaarrond teelt, van vroeg tot 
laat, ook in de zomer! 

Cherry Belle 
12556 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,65 
Mooie ronde, rode radijs om te zaaien in 
volle grond tot in augustus. Goed bestand 
tegen voos worden. 

Gaudry 3, ronde rode witpunt 
12558 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,35 
92564 ..... 2,5g Bio Zaden Buzzy ............ € 2,05 
79034 ..... 5g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Zeer vroeg ras voor serre (januari-april) en 
volle grond (april-augustus). Dit type rad-
ijsjes is eveneens beschikbaar in biologische 
zaden (92564 Radijs Sparkler en 79034 
Radijs National 2). 

Ronde soorten gemengd 
12560 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,65 
80874 ..... 7,5m Lintzaden Buzzy ............ € 2,65 
Met 10% gele, 20% ronde witte, 35% rode, 
30% rode witpunt en 5% half paarse radijs. 

French Breakfast 3  
12567 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,35 
92546 ..... 2,5g Bio Zaden Buzzy ............ € 2,05 
79033 ..... 5g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Halflange (5cm), rode witpunt. Voor uitzaai in 
serre van januari tot april en in volle grond 
van april tot augustus.  

Ijskegel 
12565 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,65 
Langwerpige, mooi witte radijsjes om te 
zaaien van april tot augustus in volle grond. 
Iets scherpere smaak dan rode radijsjes. 

Radijs 18 dagen 
405 ......... 15g Zaden Les Doigts Verts.... € 2,10 
Radijs met halflange wortel, helderroze met 
witte punt. Voor teelt het jaar rond. 

Rammenas 
Rammenas behoort tot de groep van de 
radijzen. Op lichte grond is het makkelijker 
om lange, rechte rammenas te kweken. 
Rammenas hoeft niet zwaar bemest te wor-
den, een lichte compostgift volstaat. 
Zomerrammenas (daikon) is meestal wit van 
kleur, minder geschikt om te bewaren en 
minder pikant van smaak. Zaaien vanaf half 
maart tot half april onder glas, of vanaf half 
april tot half augustus direct in de volle grond. 
Afstand 25x15cm. 
Winterrammenas is geschikt om te bewaren 
en is scherper van smaak. Zaaien van half 
juni tot half augustus. Afstand 30x15cm.  

Ronde zwarte winterrammenas 
12580 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,35 
Zeer geschikt voor zwaardere gronden. 

Lange zwarte winterrammenas 
12575 ..... 10g Zaden Gonthier ............... € 1,65 
Zwarte, lange (20cm), dikke wortel (uur-
werkgewicht). De wortel is binnenin wit. 
Goede bewaring in de winter indien beschut.  

April Cross F1 
12573  .... 1,75g Zaden Gonthier ............. € 4,75 
Deze zomerrammenas houdt zijn kleur lang 
en wordt niet snel voos. Knapperig vrucht-
vlees met een milde, maar fijne zoete smaak. 
De duitse benaming is ‘rettich’.  

Ostergruss / 5weken  
418 ......... 10g Zaden Les Doigts Verts .... € 2,60 
Rosé de Pâques. Met lange puntige wortel 
en roze schil. Stevig wit vruchtvlees. Zaaien 
van april tot begin september. Oogsten vanaf 
5 à 6 weken na het zaaien.  

China Rose 
413 ......... 12g Zaden Les Doigts Verts .... € 2,10 
Met ca 12cm lange wortel met bolvormig, 
afgeplat uiteinde. Wit, knapperig vrucht-
vlees, smakelijk en enigszins pikant. Zaaien 
van juni tot augustus.  
 

Meer informatie over het gebruik van pillen 
zaden en lint zaden vindt u op 24. 

12587  12590  12595  12597  293  12545  

12555  12558  12560  12567  

12565  12580  12575  12573  418  413  
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Rucola 
Ca 550 zaden / gram.  
Rucola of raketkruid is geschikt voor teelt in 
de tuin en in potten. Er kan vroeg in het 
voorjaar tot vrij laat in de herfst gezaaid 
worden. In een serre of broeikas kunt u zelfs 
in de winter zaaien. Afstand tussen de rijen 
10-15cm. Oogsten na 3 tot 5 weken. 
Als u het hart van de plant niet beschadigt, 
kunt u meerdere keren snijden. Rucola is 
bekend om zijn typische, nootachtige smaak 
en wordt veel gebruikt in gemengde salades.  

Gewone rucola (Rucola cultivata) 
12599 ..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,35 
Jong plukken bij 8-10cm hoogte. 

Wilde rucola (Rucola selvatica) 
125995 ... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
80683 ..... 4g Zaden Franchi .................. € 2,00 
77002 ..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Door het pittiger aroma en dieper getande 
blad verkiezen velen de wilde rucola boven 
de gewone. Schiet minder snel op. 

Rucola Wasabi 
02596 ..... 0,50g Zaden Buzzy ............... € 2,05 
De pikante wasabismaak gaat over naar de 
typische rucolasmaak.  

Rucola Dragons Tongue  
60952 ..... 0,15g Zaden Oranjeband ....... € 2,05 
Rucola selvatica met een rode bladnerf. Dit 
contrasteert mooi met het donkergroen van 
de rest van het blad. 

Schorseneer 
Schorseneren vragen een diep bewerkte, 
luchtige grond (weinig bemesting) om een 
mooie rechte, onvertakte wortel te beko-
men. Zaaien in april-mei, in rijen op 25cm. 
Uitdunnen op 8cm. Geef regelmatig water bij 
droogte. Oogst naar behoefte vanaf de herfst. 

Duplex (Scorzonera hispanica) 
2700 ....... 5g /400 Zaden Gonthier ......... € 1,65 
79048 ..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Verbeterde Russische Reuzen. Lange (30cm) 
cilindervormige, donkerbruine bijna zwarte 
wortel. Goed bestand tegen opschieten. 
Houdt van diep bewerkte, vrij losse grond. 
De wortels kunnen in de grond overwinteren. 
Zachte smaak.  

Mammouth (Tragopogon porrifolius) 
422 ......... 6g Zaden Les Doigts Verts ..... € 2,60 
Witte schorseneer, ook wel armeluis-
asperge, plantaardige oester of paarse 
morgenster genoemd, heeft een grote, 
geelvlezige wortel met een fijne en subtiele 
smaak. Zeer goed bestand tegen kou.  

Selder 
Snijselder 
Ca 2000 zaden / gram.  
Zaaien van maart tot augustus op een rij-
afstand van 25cm. Het zaad kiemt lang-
zaam. Oogsten vanaf mei. Redelijk bestand 
tegen koude. 

Gewone snijselder 
12730 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
76003 ..... 2g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
De bladeren en de stelen zijn iets grover dan 
12735 en ook de plant is wat hoger. 

Amsterdamse donkergroene  
12735 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Donkergroen (donkerder dan 12730), fijn, 
diep ingesneden blad. Korte stelen. Zeer 
geurig.  

Gewone selder  
Zaaien : 
-in februari in een kweekbakje op een warme 
plaats. Verplanten in maart onder be-
schutting en oogsten in juni. 
-in maart onder glas, oogst in juli-augustus. 
-in april-mei in volle grond voor oogst in de 
herfst en winter. 
Eenmaal verspenen en nadien uitplanten op 
een plantafstand van 30x30cm. 

Goudgele zelfblekende 2 
12710 ..... 1g / 2000 Zaden Gonthier ....... € 1,65 
Zelfblekende selder wordt ook goed wit, zelfs 
zonder afscherming van het licht. Lange, 
gladde en volvlezige stelen zonder draad. 
Goed bestand tegen opschieten.  

Pascal, groene volpijp 
12740 ..... 1g / 2000 Zaden Gonthier ....... € 1,65 
Forse struik met volle, groene stelen.  

Elne 
041 ......... 2g Zaden Les Doigts Verts  ..... € 2,60 
Groenbladig ras met volle, zeer vlezige, per-
fect gladde stelen van zeer goede kwaliteit. 
Goed bestand tegen roestziekten. 

Knolselder 
Ca 2000 zaden / gram.  
Zaaien onder glas in maart-april. 
Zaaien op zaaibed of ter plaatse in volle 
grond van half april tot juni. Zaaitemperatuur 
18-20°C. Het zaad kiemt langzaam (4 weken 
of meer is normaal) en de groei verloopt in 
het begin traag. Na het verspenen, 
uitplanten in mei-juni op 50x50cm. Eind 
augustus de hals van de plant een beetje 
ontbloten om de ontwikkeling van de knol te 
bevorderen. Oogsten in oktober-november. 

Dolvi  
12720..... 0,75g Zaden Gonthier ............ € 1,35 
76002..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Het ras Dolvi is een verbetering van de knol-
selder Praagse Reuzen. Dit ras met kort loof 
vormt snel een dikke knol. Hierdoor is het 
vroeger en gemakkelijker oogstbaar. 
76002 zijn de gewone Praagse Reuzen. 

Monarch 
12724..... 0,25g Zaden Gonthier ............ € 3,15 
Prachtig witte knolselder. Dit professioneel 
ras geeft zeer forse knollen die nauwelijks 
hol worden. Het heeft geen last van groei-
scheuren en is bovendien weinig vatbaar 
voor het seldervirus. De wortels worden 
gevormd aan de onderkant van de knol 
waardoor deze mooi glad is wat het schillen 
vergemakkelijkt. 

Slasoorten 
Sla is zeer geschikt voor teelt in potten of in 
moestuinbakken. Door de gepaste variëteit 
te kiezen volgens het seizoen kan u bijna het 
jaar rond sla telen. 

Snijsla 
Snijsla wordt vnl. in de lente geteeld. In 
februari kan u al zaaien in koude bak of 
koude serre. Verspenen of verplanten is niet 
nodig. Oogsten na 8 weken. Herhaal dit 
nadien in volle grond. 

Wit dunsel 
12685..... 10g Zaden Gonthier............... € 1,95 
Voor het snijden van verse, jonge, malse 
slablaadjes. De oogst kan beginnen als de 
blaadjes ongeveer 10cm lang zijn. Als u niet 
te laag wegsnijdt, zullen de planten weer uit-
lopen en kunt u nog een 2de keer oogsten.  

Pluk- en krulsla 
Ca 1000 zaden per gram.  
Pluksla is een niet-kroppende slasoort. Er 
mag dicht gezaaid worden. Uitdunnen hoeft 
niet. Oogst de sla als hij jong is. De planten 
kunnen in 1x geoogst worden of de bladeren 
kunnen regelmatig afgesneden (geplukt) 
worden zonder de hele plant te oogsten. Als 
u niet te diep afsnijdt, kan er meermaals 
geoogst worden.  
Krulsla is een pluksla met sterker inge-
sneden en gekroesd blad.  
Zaaien van half maart tot eind augustus in de 
volle grond in rijen op 25cm van elkaar. 
Zaaidiepte 0,5-1cm.  

Lollo bionda 
12668.. 2g Zaden Gonthier ................... € 1,95 
76014.. 2g Bio Zaden Germisem ............ € 3,00 
Sterk gekroesde groene krulsla met een 
losse krop. Deze knapperige sla heeft een 
zacht zoete smaak.  

Lollo rossa  
12669.. 2g Zaden Gonthier ................... € 1,95 
76013.. 2g Bio Zaden Germisem ............ € 3,00 
Krulsla met opgerichte en sterk gekroesde, 
rode bladeren. Door het getand blad en de 
open vorm is de plant minder aantrekkelijk 
voor slakken. Weinig gevoelig voor rand. 

125995  60952  12700  422  12710  12724  

12685  12668  12669  12675  
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Gekrulde Amerikaanse Roodrand 
12675 .. 10g Zaden Gonthier .................. € 1,95 
Oud ras met licht gekruld, groen blad met 
rode vlekken aan de bladranden. Foto p17. 

Australische Gele 
12678 .. 10g Zaden Gonthier .................. € 1,95 
Pluksla met sappig en mals blad, geelgroen 
van kleur en fijn gekruld. 

Rood Eikenblad (salad bowl) 
12680 .. 2g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
76016 .. 2g Bio Zaden Germisem ............ € 3,00 
Met roodachtig, ingesneden blad. 

Groen Eikenblad (salad bowl) 
56018 .. 4g Zaden Germisem ................. € 2,00 
Mooie blondgroene eikenblad pluksla met 
zachte gekrulde bladeren. Goede smaak. 
Deze sla verdraagt goed de warmte en komt 
slechts heel laat in zaad. 

Mesclun, Frans salademengsel 
12688 .. 5g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Een mengsel van diverse kleuren sla, 
friséesla, radicchio en rucola.  

Salade mix 4 seizoenen 
80660 .. 12g Zaden Franchi .................... € 2,00 
Meer dan sla alleen in deze mix van o.a. 
rucola, andijvie-, chicorei- en slasoorten. 

Slamengsel 
7516 .... 12g Zaden Franchi .................... € 2,00 
Steeds variatie in uw slaatjes met dit meng-
sel van meer dan 10 slasoorten oa diverse 
soorten snijsla, romeinse sla, 4 seizoenen. 

Salade gemengde soorten  
80870 .. 7,5m Lint Zaden Buzzy .............. € 2,65 
12603 .. 3g Zaden Gonthier .................... € 1,65 
Mengsel van plukslasoorten met o.a. Ameri-
kaanse roodrand en Australische gele. Zeer 
decoratief en gemakkelijk te kweken. 
Snelgroeiend en ideaal om jong te plukken. 

Oriental Leaf Mix 
80470 .. 3g Zaden Buzzy ....................... € 2,05 
Door de zorgvuldige keuze van diverse 
Aziatische bladgroenten krijgt u met deze 
mix een heerlijke salade van boterzacht, 
pikant tot nootachtig. 

Kropsla  
Ca 700-1000 zaden per gram. 
Zaaien in een zaaibakje, op een zaaibed of 
op rijtjes in vochtige grond. Zaai ondiep, het 
zaad moet maar net bedekt zijn. Na op-
komst uitdunnen op 30cm in de rij, of uit-
planten op 30x30cm. 
Lentekropsla wordt gezaaid tot maart-april. 
Nadien wordt de zomer- en herfstkropsla 
gezaaid.  

Deze geven meestal dikkere kroppen en 
verdragen de warmte zonder vlug door te 
schieten.  
Wintersla wordt gezaaid vanaf augustus, 
september en kan overwinteren mits be-
schutting. Afdekvlies vindt u op blz 45.  

Goudgele Gotte  
12634 .. 3g Zaden Gonthier ................... € 1,65 
Kleine, niet zeer vaste kropsla met een 
prachtige goudkleur. Ideaal als steeksla voor 
een zéér vroege oogst in serre of broeikas. 
Snelle groei. Oogst naar behoefte zonder te 
wachten op volledige ontwikkeling.  

Meikoningin  
12610 .. 3g Zaden Gonthier ................... € 1,35 
76015 .. 2g Bio Zaden Germisem ............ € 3,00 
Dit ras is wordt speciaal gewaardeerd door 
alle moestuinders voor de vroege en late 
teelt in serre en voor de lente- en herfstteelt, 
direct in volle grond. Heerlijke, malse kropsla 
met een mooie heldergroene kleur met een 
rode rand. De kroppen zijn ongeveer even 
dik als de zomersla.  

Hilde 2 
12615 .. 3g Zaden Gonthier ................... € 1,35 
Vormt stevige kroppen met mals, lichtgroen 
blad. Geschikt voor vroege teelt onder glas, 
zomerteelt in volle grond en herfstteelt in 
serre (winteroogst). Schiet niet snel op. 

Milan 
2616 .... 0,75g Zaden Gonthier ............... € 3,65 
9178 .... 80 Pillen Zaden Gonthier  .......... € 3,85 
Zeer mooie blonde kropsla voor de lente-, 
zomer- en herfstteelt in volle grond. Dus één 
sla voor het ganse seizoen. Malse, grote 
krop, zeer goed ziektebestand en niet snel 
opschietend, kortom één van de allerbeste 
slasoorten voor vollegrondsteelt. 

Mafalda 
12617 .. 0,40g Zaden Gonthier ............... € 4,75 
Ras met een grote resistentie tegen 
meeldauw, virusziekten én tegen groene 
bladluizen. Het is bovendien geschikt voor 
jaarrond teelt. Een topper!  

Zomerdiamant Neckarreuzen 
12620 .. 2g Zaden Gonthier ................... € 1,95 
9190 .... 400 Pillen Zaden Gonthier ......... € 3,35 
Grote krop met zeer mals blad. De planten 
schieten niet snel op. Zeer geschikt voor 
lente- en zomerteelt in volle grond. 

Zwart-duits / Passepartout 
12625 .. 3g Zaden Gonthier ................... € 1,35 
Een lichtgroene zomer- en herfstsla die niet 
snel opschiet. Compacte krop met een 
beetje gebobbeld blad. Zwart zaad.  
 
 

Dikke blonde traagschietende 
12627 .. 3g Zaden Gonthier .................... € 1,65 
Een frisgroene malse sla met grote maar niet 
te dichte kroppen en een goudgeel hart. Hij 
schiet niet snel op en is dan ook vooral 
geschikt voor de zomer- en herfstteelt. Goed 
bestand tegen warmte. 
 

Sla kiemt het best bij lage temperatuur: 15°C 
is ideaal. De minimumtemperatuur is 6°C. 
Sla gaat in kiemrust bij 25°C. Bij warm weer 
kunt u daarom beter zaaien op een 
schaduwrijk zaaibed.  

Gaardenier, du bon jardinier 
12635 .. 3g Zaden Gonthier .................... € 1,65 
Malse zomer- en herfstsla. Opgaande, iets 
conische, mooi gesloten krop. Glad blad met 
iets roze tint. Schiet niet snel op. 

Kagraner Zomerkoning 
12637 .. 3g Zaden Gonthier .................... € 1,65 
Donkergroene zomersla met middelgrote, 
stevige, malse kroppen. Schiet niet snel op. 
Vooral geschikt voor de droge, hete zomer- 
en herfstteelt. Zwart zaad. 

Wonder van 4 jaargetijden 
12639 .. 3g Zaden Gonthier .................... € 1,65 
76021 .. 2g Bio Zaden Germisem ............ € 3,00 
Vooral voor de voorjaars- en zomerteelt, 
maar ook voor de herfstteelt. Met boter-
malse, stevige vaste kroppen en een goud-
geel hart. Het buitenblad is sterk gebobbeld 
en roodbruin. De kleuring is heviger bij lage 
temperatuur. Zwart zaad. 

Appia 
12642 .. 3g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Blondgroene malse sla met zeer gesloten, 
grote vaste kroppen met zeer zachte bla-
deren. Schiet niet snel op. Gezond en be-
trouwbaar, veel gevraagd ras voor lente- en 
herfstteelt.  

Larissa serresla 
60841 .. 0,60g Zaden Oranjeband ........... € 3,50 
Voor teelt onder glas in het vroege voorjaar 
of de herfst. Ook geschikt voor teelt buiten in 
de zomer. Schiet traag door en krijgt niet 
gauw rand.  

Dynamite 
56026 .. 0,50g Zaden Germisem ............. € 4,55 
Resistent tegen ziekten en tegen groene 
bladluis, wortelluis. Geschikt voor de lente- 
en vroege zomerteelt.  

Kinemontepas  
242 ...... 4g Zaden Les Doigts Verts ......... € 2,10 
Dikke krop met grote donkergroene 
bladeren. Goed bestand tegen warmte. Voor 
zomerteelt. 

12678  12680  12634  12610  12616  12620  
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Bruine wintersla 
253 ......... 4g Zaden Les Doigts Verts ..... € 2,10 
Kleine, zeer dichte krop met een roodbruine 
tint. Zeer bestand tegen de koude en kan bij 
een normale winter blijven staan in volle 
grond of een niet verwarmde serre. Oogst tot 
het voorjaar, iets vroeger dan 257. 

Winterwonder Merveille d’hiver 
56020 ..... 4g Zaden Germisem .............. € 2,00 
Snelgroeiend ras met lichtgroene ge-
krinkelde bladeren. Goed bestand tegen 
koude. Voor winteroogst. 

Batavia-sla  
Batavia, Blonde de Paris 
12640 ..... 3g Zaden Gonthier ................ € 1,65 
Zeer vroege lentesla met grote, mooi goud-
gele krop die doet denken aan een com-
binatie van kropsla en ijsbergsla.  

Ijsbergsla 
De teelttechniek van ijsbergsla is verge-
lijkbaar met kropsla, de teeltduur is echter 2 
à 3 weken langer. 

Great Lakes 118 
12645 ..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Zeer grote kroppen met fors buitenblad, ruw 
gefranjerd. Trage schietneiging. Zaaien 
vanaf maart (10°C). 

Rode Grenobloise 
12643 ..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,65 
Een knapperige, rode ijsbergsla, kleurrijk in 
een slaatje. Voor alle teelten. 

Romeinse sla 
Ook bindsla genoemd. Zaaien zoals zomer-
sla en uitdunnen of verplanten op 40cm. 

Blanke zelfsluitende bindsla 
12600 ..... 3g Zaden Gonthier ................ € 1,65 
Synoniem Blonde maraichère. Stoofsla. 
Eventueel de bladeren bij elkaar binden om 
het hart te bleken. 

Romeinse sla, Little Gem 
12604 ..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Een kleine, snelkroppende Romeinse mini-
sla, een combinatie van kropsla en bindsla. 
Zeer voedzaam, mals en vooral binnenin 
zoet van smaak.  

Suikerij, molsla 
12670 ..... 0,75g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
Zaaien vanaf april. Het loof afsnijden in 
oktober. Tijdens en na de winter groeien 
terug bladeren op de wortels (bleken onder 
stro of plastiek geeft minder bitter blad). Kan 
ook geforceerd worden zoals witloof. 
Bloedzuiverende werking. 

Veldsla 
Ca 400-600 zaden per gram. 
Veldsla groeit op alle gronden doch verkiest 
een humusrijke grond. Zaai veldsla in een 
koele omgeving tussen 10 en 20°C om het 
kiemen te bevorderen. Houd bij droog weer 
de rijen vochtig tot de kieming. 
Voor de late herfstteelt wordt vanaf begin 
augustus tot half september buiten in de 
volle grond gezaaid.  
Voor de winterteelt zaait men vanaf eind 
september t/m oktober onder glas. 
Plantafstand: 12-20cm tussen de rijen en 5cm 
in de rijen. Als de planten te dicht op elkaar 
staan en/of er te veel onkruid aanwezig is, 
kan veldsla aangetast worden door 
schimmelziekten.  
Veldsla is goed bestand tegen koude. Als het 
kouder wordt dan -5°C, brengt u best 
bescherming aan over de planten. Gebruik 
hiervoor een vliesdoek ((blz 45). 

Grote Noordhollandse 
12690 ..... 5g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
76031 ..... 3g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Snelgroeiend ras met grote, langwerpige 
blaadjes, lichtgroen en mals. Tamelijk platte 
groeiwijze. In de winter minder gevoelig voor 
schimmelziekten. Goede opbrengst. 

Volhart 2 
12692 ..... 5g Zaden Gonthier  ................ € 1,65 
Meest winterharde (buitenteelt!) rondbladig 
type met glad, mooi groen blad en met goed 
gevuld hart. Volhart groeit trager dan 12690. 
Hij behoudt beter zijn stevigheid in slaatjes 
maar geeft iets minder gewichtsopbrengst.  

Groene van Kamerijk (Cambrai) 
56030 ..... 6g Zaden Germisem .............. € 2,00 
Met donkergroene, bredere, afgeronde 
korte, platte blaadjes. Goed bestand tegen 
koude en tegen ziekten zoals meeldauw. 

Coquilles de Louviers 
279 ......... 5g Zaden Les Doigts Verts ...... € 2,60 
Donkergroene, gebogen, lepelvormige 
(schelp) bladeren. Goed bestand tegen 
koude. Lekkere smaak. 

Favor, hele jaar rond  
56032 ..... 4g Zaden Germisem .............. € 2,55 
Donkergroene, kortbladige veldsla met 
mooie opstaande rozetten op korte stelen. 
Zaaien van januari tot eind september.  

Elan 
60888 ..... 8g Zaden Oranjeband ............ € 2,05 
Tuindersras voor markt en groentenveiling. 
Met grootbladige, ronde, donkergroene 
bladeren. Tolerant tegen valse meeldauw. 
Vooral geschikt voor de teelt onder glas.  

Spinazie 
De scherpzadige rassen hebben scherpe 
stekels. Het zijn snelle groeiers die ook snel 
in zaad schieten bij warm weer. Ze zijn 
geschikt voor vroege uitzaai onder glas 
vanaf januari of voor lenteteelt vanaf maart 
en voor herfstteelt. Ca 70-100zaden / gram. 
De rondzadige rassen groeien trager en zijn 
minder gevoelig voor doorschieten. Ca 90-
120 zaden / gram. 
Afstand tussen de rijen ong. 15cm. 
Zaai in januari-maart onder beschutting en 
vanaf april, om de drie weken, in volle grond. 
Kies in mei, juni en juli een beschaduwde 
plaats om te zaaien en begiet regelmatig.  
Half augustus mag er een behoorlijke hoe-
veelheid gezaaid worden om in de herfst te 
oogsten. 
Half september kunt u een laatste maal 
zaaien om tot in de lente te oogsten.  
Voor de zomerteelt biedt de Nieuwzeelandse 
spinazie een goed alternatief. 

Amsterdams reuzenblad 
12779..... 15g Zaden Gonthier............... € 1,35 
Scherp zaad. Voor zeer vroege uitzaai. Zeer 
snel groeiend ras met grote, malse, 
donkergroene bladeren. Zeer geschikt om in 
te vriezen. 

Securo  
12794..... 15g Zaden Gonthier............... € 1,35 
93558..... 15g Bio Zaden Buzzy ............. € 3,35 
Rond zaad. Geschikt voor vroege uitzaai 
vanaf januari en voor herfstteelt. Goed be-
stand tegen meeldauw. Middelgroen blad. 

Rendo F1 
12796..... 10g Zaden Gonthier............... € 1,95 
Rond zaad. Een traag schietend ras met 
mooi rond, donkergroen blad. Geschikt voor 
lente-, zomer- en herfstteelt. Resistent tegen 
4 fysio’s van Wolf (= valse meeldauw).  

Wit of echte meeldauw is een schimmel-
ziekte bij planten. Een variante op eenzelfde 
schimmelsoort noemt men een fysio.  

Bazaroet 
12804..... 15g Zaden Gonthier............... € 1,65 
Rond zaad. Vormt zeer grote, brede, mooi 
donkergroene bladeren. Goed bestand 
tegen meeldauw. Zaaien van maart tot juli. 

Nores 
12809..... 15g Zaden Gonthier............... € 1,35 
13578..... 50g Zaden Gonthier............... € 2,25 
Vikingtype. Meest gevraagd ras met rond 
zaad. Grote, ronde bladeren, hoge op-
brengst en fijne smaak. Zaaien van april-juli. 
Groeit traag en is daardoor traagschietend. 

12690  12692  56030  279  12796  12809  
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Winterreuzen ras Viroflex 
12819 ..... 15g Zaden Gonthier ............... € 1,35 
13582 ..... 50g Zaden Gonthier ............... € 2,25 
77020 ..... 5g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Rond zaad. Viroflex is het meest bekende 
ras voor de winterteelt in volle grond of serre. 
De planten vormen steviger wortels dan 
andere rassen en hebben daardoor minder 
te lijden van vorst. Zaaien van augustus-
september om tot vroeg in het voorjaar te 
oogsten. Traaggroeiend.  

Reuzen van Viroflay 
57018 ..... 12g Zaden Germisem ............ € 2,00 
77018 ..... 5g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Sterk ras met een goede opbrengst met heel 
brede, gladde en vlezige bladeren. Geschikt 
voor diepvriezen. Zaaien in de lente of herfst. 

Matador  
7414 ....... 14g Zaden Franchi ................ € 2,00 
Vikingtype. Zaaien van maart tot augustus. 
Goed bestand tegen warmte. Dit ras heeft 
brede, donkergroene bladeren met een uit-
stekende smaak en textuur. Het schiet zeer 
langzaam in zaad.  

Nieuw-Zeelandse spinazie 
12835 ..... 5g Zaden Gonthier ................. € 1,35 
Deze ‘spinazie’ is een gemakkelijke groente 
die zelfs op moeilijke gronden goed groeit. 
Zijn grootste vijand is de koude. Zaaien 
vanaf april tot juli. Ook ideaal voor in potten. 
Laat het zaad 24u weken alvorens te zaaien. 
De planten worden 60cm hoog en geven een 
grote opbrengst. Knip de uiteinden van de 
stelen in om een goede vertakking te 
bekomen en zaadvorming te voorkomen. 
Oogsten vanaf juni tot het vriest. 

Doorlevende - Zevenjarige spinazie 
12836 ..... 0,50g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
Rumex patientia, oseille épinard is een oude 
groente die eigenlijk een zuringsoort is. Ze 
kiemt al bij lage temperatuur en verkiest een 
plaats in halfschaduw. Oogst steeds het jong 
blad en verwijder de bloemstelen.  

Aardbeispinazie - Aardbeimelde 
128355 ... 0,10g Zaden Gonthier ............ € 1,65 
Chenopodium capitatum. Het blad is na 4 
weken reeds oogstbaar (afplukken tot aan 
de stengel). Na 3 maanden kunt u de rode 
vruchtjes oogsten.  

Turkse spinazie - Wilde spinazie 
80475 ..... 20g Zaden Buzzy .................. € 2,05 
Een grovere spinazie met sterk gebobbeld 
blad, meer spinaziesmaak en kruidig aroma. 
Hij wordt veel gebruikt in de mediterrane 
keuken en in zeer geschikt om te wokken. 
Zaai in volle grond vanaf half april tot eind juli. 

Tomaten 
100-150 zaden / gram. 
Zaaien binnen in huis of in een verwarmde 
serre in een zaaibakje bij 20-22°C: 
-voor teelt in verwarmde serre, zaaien vanaf 
december-januari 
-voor teelt in koude serre, zaaien vanaf eind 
februari 
-voor teelt in volle grond, zaaien vanaf eind 
maart 
Zaaidiepte: 0,5cm. Kiemduur: 8-10 dagen. 
Verspenen van het zaaibakje naar potjes bij 
2 echte blaadjes. Uitplanten in een koude 
serre vanaf april of in volle grond vanaf half 
mei. Voorzie 8 weken tussen zaaien en 
uitplanten.  
De afstand tussen de rijen bedraagt 80cm. In 
de rij is de plantafstand 50cm. Als de planten 
40-50cm hoog zijn wordt er gesteund.  
Verwijder regelmatig de okselscheuten 
(dieven). Toppen bij 6 trossen + 4 bladeren. 
Haal de 7de en 8ste bloemtros weg want 
vruchten van bloemen na half augustus 
worden niet meer rijp.  
Meer informatie op de website. 

Vleestomaat zaadvast 
Sint Pieter 
12840 .. 1,50g Zaden Gonthier ................. € 1,65 
Oud ras met gladde, middelgrote, vaste 
vruchten van ong. 150g. Een vaste waarde 
met een goede smaak, weinig pitten en 
prima kwaliteit. Geschikt voor teelt in serre 
en in volle grond. Weinig gevoelig voor 
barsten.  

Moneymaker 
12845 .. 2g Zaden Gonthier ................... € 1,95 
Een zeer gewild tomatenras dat mooie ronde 
tomaten (ong. 150-180g) geeft. Het vrucht-
vlees is rozerood, goed geparfumeerd en 
bevat weinig pitten. Goede opbrengst. De 
smaak is uitstekend. Zeer geschikt voor teelt 
in serre maar ook voor in volle grond. Sterke 
groeier. Middelmatig vroeg. 

Brutus 
12848 .. 0,20g Zaden Gonthier ............... € 2,55 
Dikke, platronde, geribde bonktomaten tot 
wel 20cm dik en soms wel 1kg of meer. Vast 
vruchtvlees met een fijne smaak. Halfvroeg. 

Marmande VR 
12850 .. 2g Zaden Gonthier ................... € 1,65 
Middelgrote tot dikke, platronde, geribde 
vleestomaten met vast vruchtvlees. Door het 
hoge suikergehalte zijn ze zoeter en smake-
lijker dan andere tomaten. Geschikt voor 
teelt in volle gronde en in serre. 
 

Zet regelmatig de deur van uw serre open. 
De planten kunnen dan goed opdrogen 
Hierdoor zal u schimmelziekten vermijden. 
Bovendien kunnen hommels binnen om te 
zorgen voor bevruchting. Meer tips vindt u op 
de website. 
 

Florentijnse vleestomaat 
80672 .. 2g Zaden Franchi ...................... € 2,00 
Zeer geribde Italiaanse vleestomaat van 
150-300g. Het stevige vruchtvlees snijdt ge-
makkelijk. Dit is dan ook een ideale tomaat 
om bijvoobeeld te verwerken in salades. 
Zeer geschikt voor inmaak. 

Coeur de Boeuf (de originele) 
80673 .. 1,50g Zaden Franchi ................. € 2,00 
Grote, vaste rozerode vruchten in de vorm 
van een ossenhart. Een heerlijke tomaat met 
stevig vruchtvlees en weinig pitten. De rijping 
van de vruchten gebeurt van binnen naar 
buiten, zodat u ze al kan oogsten als ze er 
aan de buitenkant nog niet volledig rijp 
uitzien. Geschikt voor teelt in serre en volle 
grond. Goed bestand tegen ziekten. 

Liguria (Cœur de Bœuf) 
354 ...... 0,10g Zaden Les Doigts Verts ..... € 5,50 
12846 .. 25 Zaden Gonthier .................... € 3,65 
Synoniem Coeur de boeuf Albenga. Mooie 
sterk geribde, peervormige vruchten van 180 
-250g met smaakvol en sappig vruchtvlees. 
Ze hebben toch iets meer holtes en pitten 
dan de originele Coeur de boeuf. Vroeg ras. 

Cornue des Andes  
355 ...... 0,10g Zaden Les Doigts Verts ..... € 5,50 
Met rode langwerpige (hoornvormige) 
tomaten, zeer vlezig en smaakvol. Weinig 
pitten. Stevig vruchtvlees. Tamelijk vroeg. 
Goede opbrengst. 

Rose de Berne  
366 ...... 0,50g Zaden Les Doigts Verts ..... € 5,50 
Oud ras met mooie (150-200g) rozerode 
tomaten met zeer zoet, zacht en geparfu-
meerd vruchtvlees. Wanneer de tomaat 
goed rijp is, laat de schil zich gemakkelijk 
verwijderen. 

12850  80672  80673  12846  355  366  

57018  7414  12835  12836  80475  12840  

12845  12848  
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Noire de Crimée 
374 ...... 0,50g Zaden Les Doigts Verts .... € 5,50 
Zeer mooie tomaten van 150-200g met bij 
rijpheid een opvallende paarsrode kleur van 
zowel de schil als het vruchtvlees. Zoete 
smaak. Weinig pitten. Goede opbrengst. 

Ananas 
388 ...... 0,10g Zaden Les Doigts Verts .... € 5,50 
De doorgesneden vruchten lijken op de 
binnenkant van een ananas. Mooie kleuren 
geel, oranje, rood. Grote vruchten met een 
gewicht van 240-400g. Het vruchtvlees is 
zeer vlezig en zoet, vrijwel zonder zaadjes. 
Voor teelt in serre of in volle grond onder 
beschutting. 

Green Zebra 
376 ...... 0,50g Zaden Les Doigts Verts .... € 5,50 
Prachtig geel met groen gestreepte tomaten 
met lichtgroen vruchtvlees. De smaak is zoet 
met een friszure toets. Middelgrote vruchten 
van 4-6cm groot. Middellaat tot laat ras. 

Arancia - Zloty Ozarowski  
28435 .. 1,50g Zaden Buzzy .................. € 2,65 
Met middelgrote, oranje tomaten (175-350g). 
Zacht en smakelijk vruchtvlees. 

Grappa Gialla - Brandywine yellow 
28475 .. 1,50g Zaden Buzzy .................. € 2,05 
Ronde, gele vleestomaat. Met geel, gepar-
fumeerd vruchtvlees. Licht geribd. Zeer dik. 
Gewicht gemiddeld 300g.  

Tigerella 
28495 .. 1,50g Zaden Buzzy .................. € 2,05 
Heel mooie en bijzondere, middelgrote 
tomaten die tijdens het rijpen verkleuren van 
lichtgroen met donkergroene strepen naar 
rood met oranje strepen.  

Matina  
92845 .. 0,25g Bio Zaden Buzzy ............. € 3,35 
Biologische zaden. 
Het vroegste ras voor in volle grond. Goed 
bestand tegen ziekten. Zeer goede smaak. 
Iets kleinere vruchten van gemiddeld 90-
150g, 5-8 vruchten per tros. 

Beauté blanche  
40450 .. 50 Zaden Ferme de Sainte Marthe .. € 4,70 
Biologische zaden. 
Crèmekleurige, ronde, licht afgeplatte toma-
ten van 100-250g met zoet, vast vrucht-
vlees. Weinig pitten. Goede opbrengst. 
 

In een serre dient u de bevruchting een 
handje toe te steken door de planten te be-
wegen of tegen de bloementros te tikken 
(trillen) met uw vingers. Het ideale moment 
hiervoor is rond de middag bij zonnig weer of 
in de namiddag bij regenweer. 

Noire Russe  
40420 .. 50 Zaden Ferme de Sainte Marthe ... € 4,70 
Biologische zaden.  
Zoete en vlezige tomaat, zeer origineel om-
wille van zijn donkerpaarse chocoladekleur 
bij rijpheid. Gewicht ca 250g. Vroeg (70-80 
dagen). Ook voor buitenteelt. 

Russe 
7562 .... 50 Zaden Ferme de Sainte Marthe ... € 4,70 
Biologische zaden.  
Late soort vleestomaat met zeer grote vruch-
ten van gemiddeld 350-600g. Het vrucht-
vlees is vast, zoet, sappig, zeer aromatisch 
en vol smaak. Bij voorkeur voor in serre. Zeer 
geschikt om op te vullen, voor sauzen, enz. 

Black from Tula  
7569 .... 50 Zaden Ferme de Sainte Marthe ... € 4,70 
Biologische zaden.  
Ras afkomstig uit de stad Tula in Rusland. 
Dikke (250-400g), vlezige tomaten met een 
volle en zoete smaak zoals de tomaten ‘van 
vroeger’. Met roodbruine tot paarsrode schil 
en idem vruchtvlees. 

Bloody Butcher  
4370 .... 50 Zaden Ferme de Sainte Marthe ... € 4,70 
Biologische zaden. 
Vroegrijpend, oud ras met middelmatig grote 
vruchten van ca 100g. De vruchten zijn 
zowel binnenin als aan de buitenkant, mooi 
donkerrood. Ze smaken bijzonder goed: zoet 
en aromatisch.  

3-Kleuren mengsel  
12847 .. 0,45g Zaden Gonthier ............... € 2,55 
Mengsel van telkens 30% Brandywine 
Yellow (geel) + Goldene königin (oranje) + 
Moneymaker. Ideaal voor prachtige slaatjes. 

Vleestomaat hybride 
Bombero F1  
12839 .. 0,15g Zaden Gonthier ............... € 3,15 
Dieprode, mooi glanzende vruchten van 
gemiddeld 150-200gram. Zonder groene 
kraag. Geschikt voor serre en volle grond. 
Goed bestand tegen diverse tomaten-
ziekten. 

Pyros F1  
12820.. 25 Zaden Gonthier ................... € 5,60 
Mooie, ronde tomaat van ca. 150-200gram 
voor teelt in serre en in volle grond. Enorme 
opbrengst. Goed bestand tegen ziekten. 

Fandango F1 
438 ...... 0,10g Zaden Les Doigts Verts .... € 5,50 
Ras afkomstig uit de professionele teelt. 
Zeer grote opbrengst van dikke, gladde, 
vlezige vruchten met een gemiddeld gewicht 
van meer dan 200g. Zoete smaak en weinig 
pitten. Voor teelt in serre en volle grond. Zeer 
goed bestand tegen ziekten. Bovendien is dit 
ras weinig gevoelig voor barsten. Een 
topper!  

Celebration F1  
12844.. 0,20g Zaden Gonthier ............... € 4,75 
Zeer dikke vleestomaat met een gewicht van 
ca 300g, Dit ras is zeer goed bestand tegen 
ziekten. Middelvroeg. 

Bistecca Supersteak F1 
28330.. 0,25g Zaden Buzzy ................... € 3,35 
Dikke, aromatische tomaten van soms meer 
dan 700g. Ze hebben een excellente smaak 
en zijn mooi rood en goed vast. Ze zijn dan 
ook goed snijdbaar en perfect voor gebruik 
in slaatjes. De plant is zeer goed bestand 
tegen tomatenziekten. 

Trostomaat 
Serrat F1 
12827.. 25 Zaden Gonthier ................... € 5,60 
Een ronde trostomaat met een uitstekende 
vruchtkwaliteit. De gelijkmatige rijping geeft 
6 vruchten (100-150g) per tros. Laat ze 
hangen tot ze goed rijp zijn. Zowel geschikt 
voor teelt in serre als in volle grond. Goed 
bestand tegen tomatenziekten.  

Premio F1 
58014.. 20 Zaden Germisem ................. € 2,55 
Professioneel ras met een rijke oogst aan 
smakelijke tomaten. Vruchten van 100 à 
150g in trossen van 7 à 9 stuks. Zeer goede 
opbrengst. Weinig gevoelig voor ziekten. 

12839  12820  438  12844  28330  12827  

374  388  376  28435  28495  40450  

40420  7562  7569  4370  



 22 

Roma tomaat 
Roma VF 
12852 ..... 2g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Smaakvolle, langwerpige vruchten met vast 
vruchtvlees. Ideaal voor inmaak en sauzen. 
Voor serre (aanbevolen) en volle grond. 

San Marzano 
80678 ..... 1,50g Zaden Franchi ............. € 2,00 
Zeer gekend middelvroeg Italiaans ras met 
middelgrote, langwerpige (tot 18cm) vruch-
ten van +/-100g. Ze hebben dikker vrucht-
vlees, minder zaden en een sterkere smaak 
dan andere romatomaten. Door koks wor-
den ze dan ook bestempeld als de lekkerste 
voor Italiaanse tomatensauzen en inmaak.  

Rio Grande 
80677 ..... 2g Zaden Franchi .................. € 2,00 
Ras met zeer goede opbrengst van lang-
werpige tot eivormige tomaten. De vruchten 
hebben veel en vast vlees. Zeer geschikt 
voor tomatensaus en inmaak. Gewicht +/-
100-150g. 

Kerstomaten 
Cherry mixed 
12828 ..... 30 Zaden Gonthier ................. € 4,75 
4 kleuren smaakvolle kerstomaten apart 
verpakt. Sweetie (rood) Cereza amarilla 
(geel), Orange Cherry (oranje), Black Cherry 
(zwart). Teelt buiten of in serre. 

Super Sweet 100 F1 
12834 ..... 0,20g Zaden Gonthier ............ € 3,65 
Vroege, professionele kwaliteit. Dit ras moet 
niet gediefd worden. Continue opbrengst van 
tomaatjes van 2-3cm grootte (15gram) tot de 
eerste vorst. Ook in potten als hangtomaat te 
gebruiken. Gezonde planten. 

Yellow Pearshaped 
12830 ..... 0,50g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
Halflaat ras met licht peervormige, gele 
tomaatjes (+/-20g) met zachte, zoete smaak. 
Ideaal voor in gemengde salades. 

Red Cherry 
78004 ..... 0,50g Bio Zaden Germisem .... € 3,00 
Rode kerstomaat. Bio-zaden. 

Yellow Cherry  
28455 ..... 1,50g Zaden Buzzy ................ € 2,05 
Zoete, gele kerstomaat. Goed ziektebe-
stand. Gewicht +/-30g. Zeer goede opbrengst. 

Pink Thai Egg 
28445 ..... 1,50g Zaden Buzzy ................ € 2,05 
Roze, eironde cocktailtomaat. Goede op-
brengst over een lange periode. De vruchten 
zijn 2-3cm lang. Gemiddeld gewicht +/- 30g.  

Black Cherry 
28350 ..... 10 Zaden Buzzy .................... € 2,65 
Kleine, donkerrode tot zwarte cocktail-
tomaat. Stevige, sappige en zoete vruchten 
met een rijke smaak.  

Ravello F1 
28425 ..... 10 Zaden Buzzy .................... € 4,95 
Mini San Marzano cocktailtomaat. Vroeg ras 
met dieprode, pruimvormige vruchtjes van 
ca 25g (2-3cm) en ca 15 stuks per tros. 
Stevig vruchtvlees met een goede smaak. 
Ideale tomaat om brochettes te maken of om 
in wokgerechten op het laatst even mee te 
bakken. Geschikt voor teelt in serre en in 
volle grond op een beschutte plaats. 

Principe Borghese  
80675 ..... 1,50g Zaden Franchi ............. € 2,00 
Pruimvormige vruchten met een gewicht van 
35-60g. Ze hebben vast vruchtvlees en 
weinig pitten. De vruchtjes hangen in kleine 
tot middelgrote trossen aan de plant. De 
planten hebben een wat compacte groei-
wijze met de bladeren vrij dicht op elkaar. 
Eén der meest gebruikte rassen om te 
drogen. Voor teelt in serre en in volle grond. 

Balkontomaat (Pottomaat) 
Tiny Tim 
12854 ..... 0,25g Zaden Gonthier ............ € 2,55 
Middelgrote kerstomaat van 2-3cm diameter 
voor op balkon en in bloembakken. De plan-
ten blijven klein (30 à 50cm hoog) en hoeven 
niet te worden gediefd of getopt.  

Maja 
12858 ..... 0,75g Zaden Gonthier ............ € 3,15 
Grotere (4-5cm) mooi ronde, rode tomaatjes 
van ongeveer 70g. Zeer lekkere smaak. De 
planten worden ca. 45cm hoog. Ze zijn 
daarom ook ideaal voor terras en balkon. 

Heartbreakers Vita F1 
02859 ..... 10 Zaden Buzzy .................... € 5,85 
Zoet hartvormig snacktomaatje, uniek in zijn 
soort. Uitplanten in potten, in de serre. of 
buiten op een warme beschutte plaats.  

Uien, sjalotten 
Om te zaaien 
Ajuinen 250 zaden / gram. 
Ajuinen en sjalotten worden gezaaid vanaf 
het vroege voorjaar (maart) en dit liefst in 
vruchtbare en humusrijke grond. Bij een te 
rijke stikstofbemesting kan bewaarrot op-
treden. Gebruik een insectennet tegen de 
ajuinvlieg.  

Creation F1 
12878 ..... 0,75g Zaden Gonthier ............. € 4,75 
Zaaisjalot. Zaaien vanaf maart. Na ca. 6 
weken iets uitdunnen. De geoogstte sjalotten 
zijn 3-4,5cm dik en goed bewaarbaar. De 
oogst is 1-3 weken later dan van plant-
sjalotten, maar vroeger dan die van uien. Het 
grote verschil met plantsjalot is dat de 
gezaaide langer bewaart.  

De Barletta inmaakajuin 
12880 ..... 4g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
71007 ..... 2g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Zeer vroeg. Vormt 8 weken na het zaaien, 
mooi ronde, zilverwitte ajuintjes om in te 
maken. De afstand in de rij bedraagt 3cm. 
Grotere afstand levert grovere ajuintjes. 

Ishikura  
12883 ..... 2g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
71020 ..... 1g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Pijp- of stengelajuin (Allium Fistulosum) met 
een lange, witte schacht. Zaaien vanaf het 
vroege voorjaar tot einde mei. Uitdunnen op 
ongeveer 5cm en eventueel aanaarden om 
langere stengels te bekomen. Krachtig 
aroma. Rijk aan vitamines. Lange oogst-
periode. Ideaal in slaatjes of om te stoven. 

White Lisbon 
12885 ..... 4g Zaden Gonthier ................. € 1,95 
80871 ..... 7,5m Lintzaden Buzzy ............ € 2,65 
71006 ..... 2g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Bosajuin (Allium cepa) is een vroeg, wit 
ajuintje met donkergroen, rechtopstaand 
blad dat kan dienen voor het snijden van 
‘pijpjes’. Zaaien in maart-april op rij-afstand 
van 25cm. Oogsten bij een dikte van 2-3cm. 

80678  80677  12828  12834  12830  28455  

12858  02859  12878  12880  12883  12885  

28445  28350  28425  12854  
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Red Ninja 
60984 ..... 0,50g / 100 Zaden Oranjeband € 2,05 
Red Ninja bosuitjes vormen bijna geen bol. 
Ze hebben een lekkere smaak en zijn wat 
pittiger dan de gewone bosuitjes 12885. 

Noord-Hollandse bloedrode 
12890 ..... 4g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Rode ajuin. Zeer mooie, platronde ajuin met 
gelijkmatige kleur. Goede bewaring. 

Noord-Hollandse strogele 
12895 ..... 4g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
71002 ..... 2g Bio Zaden Germisem ........ € 3,00 
Witgele platte ajuin. Vroeg oogstbaar. Zeer 
goede bewaring tijdens de wintermaanden.  

Ailsa Craig 
12898 ..... 2,50g Zaden Gonthier ............ € 1,95 
Gele reuzenajuin (tot wel 500gram). Zeer 
groot met zeer zachte en zoete smaak. Voor 
vers gebruik. Bewaart max. 2-3 maanden. 

Rijnsburger 
12900 ..... 4g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
250 zaden/gram. Blankgele bolronde ajuin. 
Grote opbrengst. Zeer goede bewaring. 

Rode van Florence  
80641 ..... 4g Zaden Franchi .................. € 2,00 
Lange (tot 10cm) ajuin met rozerode schil. 
Milde, zachte smaak. Aanbevolen voor vers 
gebruik vb. salades en rauwkost. Zaaien in 
de lente. Oogsten omstreeks augustus. 

Rode van Tropea  
80644 ..... 4g Zaden Franchi .................. € 2,00 
Deze langwerpige ajuinen komen oorspron-
kelijk uit Tropea (Calabria, Italië). Niet alleen 
de schil is rozerood, ook het vruchtvlees 
heeft een roze tint. Ze behoren tot de zoetste 
ajuinen ter wereld en zijn dan ook heerlijk in 
rauwkostsalades, om te frituren en zelfs in 
ijs. Zaaien vanaf maart. 

Kippenbil van Poitou  
154 ......... 3g Zaden Les Doigts Verts ..... € 4,40 
Langwerpige koperrode sjalot met lichtroze 
vruchtvlees. Fijner en zoeter van smaak dan 
ajuin indien niet te dik geoogst. Zaaien van 
februari tot maart. Bewaart goed. 

Bleekrode ajuin van Niort  
324 ......... 5g Zaden Les Doigts Verts ..... € 2,60 
Grote afgeplatte bol met een koperkleurige, 
lichtrode tot roze, dunne schil en wit met roze 
gestreept vruchtvlees. Dit ras is afkomstig uit 
de streek van Niort waar het kan gezaaid 
worden in het voorjaar en in augustus-
september. In onze regio’s is het aanbevolen 
om te zaaien van maart tot mei en te oogsten 
voor de winter. Goede bewaring. 

Om te planten  
Verkrijgbaar vanaf half februari tot uitputting 
voorraad! Gratis verzending vanaf €50, zie 
algemene voorwaarden blz 2. 
Plantajuinen en sjalotten verdragen wat late 
nachtvorst en kunnen daarom vroeg geplant 
worden vanaf eind februari-april. Afstand 
tussen de rijen 25-30cm, in de rij 10-15cm. 

4281 Sturon ................... (€ 1,25 / 250g) 
Goudgele, zeer harde ajuin. Zeer hoge 
opbrengst en zeer goede bewaring. 

4270 Stuttgarter ........... (€ 1,25 / 250g) 
Iets afgeplatte goudkleurige ajuin. Bewaart 
3-5 maanden. 

42920 Red Baron ........ (€ 1,35 / 250g) 
Vaste, rode ajuin. Hoge opbrengst. 

2656 Golden Gourmet  (€ 2,60 / 500g) 
Goudgele, bolronde sjalot. 

2564 Red Sun ............... (€ 2,60 / 500g) 
Sjalot met mooie rode kleur en pittige smaak.  

25750 Jermor ................ (€ 3,25 / 250g) 
Syn. Kippenbil. Langwerpige sjalot met 
goede bewaring. Witroze vlees met zachte 
smaak. 
Ajuinen groeien oppervlakkig en hebben 
snel last van droogte. Regelmatig gieten bij 
droogte zorgt voor dikke uien. Ze houden er 
wel niet van om met de voeten in het water 
te blijven staan.  
Regelmatig wieden is belangrijk maar doe dit 
voorzichtig zodat u de ajuinen met hun 
oppervlakkige wortels niet lostrekt en de 
ajuinvlieg niet aantrekt door de geur. 
Soms gaan ajuinen opschieten en een 
bloem vormen. Dikwijls heeft dit te maken 
met sterke temperatuurschommelingen en 
met afwisselingen van heel droge en heel 
natte periodes.  

Venkel 
Florence 
11235 ..... 2g / 400 Zaden Gonthier ......... € 1,95 
71116 ..... 2g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 
Mooi witte, zeer vlezige bol. Zaai bij minstens 
15°C om opschieten te vermijden. Laat ras. 

Fino 
12923 ..... 1g Zaden Gonthier ................. € 2,55 
Mooi witte, iets afgeplatte bol. Zaaien onder 
glas vanaf februari, in de volle grond vanaf 
eind maart. Niet schietgevoelig. 

Witloof  
Witloof behoort tot de familie van de chicorei 
en vindt u terug op blz 7. 

Wortelen 
Ca 850 zaden / gram.   
Zaai op een diepte van maximaal 1cm, en 
houd vanaf dan de grond vochtig om geen 
korst te krijgen aan het oppervlak.  
Zaaien van zomerwortelen:  
-Vroeg onder koud glas: vanaf begin feb. tot 
einde maart met 20cm tussen de rijen. 
-Voorjaar en vroege zomer: vanaf april tot 
einde juli met 25cm tussen de rijen. 

Winterwortelen worden gezaaid vanaf half 
april tot midden juni met minstens 30cm 
tussen de rijen. 

Zomerwortelen 
Parijse Markt 4, vroege ronde 
12932..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Ronde wortel (3-4cm) met fjne, zoete smaak. 
Ideaal voor moestuinbakken, zeer zware 
grond. Oogsten in 70 dagen.  

Sugarsnax 54 F1 
12924..... 750 Zaden Gonthier .............. € 4,75 
Lange (25cm), puntige, oranjerode wortel 
met zoete smaak en hoog caroteengehalte. 

Amsterdamse bak 2 ras ADAM 
12925..... 5g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Selectie van Amsterdamse bak 2. Deze fijne, 
lange wortel heeft een mooie oranje kleur en 
een lekkere smaak.  

Napoli F1 
12936..... 800 Zaden Gonthier............... € 3,65 
Zeer vroege, licht conische wortel met goede 
inwendige en uitwendige kleur, type nan-
taise. Productief ras met sterk, donkergroen 
loof. Geschikt voor zomer en herfstteelt. 
Lengte ca 18cm.  

Flyaway F1 
12945..... 700 Zaden Gonthier .............. € 3,65 
59020..... 100 Pillen Zaden Germisem ... € 2,55 
Mooie, lange cilindrische wortel, type nantes. 
Zonder hart. Goede smaak. Goed bestand 
tegen de wortelvlieg.  

Chantenay 
12951..... 6g Zaden Gonthier ................ € 1,65 
Oranjerode wortels die zich door hun 
conische (breed van boven) en gedrongen 
vorm gemakkelijk in zware grond boren. 
 
Onvoldoende vocht doet de groei van worte-
len stilvallen. Dit leidt tot taaie, vezelachtige 
wortels. 
Een natte grond is echter wel aantrekkelijk 
voor de wortelvlieg. Giet daarom alleen bij 
langdurige droogte. 
 

60984  12890  80641  80644  154  324  
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Amsterdamse bak 2 
12956 .. 10g Zaden Gonthier .................. € 1,95 
79017 .. 4g Bio Zaden Germisem ............ € 3,00 
Vroege voorjaarswortel voor extra vroege 
uitzaai. Fijne, ca 20cm lange, iets afge-
stompte cilindrische wortel met zeer goede, 
zoete smaak en zonder hart. Geschikt voor 
losse, lichte, humusrijke grond. 

Nantes 2 
12957 .. 10g Zaden Gonthier .................. € 1,65 
9185 .... 400 Pillen Zaden Gonthier ......... € 2,65 
80876 .. 7,5m Lint Zaden Buzzy .............. € 2,65 
79022 .. 4g Bio Zaden Germisem ............ € 3,00 
79051 .. 4m Bio Lintzaden Germisem ...... € 3,00 
Halflange (ca 18cm), roodoranje wortel, 
mooi cilindrisch zonder hart. Voor zomerteelt 
in volle grond. Zeer goed geschikt voor 
zwaardere grond.  

Amsterdamse bak ras Evora F1* / 
Laguna F1 ** 
61030 .. 2g Zaden Oranjeband * ............. € 3,50 
9184 .... 320 Pillen Zaden Gonthier** ....... € 3,85 
Tuindersras voor zéér vroege uitzaai en 
vroege oogst. Dit lang, slank worteltje is 
speciaal geschikt voor teelt in losse, lichte 
grond. Kort sterk loof. Extra zoet en sappig.  

Touchon  
028 ...... 8g Zaden Les Doigts Verts ......... € 2,10 
Voor vroege uitzaai tot juni. Halflange 
cilindervormige wortel zonder hart en zeer 
vast vlees met oranjerode kleur. Zeer 
lekkere smaak. Goed warmtebestand. 

Rainbow F1  
02937 .. 400 Zaden Buzzy ..................... € 3,85 
80877 .. 7,5m Lintzaden Buzzy ............... € 2,65 
Mengsel van oranje, gele, paarse en witte 
zomerwortelen. Gemiddelde lengte 21cm.  
 

PILLENZADEN  
Door het gebruik van pillenzaad wordt 
zaaien zeer gemakkelijk. Na het zaaien hoeft 
u niet meer te dunnen of te verspenen. Een 
ander voordeel van het gebruik van pillen-
zaad is de zichtbaarheid. Door de gekleurde 
omhulling is het al gelegde zaad uitstekend 
zichtbaar en heeft u een goed overzicht op 
uw werk bij het zaaien.  
Tips voor een goed resultaat: 
- zaai niet dieper dan 1cm. 
- zorg voor een losse, vochtige grond. 
- bewaar het pillenzaad koel en droog. 
Er is pillenzaad beschikbaar van wortelen, 
radijzen, prei, sla, peterselie. Prei en kropsla 
worden onder glas in perspotjes gezaaid, 
terwijl wortelen en radijzen direct ter plaatse 
in volle grond op eindafstand worden 
gezaaid. 

Winterwortelen  
Bergen F1 
12944 .. 1000 Zaden Gonthier ................ € 3,65 
Type Berlikumer. Lange, cilindrische tot licht 
conische wortel zonder hart. Zeer uniforme 
opbrengst. Zeer goede bewaring. Ook zeer 
geschikt voor zwaardere gronden.  

Berlikumer 2 
12958 .. 10g Zaden Gonthier .................. € 1,95 
Lange (20-35cm) cilindrische tot licht 
conische wortel zonder hart. Zeer goede 
smaak. Goede bewaring tijdens de winter. 

Flakkeese 2 
12959 .. 10g Zaden Gonthier .................. € 1,65 
9186 .... 320 Pillen Zaden Gonthier  ........ € 2,65 
79019 .. 4g Bio Zaden Germisem ............ € 3,00 
79052 .. 4m Bio Lintzaden Germisem ...... € 3,00 
Flakkeese (De Colmar à Coeur Rouge of 
Autumn King) is een lange, cilindrische, zeer 
dikke wortel met een mooie rode kleur tot 
aan het hart. Te vergelijken met 12958 maar 
iets meer conisch en dikker. Grote opbrengst. 
Goede bewaring tijdens de winter.  

Wortel van Meaux 
033 ...... 6g Zaden Les Doigts Verts ........ € 2,10 
Zaaien vanaf april. Lange, cilindervormige 
rode wortel met hart. Goede bewaring. 

Lobbericher gele 
12955 .. 6g Zaden Gonthier ................... € 1,65 
Mooie conische wortel met geel vlees en 
schil. Ook geschikt als voederwortel. Goede 
bewaring. Zoete smaak.  

St Valéry  
031 ...... 6g Zaden Les Doigts Verts .......... € 2,10 
Zeer zware, lange, grove en voedzame 
winterwortel. Grote opbrengst. 

Witte met groene kraag  
038 ...... 8g Zaden Les Doigts Verts ........ € 2,10 
Zaaien vanaf april. Lange, zeer dikke veld-
wortel. Goede bewaring.  
 

LINTZADEN 
Op zaadlinten zijn de zaden reeds op een 
ideale afstand van elkaar geplaatst. U hoeft 
het lint eenvoudig uit te rollen op de grond, 
te bedekken met een dun laagje aarde en 
water te geven. Voordelen: 
-mooie, rechte rijen waarbij u niet meer de 
afstand tussen de zaden in de rijen te meten 
-weinig of niet meer uitdunnen dus geen 
verspilling van zaden 
-tijdswinst bij het zaaien en het wieden  
-het lint is biologisch afbreekbaar  
Lintzaden zijn beschikbaar van wortelen, 
radijzen, sla en peterselie. 

ENKELE TIPS VOOR 
SUCCESVOL ZAAIEN 

1. Zaai niet te dik.  
Vooral bij fijne zaden, zoals kropsla, 
wortelen en kool gebeurt dit nogal eens. Om 
de plantjes genoeg ruimte te geven en 
ziekten te vermijden, dient u uit te dunnen.  

2. Zaai niet te veel ineens.  
Zaai per keer een paar meter, zodat u 
gedurende een veel langere periode kunt 
oogsten. Vooral sla, radijzen, kervel, tuinkers 
en spinazie kunt u met tussenpozen van 2 of 
3 weken zaaien.  
3. Geef tijdig water.  
Zaden die kiemen of pas gekiemd zijn, 
mogen niet uitdrogen om het afsterven van 
de kiem te vermijden. Zorg voor voldoende 
vocht in de periode tussen de kieming en de 
opkomst. 

4. Kies voor ziekteresistente of tolerante 
variëteiten of een F1 hybride.  
 
 

WAT ZIJN HYBRIDE ZADEN F1? 
In de tuinbouw wenst men een hoge 
opbrengst te bekomen van mooie, 
gelijkvormige vruchten zonder veel te 
moeten sproeien of andere zorgen. Men 
kruist daarom bijvoorbeeld een sterke 
gezonde plant met een plant die mooie 
vruchten geeft. Beide ouders zijn zodanig 
gekweekt dat ze elk alleen deze goede 
eigenschap doorgeven aan hun F1 zaad.  
F1 zaad geeft in dit voorbeeld dus een jonge 
plant die zowel sterk is als mooie vruchten 
geeft.  
F1 zaden zijn dus niet bekomen door een 
chemische handeling maar door een uiterst 
secure teelt. 
De voordelen bij bloemen en groenten zijn: 
een vaak vroegere bloeitijd, grotere en 
stevigere bloemen, een langere bloei-
periode, beter bestand tegen slecht weer, 
hogere resistentie, d.w.z. weestand tegen 
ziektes, hogere opbrengst, hogere kwaliteit, 
uniformiteit in opkomst en groei.  
Nakomelingen van het F1 zaad zullen echter 
niet meer uitsluitend deze, maar ook andere 
eigenschappen vertonen.  
 
5. Te veel bemesting tijdens het kiemen doet 
het zaadje afsterven. Gebruik daarom 
steeds zaaigrond om te zaaien. Hierin zit een 
beetje meststof, net voldoende voor de jonge 
plantjes voor een goede start maar ook niet 
te veel zodat het kiemproces niet belemmerd 
wordt.  
 

Zaai- en stekgrond (HumuForte) 
11403 ... 10 liter ................................ € 5,15 
 
 
 

6. Bewaar zaden droog, koel en donker, in 
een ademende verpakking (bijvoorbeeld 
een papieren zak). 
  

12957  61030  028  02937  12944  12958  

12959  12955  031  038  
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KRUIDENZADEN 
De werking van de volgende kruiden en/of 
geneeskrachtige planten is uiteraard uitge-
breider dan hier vermeld. Wees steeds voor-
zichtig bij het gebruik van geneeskrachtige 
planten. Vraag raad aan uw apotheker of 
arts. H= gemiddelde hoogte van de plant. 

Absint - alsem (doorlevend) H=90cm 
11000 .. 0,25g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Zaaien in maart-april in een zaaibakje of 
april-juni buiten op een zaaibed; verspenen 
en vervolgens uitplanten. Geneeskrachtige 
plant, sierplant (1,2m) die bekend is als 1 van 
de bitterst smakende keukenkruiden. 

Anijs H=50cm 
11005 .. 3g Zaden Gonthier ................... € 1,95 
Zaaien in april-mei op een droog, zonnig 
plekje. Het zaad kiemt langzaam; het kan 3 
tot 4 weken duren. Na de bloei, de grijs-
groene vruchtjes oogsten, drogen en de 
zaden eruit slaan. 

Basilicum H=30-50cm 
Zaai in het vroege voorjaar binnenshuis in 
een zaaibakje. Plaats het deksel op het zaai-
bakje en zet het op kamertemperatuur in het 
zonlicht. Na ongeveer 10 dagen bij 20°C 
kiemen de zaden. Zet de jonge plantjes, als 
ze 4cm groot zijn, over in potjes om vanaf 
half mei buiten in bakken of in de tuin uit te 
planten. Vanaf half mei tot begin augustus 
kan u ook rechtstreeks in de tuin zaaien. Zaai 
in rijen op 20cm, uitdunnen na opkomst op 
20cm in de rij. 

Basilicum citroensmaak 
11008 .. 1,50g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Met een frisse geur en smaak van citroen. 

Basilicum kaneelsmaak 
11009 .. 1,50g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Met een aparte kaneelsmaak en -geur. 

Basilicum fijnbladig 
11010 .. 1,50g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Fijner blad en een iets compactere groei-
wijze dan 1015. Hoogte ca 20-25cm. 

Potbasilicum Bascuro (Griekse) 
110115 1,50g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Bolvormige planten met klein, geurend blad. 
De beste donkergroene variëteit voor in pot. 
Ideaal voor in de keuken op de vensterbank. 

Basilicum Dark Opal 
11012 .. 1,50g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Het grote blad is roodpaars van kleur en zeer 
aromatisch. Paarse bloemen op het eind van 
het seizoen. Deze basilicum is omwille van 
zijn aparte kleur, heel mooi in basilicumazijn. 

Basilicum grove  
11015 .. 1,50g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Donkergroen blad. Voor pesto met een 
intense smaak en geur. Hoogte ca 30cm. 

Basilicum Siam Queen 
11016 .. 0,20g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Het blad heeft een kruidige aromatische 
smaak en zit tussen kaneel en anijs in. De 
topbladeren kleuren van groen naar rood. 

Basilicum Genovese 
82220 .. 8g Zaden Franchi ..................... € 2,00 
Grove basilicum met veel bladvorming.  

Bieslook fijne (doorlevend) H=25cm 
11025 .. 2g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Zaaien in maart-juli. Het zaad slechts dun 
afdekken en licht aandrukken. Houd het 
zaaisel vochtig maar niet nat bij ca 20 ̊C. 
Snelkiemend. Voor winterteelt van aug.-febr. 
in potten binnen zaaien. Zet deze dan zeer 
licht en niet te warm.  

Chinese knoflookbieslook H=40cm 
11028 .. 1g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Knoflookbieslook wordt gezaaid in volle 
grond van half maart tot augustus of in potten 
binnenshuis het gehele jaar rond. Verwijder 
de bloemstengels om bladgroei in het 2de 
jaar te bevorderen. Deze bieslook heeft een 
zachte looksmaak en wordt gebruikt in 
salades, soepen, bij vis en omelet. 

Bieslook grove (doorlevend) H=40cm 
11030 .. 2g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Allium Fistulosum. Zaaien info zie 11028 
hierboven. Liefst op een iets beschaduwde 
plaats zaaien.  

Bieslook rode (doorlevend)  
51105 .. 2g Zaden Germisem ................. € 3,50 
Allium Fistulosum. Met rode uiteinden en 
groene bladeren. Zaaien zie 11028. 

Bijvoet 
11045 .. 0,50g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Prachtige sierplant (Hoogte 2m). Zaaien in 
maart-april in een zaaibakje of april-juni 
buiten op een zaaibed; verspenen en daar-
na uitplanten.  

Bonenkruid H=50cm 
De blaadjes worden zowel gedroogd als vers 
gebruikt bij de bereiding van boontjes en 
varkens- en lamsvlees. Zaaien in april in de 
volle grond of apart in potten bij voorkeur op 
een zonnige plaats. 

Eénjarig 
11035 .. 2g Zaden Gonthier .................... € 1,95 

Doorlevend 
11040 .. 0,40g Zaden Gonthier ............... € 1,95 

Citroengras 
80402.. 0,20g Zaden Buzzy ................... € 2,65 
Smaakmaker in oosterse gerechten. Voor 
een heerlijke warme thee of frisse ijsthee. 

Citroenmelisse (doorlevend) H=60-90cm 
11050.. 0,50g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Zaaien in mei-juli, direct op een zaaibed in 
de volle grond liefst in wat schaduw. 

Daslook  
51125.. 0,70g Zaden Germisem ............. € 3,00 
Syn. Wilde knoflook. Alles van deze plant is 
eetbaar, de bladeren, de bloemknoppen, de 
bloemen en de bol. Door de zaden te laten 
voorweken (2-4 weken) kunnen ze voldoen-
de vocht opnemen. Plaats het zaaibakje na 
het zaaien 4-6 weken op een koude plaats 
tussen +5 tot -5°C om de kiemrust te 
doorbreken. Daarna mag u het zaaibakje 
terug warmer zetten. Daarom kan u ook 
buiten zaaien in september. De zaden 
kiemen dan in het voorjaar. 

Dille H=75cm 
11055.. 3g Zaden Gonthier ................... € 1,95 
Zaaien in april-juli direct in de volle grond. 
Gebruik dille bij het inmaken van augurken 
en voor vis en vissauzen. 

Dragon Russische  H=125cm 
11060.. 0,20g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Doorlevende plant, iets minder aromatisch 
dan de Franse dragon (deze is alleen te ver-
meerderen door scheuren). Zaaien in maart-
april op een zaaibed onder glas. In mei-
augustus uitplanten op 30x30cm. In juli-
augustus kan ook op een zaaibed direct in 
de volle grond gezaaid worden. Dragon 
houdt van zon. 

Engelwortel (doorlevend) H=150cm 
11070.. 0,50g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Zaaien in januari-februari buiten op een 
zaaibed; in mei 1x verspenen en in de herfst 
uitplanten. Gebruik blad en stengel als 
ingrediënt bij gebak en de wortel bij 
kruidenbitter; als extract in de natuurge-
neeskunde.  
 

Ook ijskruid blz 9, kervel blz 9, tuinkers p9, 
snijselder p17 en postelein p15 zijn 

smaakmakers ! 
 

Hertshoornweegbree Erba Stella 
80610.. 2g Zaden Franchi ..................... € 2,00 
Landkraal of Minutina is een doorlevende 
plant vol vitamine C. Er is een grote gelijke-
nis van uitzicht en smaak met zeekraal. 
Zaaien van maart tot augustus bij 20°C. 
Oogsten na 2 maanden. Ideaal als aan-
vulling in uw slaatjes. 

 

110115  11012   11015  11028  11030  51105  

  

11045  11050  51125  11055  11060  80610  
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Hysop (doorlevend)  H=90cm 
11090 .. 1g Zaden Gonthier  ................... € 1,95 
Bijenplant met mooie blauwe bloemen. 
Hysop wordt gebruikt in likeuren, bij vlees, 
sauzen, salades. Kruidigbitter aroma. Zaaien 
buiten op zaaibed in april-juni en dan 
uitplanten ofwel direct ter plaatse. 

Kaasjeskruid  H=80cm 
11095 .. 1g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Malva Sylvestris. Zaaien in volle grond van 
april tot juni. Ook geschikt om in een pot op 
te kweken. Gebruik het verse blad en de 
jonge scheuten in salade. Malva thee (blad 
en bloemen) helpt tegen keelontsteking. 

Kamille  H=40cm 
11100 .. 0,25g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Zaaien in april-mei (bloemen in hetzelfde 
jaar) of in september (voor bloei in het vol-
gende jaar). Zaai op een zonnige plek. Houd 
de grond regelmatig vochtig. Voor het maken 
van thee volstaan 3-4 bloemen per kop.  

Kappertjes  
80658 .. 1g Zaden Franchi ..................... € 2,00 
Zaaien vanaf januari bij 20°C. Kiemduur 2-3 
maanden. Instructies voor het zaaien vindt u 
op de website www.steenberghen.be. 

Komkommerkruid (bernagie)  
11110 .. 2g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Zaaien maart-augustus in volle grond. 
Bernagie is een bijenplant (H=50-70cm) met 
prachtige blauwe bloemen. Het blad heeft 
een licht komkommerachtige smaak. De 
jonge blaadjes worden gebruikt in slaatjes. 
Ook de bloemen zijn eetbaar.  

Komijn (kummel)  H=25cm 
11115 .. 2g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Zaaien ter plaatse van half maart tot begin 
juni. Gebruik komijn in chili con carne of in 
oosterse gerechten zoals tajines. 

Koriander  H=70cm 
11120 .. 3g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Zaaien in april, direct in de volle grond. Fijn-
zadig, traagschietend. Gebruik de blaadjes 
in vleesgerechten, soepen, slaatjes en 
dranken; de zaden in gebak en likeuren. 

Lavas (doorlevend)  H=180cm 
11130 .. 1,50g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Maggikruid (doorlevende selder) wordt 
gezaaid in maart op een zaaibed in de volle 
grond en in de nazomer uitgeplant.  

Lavendel (doorlevend)  H=50-60cm 
11135 .. 0,75g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Zaai maart-juni in een zaaibakje binnens-
huis bij 20°C. Kiemduur tot 4 weken. 
 

Lievevrouwebedstro (doorlevend)  
11140 .. 0,30g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Deze bodembedekkende plant (H=20cm) 
wordt in het vroege voorjaar of het late najaar 
direct op een schaduwrijke plaats gezaaid. 
Gebruik bij de bereiding van meiwijn, thee 
tegen maagkrampen en in geurzakjes.  

Marjolein 
Zaaien vanaf maart in een zaaibakje bij 
18-22°C en uitplanten vanaf half mei of vanaf 
mei ter plaatse zaaien.  

Eénjarig (marjoraan)  H=30cm 
11145 .. 0,75g Zaden Gonthier ............... € 1,95 

Doorlevend (oregano)  H=50-60cm 
11155 .. 0,25g Zaden Gonthier ............... € 1,95 

Melde, gewone  H=20-25cm 
11160 .. 1g Zaden Gonthier ................... € 1,95 
Zaaien van half maart tot begin augustus. 
Eenjarige, vergeten groente te gebruiken als 
spinazie, in slaatjes. Zeer vitaminerijk. De 
smaak is iets zurig. 

Mierikswortel uit de Ardèche  
420 ...... 15g Zaden Les Doigts Verts ....... € 2,60 
Zaaien van maart tot juni, in rijen op een 
afstand van 40cm. Uitdunnen op 20cm.  

Mosterd (gele)  H=60cm 
11165 .. 3g Zaden Gonthier ................... € 1,95 
Zaaien van half maart tot begin juni. Gebruik 
de zaden al dan niet gemalen, in sauzen en 
gerechten. De jonge blaadjes geven een 
pikante smaak. 

Pepermunt (doorlevend)  H=50cm 
11170 .. 0,10g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Zaaien in februari-maart onder glas en uit-
planten of in mei direct ter plaatse in de volle 
grond. Gebruik de blaadjes als smaakmaker 
en als decoratie in sauzen, ijs, thee... 

Kruizemunt  H=50cm 
11125 .. 0,10g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Zie pepermunt. 

Peterselie en perilla zie groenten blz 14 

Pimpernel (kleine)  H=60cm 
11180 .. 1g Zaden Gonthier ................... € 1,95 
Zaaien april-juni buiten op een zaaibed; 1x 
verspenen en dan uitplanten. Het gebruik is 
bijna zo veelzijdig als peterselie: bij eier-
gerechten, vis, salades, soep, sauzen, vlees 
en gevogelte.  

Rozemarijn (doorlevend)  H=60cm 
11185 .. 0,15g Zaden Gonthier ............... € 1,95 
Zaaien in april op een zaaibedje onder glas 
en uitplanten vanaf half mei. Zaaien in de 
volle grond in mei. Bijenplant. Liefst een 
zonnige standplaats. 

Salie (doorlevend)  H=60cm 
11190 .. 1g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Zaaien in april-mei op een zaaibed of direct 
in de volle grond. Salie wordt zowel vers als 
gedroogd gebruikt in kruidenazijn, sauzen en 
vleesgerechten,. Vlinder- en bijenplant. 

Sint Janskruid (doorlevend)  H=90cm 
11200 .. 0,30g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Zaaien in juli-augustus direct in de volle 
grond. Thee van St Janskruid wordt gebruikt 
om zijn antidepressieve werking en als 
ontstekingsremmer. 

Stevia (honingplant)  H=40cm 
112185 50 Zaden Gonthier .................... € 4,75 
De blaadjes zijn een prima suikervervanger. 
Zaaien binnen in een zaaibakje vanaf 
februari of buiten onder koud glas vanaf 
april. Zaaitemperatuur 20°C. Kiemtijd 2-4 
weken. Na opkomst verspenen. Uitplanten 
vanaf half mei. 

Tijm (doorlevend)  H=25cm 
11225 .. 0,50g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Zaaien in mei-juli bij 20°C, afdekken met een 
dun laagje grond. Dek het zaaisel af met 
vliesdoek om uitdroging te voorkomen. Na 
opkomst koeler zetten. Een onregelmatige 
opkomst is niet abnormaal. Gebruik in tal van 
gerechten, sauzen, salades, tijmsiroop. 

Valeriaan (doorlevend)  H=100cm 
11230 .. 0,25g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Zaaien in juli-augustus direct in de volle 
grond. Na opkomst uitplanten op een voch-
tige plaats. Katten vinden de geur (vnl. van 
de wortels) nog onweerstaanbaarder dan die 
van kattenkruid (Nepeta).  

Wijnruit  H=100cm 
11245 .. 0,50g Zaden Gonthier ................ € 1,95 
Zaaien maart-april in een zaaibakje of april-
juni buiten op een zaaibed; 1x verspenen en 
dan uitplanten. In huis verdrijft gedroogde 
wijnruit mieren; in een boeket houdt hij 
vliegen op afstand. Zet enkele planten in de 
tuin als afweermiddel tegen katten. Het sap 
kan irritatie en brandwonden geven: gebruik 
handschoenen! 

Zuring (doorlevend)  H=20-30cm 
11250 .. 2g Zaden Gonthier .................... € 1,95 
Zaaien ter plaatse van maart tot juli. Voor het 
bereiden van paling in het groen. Fijnge-
hakte blaadjes kunt u gebruiken in soep, 
slaatjes, omelet of spinaziepuree. 

Bloedzuring Bloody Dock  H=20cm 
11252 .. 1g Zaden Gonthier ...................... € 1,95 
Meerjarig. Fijner van blad dan de gewone 
zuring. Mooie sierplant.  
  

11095  11100  80658  11110  11135  11145  
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PLANTGOED 
 

PLANTAJUIN  
4281 Sturon ................... (€ 1,25 / 250g) 
Goudgele, zeer harde ajuin. Zeer hoge 
opbrengst en zeer goede bewaring. 

4270 Stuttgarter ........... (€ 1,25 / 250g) 
Iets afgeplatte goudkleurige ajuin. Bewaart 
3-5 maanden. 

42920 Red Baron ......... (€ 1,35 / 250g) 
Vaste, rode ajuin. Hoge opbrengst. 

2656 Golden Gourmet  (€ 2,60 / 500g) 
Goudgele, bolronde sjalot. 

2564 Red Sun ................ (€ 2,60 / 500g) 
Sjalot met mooie rode kleur en pittige smaak.  

25750 Jermor ................ (€ 3,25 / 250g) 
Syn. Kippenbil. Langwerpige, goed houdba-
re sjalot. Wit-roze vlees met zachte smaak. 
 

AARDAPPELEN 
De rassen Amandine, Eersteling, 
Jaërla, Rode Eersteling en Corne de 
Gatte voldoen niet aan de kwaliteits-
normen. Ze zullen in 2021 niet of 
slechts zeer beperkt beschikbaar 
zijn. Gelieve hiervoor de website te 
raadplegen! 
 

Vroege (90-100 groeidagen) 
Franceline  
97675 .. zak van 1kg cal 28/30 ............ € 4,10 
Vroege aardappel met een goede opbrengst. 
De knollen langwerpig en hebben een rode 
schil. Het vruchtvlees is geel en van goede 
kwaliteit. Vervanger voor de rode eersteling. 

Lady Christl  
97689 .. zak van 1kg cal 28/35 ............ € 4,25 
Zeer vroege, vastkokende aardappel met 
een goede opbrengst. De knollen zijn 
langwerpig en hebben een gladde schil. Dit 
ras is goed ziektebestand en ideaal voor 
vroege teelt in serre. 

Gloria  
97616 .. zak van 1kg cal 28/35 ............ € 4,00 
Zeer vroege tot vroege aardappel met een 
goede opbrengst. De knollen zijn ovaal en 
hebben een gladde, gele schil. Het 
vruchtvlees is geel. Vastkokend tot licht 
bloemig. Resistent tegen aardappelmoeheid 
en phytophtora. Bbewaring tot de herfst. 
Geschikt om te koken, voor puree en frieten. 

Gourmandine  
97665 .. zak van 1kg cal 28/35 ............ € 3,75 
Vastkokende, vroege primeuraardappel met 
een goede opbrengst. De knollen zijn lang-
ovaal. Ze hebben vlakke ogen en een gele 
schil. Het vruchtvlees is eveneens geel. 
Gourmandine is weinig ziektegevoelig. Ze is 
lekker van smaak en zeer veelzijdig in 
gebruik. Dit ras wordt ook wel eens de 
vroege charlotte genoemd omwille van haar 
kookeigenschappen en smaak.  

Première  
97597 .. zak van 1kg cal 28/35 ............ € 4,20 
Licht bloemige primeuraardappel (geschikt 
voor frieten) met een goede opbrengst. De 
knollen zijn groot en rond tot ovaal. Ze 
hebben tamelijk vlakke ogen en een gele, 
gladde schil. Het vruchtvlees is lichtgeel. Dit 
ras is goed bestand tegen aardappelplaag. 
Bovendien bewaart Première beter dan 
eersteling. 

BELANGRIJK: 
Gemengde bestellingen die zaden EN 
plantgoed zoals aardappelen, ajuinen, 
sjalotten, look, bevatten, worden steeds 
samen verzonden vanaf 20 februari. Maak 
2 aparte bestellingen indien u bepaalde 
zaden (bijv. tomaten) vroeger wenst te 
ontvangen! 
 

Plantgoed (ajuinen, sjalotten, plantlook, 
aardappelen) wordt gratis geleverd vanaf 
een totaalbedrag van uw bestelling van  
€ 50. 
 

Er wordt geen plantgoed verzonden bij 
vriesweer. 
 

Halflate (100-110 groeidagen) 
Bintje 
97628 .. zak van 1kg cal 28/35 ............ € 3,55 
97590 .. zak van 2,5kg cal 28/35 ......... € 7,75 
Halflaat ras met een hoge opbrengst. De 
langovale knollen zijn groot en hebben een 
lichtgele schil, lichtgeel vlees en vlakke 
ogen. Tamelijk bloemig. Geschikt om te 
koken, voor frieten, om te gratineren, in 
salades, om te stomen, voor puree, een 
echte alleskunner. Zeer geschikt voor 
bewaring. Gevoelig voor aardappelplaag. 

Charlotte  
97629 .. zak van 1kg cal 32/35 ............ € 3,55 
97600 .. zak van 2,5kg cal 32/35 ......... € 7,75 
Halflaat ras met gemiddelde opbrengst. 
Typische langovale, peervormige knol met 
een gele schil en geel vruchtvlees. Zeer 
vastkokend. Geschikt voor salades, om te 
stomen of te bakken. Goede bewaring. Goed 
bestand tegen aardappelplaag. Zeer fijne 
smaak. 

Chérie  
97684 .. zak van 1kg cal 25/35 ............ € 4,85 
Halflaat, vastkokend ras met een hoge 
opbrengst. De langovale knol heeft een roze 
schil en lichtgeel vruchtvlees. Dit ras is 
weinig gevoelig voor ziekten. Zeer lekkere 
smaak.  
 
 

Wat is voorkiemen? 
Voorkiemen betekent dat u het plantgoed 
binnen laat kiemen en dat er scheuten ge-
vormd worden. Voorgekiemde aardappelen 
hebben een voorsprong op diegene die u 
onmiddellijk buiten plant. Hierdoor kan u 
vroeger oogsten.  
Hoe voorkiemen? 
Leg het pootgoed mooi naast elkaar in 
bakjes op een bedje van tuingrond of zand. 
Zet de bakjes in een koele ruimte van onge-
veer 10°C. De bakjes mogen licht krijgen, 
maar geen zon. Benevel het plantgoed af en 
toe met een plantenspuit. 
De aardappelen krijgen korte, stevige 
scheuten van 0,5-1cm lang (als de scheuten 
langer worden, staan de bakjes te warm 
en/of te donker). 
Een week voor het uitplanten, zet u de 
bakjes overdag buiten en ‘s nachts terug 
binnen. Zo kan het plantgoed wennen aan 
een lagere buitentemperatuur. 
Hoe uitplanten? 
Maak kuiltjes van 5cm diep in kleigrond en 
tot 10cm diep in lichtere grond. De afstand 
tussen de rijen bedraagt 50-70cm en tussen 
2 knollen 30-40cm. Per are (100m²) kan men 
rekenen op ca 400 planten, dit is een tiental 
kg pootgoed kaliber 28/35. 
Leg telkens één knolletje in een plantgat, 
met de mooiste scheut naar boven en vul het 
plantgat terug met grond. 

 

Plantaardappelen zijn 
beschikbaar vanaf  

20 februari. 
 

De plantaardappelen zijn verkrijgbaar tot 
uitputting voorraad. Voor de actuele 
beschikbaarheid of een reservatie, bel 
016/633488 of raadpleeg de website. 
 

Al het aangeboden plantgoed is 
gecertifieerd en beschikt over de nodige 
wettelijke plantenpaspoorten zodat 
traceerbaarheid steeds mogelijk is.  
De plantaardappelen zijn afkomstig van 
geselecteerde en gecontroleerde velden 
aan de Nederlandse, Belgische, Franse 
en Schotlandse kust. In deze streken 
hebben de moederplanten minder last 
van ziekten zodat we garant staan voor 
kwaliteitsplantgoed.  
 

 

Late (+110 groeidagen) 
Agria 
97686.. zak van 1kg cal 28/35 ............ € 4,55 
97585.. zak van 2,5kg cal 28/35 ....... € 10,50 
Laat, lichtbloemig ras met hoge opbrengst. 
De grote, langovale knollen hebben een 
lichtgele schil, vlakke ogen en geel vrucht-
vlees. Dit ras is uitermate geschikt voor de 
bereiding van frieten, maar ook om te koken 
en te bakken. Het is een alternatief voor 
Bintje want het is goed bestand tegen 
ziekten o.a. aardappelplaag en wratziekte. 

Désiré  
97685.. zak van 1kg cal 28/35 ............ € 3,55 
97620.. zak van 2,5kg cal 28/35 ......... € 7,75 
Halflaat tot laat ras met een hoge opbrengst. 
De knollen hebben een roze schil en zijn 
groot en langovaal. De ogen zijn niet diep. 
Het vruchtvlees is lichtgeel. Redelijk 
vastkokend tot licht bloemig en daardoor een 
veelzijdige aardappel. Zeer geschikt voor 
bewaring. Resistent tegen aardappelplaag, 
wratziekte en stootblauw. 

Nicola 
97610.. zak van 1kg cal 28/35 ............ € 3,20 
97626.. zak van 2,5kg cal 28/35 ......... € 6,85 
Laat ras met een zeer hoge opbrengst. De 
knollen zijn groot, rond tot langwerpig met 
vlakke ogen, gele schil en geel vruchtvlees. 
Vastkokend. Goede smaak en goede culi-
naire kwaliteit. Resistent tegen aardappel-
plaag, wratziekte.  
 

Aardappelen groeien het best in een 
lichtzure grond. Ze houden niet van verse 
kalk omdat die schurft kan veroorzaken. 
Te hoge stikstof(N)bemesting zrogt voor veel 
loof maar geeft minder oprengst aan knollen. 
Aardappelen vragen echter relatief veel 
kalium (K)(potas). Een extra dosis kan de 
opbrengst en bewaring dan ook sterk 
vergroten. Meststof voor aardappelen vindt u 
op blz 40. 
 

PLANTLOOK  
372 .......... 250g rose plantlook  ........... € 4,95 
340 .......... 250g witte plantlook  .......... € 4,95 
 

Plant de knoflookteentjes uit op een diepte 
van ongeveer 5cm en met een tussen-
afstand van 15cm in de rij en 20cm tussen 
de rijen. De teentjes die begin april werden 
aangeplant kunnen worden geoogst als het 
loof is afgestorven rond half augustus. 
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ZAAIKALENDER* VAN DE MEEST COURANTE GROENTEN 
  Jan Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Aardappelen Vroege             

 Late             

Artisjok              

Aubergine              

Augurk              

Bietsoorten Rode biet             

 Snijbiet             

Bonen Labbonen             

 Lagen + hoge             

Chicoreisoorten Snij andijvie             

 Andijvie             

 Groenlof             

 Witloof             
Courgette              

Erwten              

Kerssoorten Tuinkers             
Kervel              

Komkommer              

Koolraap              

Koolrabi              

Koolsoorten Bloemkool             

 Boerenkool             
 Broccoli             

 Chinese kool             

 Rode kool             

 Savooikool             
 Spruitkool             
 Witte kool             

Mais          

Meloen              

Pastinaak              
Paprika, peper              

Peterselie Blad             
 Wortel             

Pompoen              

Postelein Gewone             

 Winter             
Prei Zomer             

 Winter             
Raap              

Radijs              

Rammenas              

Schorseneer              
Selder Snijselder             

 Bleek + knol             

Sla Snijsla             

 Pluk-, krulsla             

 Kropsla             

 Ijsbergsla             

 Veldsla             
Spinazie Gewone             

 Nieuw Zeelandse             

Tomaat              

Ui en sjalot Planten             

 Zaaien             

Wortelen              

 planten onder beschutting of in serre     planten in volle grond  
 zaaien in huis, in serre, in broeikas of onder beschutting   zaaien op zaaibed of in volle grond     oogsten  

 *Deze zaaikalender is louter indicatief en geeft de meest gebruikte zaai- en oogsttijden weer. Andere teeltmethodes    
     (bijv.weeuwenteelt of teelt in verwarmde serre) zijn uiteraard ook mogelijk. 
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BIOLOGISCHE ZADEN 
van groenten, kruiden en 

bloemen 
Meer informatie vindt u op de vermelde 
pagina’s met de niet-biologische zaden. 

Augurk Kleine groene, National  
74025 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 3 .... € 3,00 

Rode biet Detroit 2  
79045 .. 4g Bio Zaden Germisem blz 4 .... € 3,00 

Snijbiet Blonde met witte ribben 
77025 .. 3g Bio Zaden Germisem blz 4 .... € 3,00 

Snijbiet Groene met witte ribben 
77027 .. 3g Bio Zaden Germisem blz 4 .... € 3,00 

Tuinbonen Witkiem major  
93280 .. 15g Bio Zaden Buzzy blz 4 ........ € 2,65 

Tuinbonen Aguadulce 
71301 .. 80g Bio Zaden  Germisem blz 4 . € 5,00 

Fijne lage boontjes Compass  
93130 .. 20g Bio Zaden Buzzy blz 5 ........ € 3,35 

Fijne lage boontjes Ferrari  
71213 .. 80g Bio Zaden Germisem blz 5 .. € 6,00 

Lage prinsesboon Argus  
71217 .. 80g Bio Zaden Germisem blz 5 .. € 6,00 

Staaksnijboon Helda  
71201 .. 80g Bio Zaden Germisem blz 6 .. € 6,00 

Andijvie Breedblad Volhart  
72002 .. 2g Bio Zaden Gonthier blz 6 ...... € 3,00 

Andijvie Grosse Pancalière  
72004 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 6 .... € 3,00 

Suikerbrood Elmo  
72006 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 7 ..... € 3,00 

Witloof Hollands middenvroeg  
79050 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 7 .... € 3,00 

Courgette Black Beauty  
74018 .. 3g Bio Zaden Germisem blz 7 .... € 3,00 

Doperwt Karina  
93345 .. 20g Bio Zaden Buzzy blz 8 ........ € 3,35 

Doperwt Wonder van Kelvedon  
71306 .. 80g Bio Zaden Germisem blz 7 .. € 5,00 

Peulerwt Norli  
93453 .. 20g Bio Zaden Buzzy blz 8 ........ € 3,35 
71307 .. 80g Bio Zaden Germisem blz 8 .. € 5,00 

Tuinkers, gewone   
77013 .. 8g Bio Zaden Germisem blz 9 .... € 3,00 

Kervel, gewone  
77011 .. 5g Bio Zaden Germisem blz 9 .... € 3,00 

Koolrabi Lanro (wit)  
73017 .. 1g Bio Zaden Germisem blz 10 ... € 3,00 

Komkommer Telegraph Improved 
74024 .. 0,5g Bio Zaden Germisem ......... € 3,00 

Bloemkool Alle seizoenen 
73002 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 10 ... € 3,00 

Broccoli Calabria 
73003 .. 3g Bio Zaden Germisem blz 10 ... € 3,00 

Boerenkool, Fijn gekrulde  
73018 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 11 ... € 3,00 

Spruitkool Sanda 
73024 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 12 ... € 3,00 

Maïs Golden Bantam  
75024 .. 7g Bio Zaden Germisem blz 12 ... € 3,00 

Paprika California Wonder 
92436 .. 0,25g Bio Zaden Buzzy blz 13 .... € 2,65 

Pastinaken van Guernsey  
79030 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 13 ... € 3,00 

Peterselie, platte  
77005 .. 5g Bio Zaden Germisem blz 13 ... € 3,00 

Peterselie, Italiaanse 
92464 .. 2g Bio Zaden Buzzy .................. € 2,05 

Peterselie, gekrulde donkergroene  
92465 .. 1,75g Bio Zaden Buzzy blz 14 .... € 2,05 
77007 .. 5g Bio Zaden Germisem blz 14 ... € 3,00 

Pompoen Gele Parijse 
74028 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 14 ... € 3,00 

Pompoen Rode van Etampes  
92483 .. 6 Bio Zaden Buzzy blz 14 .......... € 2,65 

Pompoen Uchiki kuri  
92488 .. 1,75g Bio Zaden Buzzy blz 14 .... € 2,65 
74007 .. 3g Bio Zaden Germisem blz 14 ... € 3,00 

Pompoen Waltham butternut 
92983 .. 2g Bio Zaden Buzzy blz 14 ......... € 3,35 

Pompoen Musquée de Provence 
92489 .. 2,50g Bio Zaden Buzzy blz 14 .... € 2,65 

Pompoen Blauwe van Hongarije 
8012 .... 15 Zaden Ferme de St Marthe .... € 5,70 

Postelein, geelbladig  
77015 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 15 ... € 3,00 

Winterpostelein  
71173 .. 1g Bio Zaden Germisem blz 15 ... € 3,00 

Herfstreuzen 3, type Elbeuf (Olifant) 
71016 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 15 ... € 3,00 

Winterreuzen (Luikse winterprei) 
71017 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 15 ... € 3,00 

Tuinraap, Milanese 
79001 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 16 ... € 3,00 

Radijs Saxa 2 
92550.. 2,50g Bio Zaden Buzzy blz 16 .... € 2,05 
79035.. 5g Bio Zaden Germisem blz 16 .. € 3,00 

Radijs Ronde rode witpunt 
92564.. 2,5g Bio Zaden Buzzy blz 16 ...... € 2,05 
79034.. 5g Bio Zaden Germisem blz 16 .. € 3,00 

Radijs French Breakfast 3  
92546.. 2,5g Bio Zaden Buzzy blz 16 ...... € 2,05 
79033.. 5g Bio Zaden Germisem blz 16 .. € 3,00 

Wilde rucola 
77002.. 2g Bio Zaden Germisem blz 17 .. € 3,00 

Schorseneer Enorma 
79048.. 2g Bio Zaden Germisem blz 17 .. € 3,00 

Snijselder, gewone  
76003.. 2g Bio Zaden Germisem blz 17 .. € 3,00 

Knolselder Praagse Reuzen  
76002.. 2g Bio Zaden Germisem blz 17 .. € 3,00 

Krulsla Lollo bionda 
76014.. 2g Bio Zaden Germisem blz 17 .. € 3,00 

Krulsla Lollo rossa  
76013.. 2g Bio Zaden Germisem blz 17 .. € 3,00 

Pluksla Rood Eikenblad 
76016.. 2g Bio Zaden Germisem blz 18 .. € 3,00 

Kropsla Meikoningin  
76015.. 2g Bio Zaden Germisem blz 18 .. € 3,00 

Kropsla Wonder van 4 jaargetijden 
76021.. 2g Bio Zaden Germisem blz 18 .. € 3,00 

Veldsla Grote Noordhollandse 
76031.. 3g Bio Zaden Germisem blz 19 .. € 3,00 

Spinazie Securo  
93558.. 15g Bio Zaden Buzzy blz 19....... € 3,35 

Spinazie Winterreuzen 
77020.. 5g Bio Zaden Germisem blz 20 .. € 3,00 

Spinazie Reuzen van Viroflay 
77018.. 5g Bio Zaden Germisem blz 20 .. € 3,00 

Tomaat Matina  
92845.. 0,25g Bio Zaden Buzzy blz 21 .... € 3,35 

De foto’s en informatie van de tomatenzaden van 
Ferme de Sainte Marthe vindt u op blz 21. De tekst 
op de verpakking van Ferme de Sainte Marthe, Les 
Doigts Verts en Franchi is uitsluitend franstalig. 
Voor uitgebreide nederlandse informatie, raad-
pleeg onze website www.steenberghen.be 

Tomaat Beauté Blanche  
40450.. 50 Zaden Ferme de St Marthe.... € 4,70 

Tomaat Noire de Russie 
40420.. 50 Zaden Ferme de St Marthe.... € 4,70 

Tomaat Russische 
7562.... 50 Zaden Ferme de St Marthe.... € 4,70 

Tomaat Black from Tula 
7569.... 50 Zaden Ferme de St Marthe.... € 4,70 

Tomaat Bloody Butcher 
4370.... 50 Zaden Ferme de St Marthe.... € 4,70 

Kerstomaat Red Cherry 
78004.. 0,5g Bio Zaden Germisem blz 22 € 3,00 

Ajuin Barletta (inmaakajuin 
71007.. 2g Bio Zaden Germisem blz 22 .. € 3,00 
 

 

79045  93130  72006  92960  73002  74024  

 

92436  79048  76002  78004  
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Ajuin Ishikura (pijpajuin) 
71020 .. 1g Bio Zaden Germisem blz 22 ... € 3,00 

Ajuin White Lisbon (bosajuin) 
71006 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 22 ... € 3,00 

Ajuin Vertus  
71002 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 23 ... € 3,00 

Venkel Wadenromen 
71116 .. 2g Bio Zaden Germisem blz 23 ... € 3,00 

Wortel Amsterdamse bak (zomer) 
79017 .. 4g Bio Zaden Germisem blz 23 ... € 3,00 

Wortel Nantes halflange (zomer) 
79022 .. 4g Bio Zaden Germisem blz 24 ... € 3,00 
79051 .. 4m Bio Lintzaden Germisem ...... € 3,00 

Wortel Flakkeese 2 (winter) 
79019 .. 4g Bio Zaden Germisem blz 24 ... € 3,00 
79052 .. 4m Bio Lintzaden Germisem ...... € 3,00 

Genovese basilicum  
71101 .. 2g Bio Zaden Germisem ............. € 3,00 
91017 .. 1g Bio Zaden Buzzy ...................  € 2,05 

Dille 
71107 .. 3g Bio Zaden Germisem ............. € 3,00 

Koriander 
71110 .. 6g Bio Zaden Germisem ............. € 3,00 

Calendula officinalis gemengd 
(goudsbloem) 
71193 . 2g Bio Zaden Germisem ........... € 3,00 

Tropaeolum Lage Oostindische kers 
71506 . 3g Bio Zaden Germisem ............. € 3,00 

Viooltje Tricolor 
71191 . 0,3g Bio Zaden Germisem .......... € 3,00 

De biotuinder werkt zoveel mogelijk met de 
natuur mee. Daardoor worden de bodem, 
het grondwater en de lucht minder vervuild. 
Zo gebruikt hij zoveel mogelijk natuurlijke 
middelen en gebruikt hij alleen gewas-
beschermingsmiddelen waarvan de actieve 
stof in de natuur voorkomt. 

BOOST Universeel (HumuForte) BIO 
24550 .............................. 2L ............ € 16,75 
24551 .... 750ml klaar voor gebruik ........ € 8,00 
NIEUW Samenstelling: Brandnetelgier. 
Deze natuurlijke plantenversterker maakt 
planten (groenten, fruit, rozen, sierstruiken en 
bomen), weerbaarder tegen ziektes zoals 
meeldauw en roest. Tevens werkt het 
preventief tegen insecten zoals bladluizen, 
rupsen. De planten krijgen meer weerstand 
tegen droogte en zullen beter bewortelen bij 
het verplanten. Ongevaarlijk voor insecten-
eters en bijen. Te gebruiken van maart tot 
oktober. Om aan te gieten of te gebruiken 
met een sproeier.  

AANBEVELINGEN VOOR 
HET ZAAIEN  

1)Zaaien binnenshuis in een 
zaaibakje 

De teelt van bijvoorbeeld begonia, vlijtig 
liesje, lobelia, petunia, geranium, begint in 
december tot februari met het zaaien in een 
zaaibakje bij ca 20-22°C binnenshuis of in 
een verwarmde hobbyserre. 
Zaai in de aangegeven periode in een 
zaaibakje gevuld met vochtige zaaigrond. 
Strooi de zaden zo gelijk mogelijk uit. Bedek 
met zaaigrond of zand zodat de zaden op de 
aangegeven zaaidiepte liggen en druk licht 
aan. Zorg voor een zo constant mogelijke 
temperatuur, dit geeft een betere kieming. 
Denk ook aan de nachttemperatuur van uw 
centrale verwarming! Dek het zaaibakje af 
met het deksel. Houd na het zaaien en 
tijdens het kiemen de grond vochtig met een 
vernevelaar. Te vochtige grond kan echter 
rotting bij de zaden veroorzaken. Pas ook op 
voor condensdruppels. Verwijder eventuele 
condensvorming op het deksel om te 
vermijden dat de ontkiemende zaadjes gaan 
schimmelen. 
 
* Zodra de jonge zaailingen opkomen, mag 
het deksel op een kiertje opengezet worden. 
Na een weekje mag het deksel helemaal 
verwijderd worden.  
Wanneer na de kiemblaadjes, de eerste 2 
echte blaadjes verschijnen, mag er ver-
speend worden. Met verspenen wordt 
bedoeld het overzetten van de plantjes in een 
ander zaaibakje of (turf)potje op een grotere 
onderlinge afstand van ong. 5cm. Gebruik 
hiervoor een verspeenstokje.  
Schuif het vorkje van het verspeenstokje 
onder de kiemblaadjes en hef de zaailing 
omhoog. Als er meerdere zaailingen los-
komen, neemt u 1 zaailing vast bij een 
kiemblaadje (niet bij de stengel) en scheidt u 
hem voorzichtig van de andere. Probeer 
steeds zoveel mogelijk worteltjes heel te 
houden. Laat de zaailing in het nieuwe 
plantgat zakken en druk met de punt van het 
stokje de grond aan zodanig dat de zaailing 
niet direct meegeeft als u er zachtjes aan 
trekt. 
Steek een etiket bij de plantjes en geef een 
beetje water met een vernevelaar. 
Zet de verspeende zaailingen de eerste 
dagen op een plaats op de vensterbank of 
koude serre zonder directe zon. Nadien zet 
u ze op een plaats met meer licht om hoog 
opgeschoten planten te vermijden. 
Houd de zaailingen van groep 1 onder-
tussen nog steeds op ca 18°C tot de eerste 
worteltjes onderaan het potje verschijnen. 
Laat de plantjes niet uitdrogen. 
Vanaf begin mei mogen de jonge planten 
stilaan aan de buitentemperatuur wennen. 
Zet ze een week achtereen dagelijks wat 
langer buiten, zodat ze aan de weers-
omstandigheden kunnen gewoon worden. 
Vermijd echter (nacht)vorst. Vanaf half mei 

mogen de éénjarigen op hun vaste plaats 
worden uitgeplant.  
 
** Op de verpakking staan de aanbevolen 
plantafstanden. Met 40x30cm wordt 
bedoeld : een afstand tussen 2 rijen van 
40cm, en een afstand tussen 2 plantjes 
van 30cm.Let op : bovenstaande tips 
gelden als richtlijn, volg altijd de 
aanwijzingen op de zakjes. 

2)Zaaien onder koud glas in een 
zaaibakje  
Voor éénjarigen zoals salvia, tagetes, zinnia 
biedt een koude serre voldoende bescher-
ming bij het ontkiemen van het zaad. Zaai in 
de aangegeven periode (meestal maart, 
april) in een zaaibakje gevuld met vochtige 
zaaigrond. Strooi de zaden zo gelijk mogelijk 
uit. Bedek met zaaigrond of zand zodat de 
zaden op de aangegeven zaaidiepte liggen 
en druk licht aan. Zorg voor een zo constant 
mogelijke temperatuur, dit geeft een betere 
kieming. Dek het zaaibakje af met een 
deksel. Houd na het zaaien en tijdens het 
kiemen de grond vochtig met een 
vernevelaar. 
Vervolg dan vanaf 1*. 

3)Zaaien op een zaaibed 
Kies voor een zaaibed een beschutte plaats 
van ca 1m x 1m in de halfschaduw. Maak de 
grond onkruidvrij, goed los en fijn. Strooi 
vanaf april, mei, de zaden zo gelijk mogelijk 
uit (breedwerpig) en bedek met grond zodat 
de zaden op de aangegeven diepte liggen. 
Houd het zaaibed de eerste dagen vochtig. 
Na opkomst plant u de plantjes uit op hun 
uiteindelijke plaats van bestemming.  
Vervolg dan vanaf 1**. 

4)Zaaien ter plaatse 
Vanaf mei, als de grond voldoende opge-
warmd is, kan er ook direct in de volle grond 
worden gezaaid. Zaai dun, in rijtjes of breed-
werpig en bedek de zaden met een laagje 
zaaigrond tot ze op de juiste zaaidiepte 
liggen. Hiervoor gelden de volgende vuist-
regels. Fijn zaad wordt ondiep gezaaid. 
Grover zaad wordt dieper gezaaid, maar 
nooit dieper dan 1-2cm. Druk voorzichtig aan 
en houd daarna de grond vochtig en onkruid-
vrij.  
Bij droog weer mag er enkele dagen na het 
zaaien water gegeven worden met een 
gieter met zeer fijne broes. Herhaal dit indien 
nodig. Wanneer de jonge zaailingen 2 of 3 
echte blaadjes hebben, mag u ze uitdunnen 
tot de aanbevolen tussenruimte per plant. Dit 
gaat beter als de grond vochtig is, zodat ze 
er gemakkelijk uitkomen. Trek met één hand 
de ongewenste zaailing omhoog en druk met 
de vingers van de andere hand op de grond 
zodanig dat de gewenste zaailing niet 
loskomt. 
Vervolg dan vanaf 1**. 
 

De cijfers achter de naam van de 
bloemenzaden vanaf blz 31 verwijzen 
naar de (aanbevolen) zaaiwijzen in deze 
tekst. 

5) Zaaien van tweejarigen en vaste 
planten  
Tweejarigen en vaste planten worden in de 
eerste helft van de zomer (mei tot juli) 
gezaaid op een zaaibed en daarna 
eventueel verspeend. Van september tot 
november worden ze uitgeplant om te 
bloeien in het volgende jaar. Zorg dat de 
jonge planten goed beworteld zijn voor de 
eerste koude. Dek de jonge planten tijdens 
de eerste winter af bij zeer strenge 
nachtvorst. 

6) Zaaien van bloemenmengsels 
Bloemenmengsels worden meteen ter 
plaatse gezaaid. Strooi het zaad opper-
vlakkig en dun uit in fijngeharkte en 
onkruidvrije grond. Dek af met een fijn laagje 
grond van max 1cm en druk licht aan.

71101  71193  

71506  71191  
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BLOEMZADEN 
EENJARIGE  

Het (De) cijfer(s) achter de naam van de 
bloem verwijst naar de zaaiwijze blz 30.  

Acroclinium (2+3) 
14000 ......... 1g ...............50cm .......... € 1,65 
Zomerstrobloem is een gemakkelijk op te 
kweken plant met bloemen in witte, roze en 
rode tinten. Deze zomerbloeier is zeer mooi 
in de border en een prachtige droogbloem. 

Adonis (4) 
4005 ........... 2g ...............30cm .......... € 1,35 
Kooltje vuur zaait u best meteen ter plaatse. 
Nadien eventueel uitdunnen.  

Agastache Mexicana (2+3) 
14009 ......... 0,40g ..........60cm .......... € 1,95 
De blauwe bloemetjes van de dropplant 
worden druk bezocht door vlinders en bijen. 
Het blad heeft een sterke anijsgeur (drop). 
Deze mooie snijbloem bloeit van juli tot 
oktober. 

Ageratum Blue Mink (2+3) 
14010 ......... 0,30g ..........25cm .......... € 1,65 
Blauwe, donzige bloemen in kleine, 
compacte schermen. Stevige, sterk ver-
takkende planten. Langbloeiend. Voor 
potten en bloemperken.  

Alcea Rosea (2+3) 
14023 ......... 0,50g ........140cm .......... € 1,65 
Eenjarige stokroos in gemengde kleuren. 

Alyssum (2+3) 
Prachtig en zeer lang bloeiend bodem-
bedekkend plantje dat bovendien 
gemakkelijk te onderhouden is. Geurend! 
Zeer geschikt voor in bloemperken, de rots-
tuin, als vulplant in potten en bloembakken. 

Wit, sneeuwroem  
14025 ......... 0,50g ..........10cm .......... € 1,35 

Royal Carpet purper  
14029 ......... 0,50g ..........10cm .......... € 1,95 
Prachtige tegenhanger van de witte 
sneeuwroem.  

Amaranthus (4) 
14035 ..........1g............. 100cm .......... € 1,35 
Kattenstaart wordt veel gebruikt om hoogte 
te brengen in het midden van een bloem-
perk. De lange, hangende, rode bloem-
trossen zijn echte blikvangers. Geschikt voor 
droogboeketten. 

Antirrhinum Majus (2+3)  
Leeuwenbekjes zijn, met hun heerlijk geu-
rende bloemen, geschikt voor bloemperken, 
borders en grote potten. Ze bloeien van juni 
tot oktober. 

Halfhoge gemengd 
14044 ..........0,50g ......... 50cm .......... € 1,35 

Tetraploïde mix 
14046 ..........0,50g ......... 60cm .......... € 1,65 
Deze leeuwenbekjes hebben zeer grote 
bloemen. Door hun stevige stelen zijn ze ook 
geschikt als snijbloem. 

Tom Thumb gemengd 
14052 ..........0,50g ......... 20cm .......... € 1,35 
Deze Antirrhinum is omwille van zijn hoogte 
zeer geschikt voor potten en bloembakken. 
Ook in de rotstuin komt hij mooi tot zijn recht. 

Begonia Semperflorens (1) 
Zaaien vanaf eind december bij een 
constante temperatuur van 22°C. Begonia is 
zeer geschikt voor bloembakken en perken, 
zelfs met lichte schaduw. Deze dankbare 
planten bloeien van juni tot oktober of zelfs 
langer als het niet vriest. 

Begonia Rode Komeet F1 
14069 ..........700zaden ... 15cm .......... € 4,75 

Begonia Roze Komeet F1 
14073 ..........700zaden ... 15cm .......... € 4,75 

Begonia Witte Komeet F1  
4071 ............700zaden ... 15cm .......... € 4,75 

Bidens Golden Eye (2+3) 
140745 ........0,25g ......... 30cm .......... € 3,15 
Tandzaad is een sterke plant met fijn inge-
sneden blad en frisgele bloemen. Zeer ge-
schikt voor in hanging baskets. Bloeit zeer 
lang en uitbundig. Goed bestand tegen hitte. 
Bijenplant.  

Calendula (4) 
Goudsbloem bloeit rijk en tot laat in de herfst. 
De planten staan liefst op een zonnige 
plaats. De fijngehakte bloemblaadjes 
hebben een zoete, scherpe smaak en 
kunnen gebruikt worden in salades. De hoge 
rassen zijn ook geschikt als snijbloem. 
Eenvoudig op te kweken. Zaai op een 
zaaibed of direct te plaatse. Zodra de 
bloemen bloeien, verjagen ze de mieren. 

Arvensis, akkergoudsbloem  
14079 .......... 2g ......... 30-50cm .......... € 1,35 

Ball’s, dubbelbloemig oranje 
14080 .......... 2g .............. 60cm .......... € 1,35 

Radio, cactusbloemig oranje 
14082 .......... 2g .............. 60cm .......... € 1,35 

Pacific Beauty, gemengd 
14085 .......... 2g .............. 60cm .......... € 1,35 

Golden Emperor, gele bloemen 
14086 .......... 2g .............. 50cm .......... € 1,35 

Oranjekoning, oranje bloemen met donker 
hart. 
14088 .......... 2g .............. 60cm .......... € 1,35 

Fiesta Gitana gemengd, lage dubbele 
4090 ............ 1,50g ......... 30cm .......... € 1,95 

Callistephus Chinensis (2+3) 
Asters zijn geliefd omwille van hun bloei in 
de late zomer en de herfst. De planten zijn 
goed vertakkend tot een stevig gewas. De 
hogere rassen zijn geschikt als snijbloem. 
Asters zijn zeer gemakkelijk op te kweken 
want ze kunnen ook ter plaatse gezaaid 
worden. Ze zullen dan wel later in bloei 
komen. De lage soorten zijn ook geschikt 
voor bloembakken en potten. Zorg steeds 
voor een goede afwatering van de potten. 

Colour Carpet gemengd  
14100 .......... 0,50g ......... 25cm .......... € 1,65 
Deze meest bekende perkaster is zeer rijk-
bloeiend met goed dubbele, middelgrote 
bloemen. 

Dwergchrysanthemum gemengd 
14103 .......... 0,75g ......... 25cm .......... € 1,35 

14000  14005  14009  14010  14023  14025  14035  

14044  14046  14052  14069  140745  14079  14080  

14082  14085  14086  14088  14090  14100  14103  
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Pioenbloemige reuzen 
14107 .......... 0,75g ......... 75cm .......... € 1,65 

Pompon gemengd 
14115 .......... 0,50g ......... 50cm .......... € 1,65 

Koningin der Hallen 
14120 .......... 1g .............. 60cm .......... € 1,35 

Struisveder gemengd 
14125 .......... 0,75g ......... 55cm .......... € 1,35 

Powderpuffs, boeketaster 
14132 .......... 0,50g ......... 70cm .......... € 1,65 

Celosia Cristata (1+2) 
14155 .......... 0,50g ......... 25cm .......... € 1,65 
Hanekambloem heeft schitterende kleuren in 
een mix van warme gele, roze en rode tinten. 

Celosia Plumosa  (1+2) 
14157 .......... 0,50g ......... 70cm .......... € 1,35 
Pluimhanekam heeft rechte, pluimvormige 
bloemen in helder rood, geel en roze. 

Centaurea Cyanus (4) 
Korenbloemen kunnen direct ter plaatse in 
volle grond gezaaid worden. Uitdunnen 
indien nodig. 

Dubbelbloemig gemengd  
14165 .......... 1,50g ......... 90cm .......... € 1,35 
Licht- tot donkerroze, wit, paars en blauw. 

Blue Ball  
14167 .......... 1,50g ......... 90cm .......... € 1,35 
Helderblauwe bloemen. 

Imperialis Keizerskorenbloem  
14170 .......... 1g .............. 75cm .......... € 1,65 
Heerlijk geurend, geschikt als snijbloem, 
maar ook mooi in de border. 

Polka dot  
14175 .......... 1,50g ......... 40cm .......... € 1,35 
In witte, rose, rode en blauwe tinten. 

Cerinthe Major Pride of Gibraltar (2) 
14178 .......... 1g .............. 60cm .......... € 1,35 
Wasbloem is een halfwinterharde plant met 
blauwe bloemen in trosjes. Ook de bladeren 
hebben een blauwachtige schijn. De 
bloemen trekken vlinders en bijen aan. 
Zaaien in april-juni. 

Cheiranthus Maritimus (4) 
14180 .......... 1g .............. 30cm .......... € 1,35 
Andere namen voor deze gemakkelijk op te 
kweken éénjarige zijn Erysimum, muur-
bloem en strandviolier. U kan meteen in volle 
grond zaaien van maart tot eind mei. 
Eventueel uitdunnen. Geurend. Vlinder-
plant. Gemengde kleuren. 

Chrysanthemum Carinatum (2+3) 
14185 .......... 1g .............. 60cm .......... € 1,35 
Margrieten of ganzebloemen zijn probleem-
loze groeiers en bloeiers met stevige stelen. 
Ze bloeien de ganse zomer met vele meer-
kleurige bloemen. Ze kunnen ook ter plaatse 
gezaaid worden. Door de plantjes na op-
komst en eerste groei af te toppen, zullen ze 
beter vertakken.  

Cineraria maritima, Senecio (1+2) 
14200 .......... 0,30g ......... 45cm .......... € 1,65 
Zilverblad of askruid is een vaste plant die 
meestal als eenjarige wordt gekweekt, voor 
in potten en bakken. De zilverkleurige 
bladeren combineren mooi met alle fel 
gekleurde bloemen in perken en bloem-
bakken. 

Clarkia (2+3) 
14205 .......... 1g .............. 60cm .......... € 1,35 
Amandelroosje is een klein struikje met 
opgaande stelen en prachtige bloemen in de 
oksels van de bladeren. 

Cleome Rose Queen (2+3) 
14210 .......... 0,75g ....... 100cm .......... € 1,35 
De donkerrose bloemen van kattensnor 
staan in prachtige trossen. De lange paars-
roze meeldraden zijn precies snorharen. 
Bijenplant. Geurend.  

Coleus Regenboogmengsel (1) 
15530 .......... 0,20g ......... 30cm .......... € 1,95 
Siernetel heeft prachtig bont blad met rood, 
rose, groene en gele tinten en gezaagde 
randen. De plant staat graag op een lichte 
plaats, niet in de volle zon. Ook geschikt als 
kamerplant. 

Convolvulus Tricolor (3+4) 
14220 ......... 1,50g ......... 40cm .......... € 1,35 
Dagschone met schitterende blauwe, roze 
en witte bloemen 
met gele keel. Ter 
plaatse zaaien.  

Cosmos  (2+3)
Cosmos bloeit van juni tot oktober. Door 
regelmatig de verwelkte bloemen te 
verwijderen, blijven de planten lang door-
bloeien. In de tuin zijn ze mooi als achter-
grondbeplanting. Geef ze een zonnig plekje. 
Goede snijbloem. 
Sensation gemengd roze en wit 
14225 ......... 1g ............ 100cm .......... € 1,35 

Sunset oranje en oranjerood 
14227 ......... 1g .............. 60cm .......... € 1,65 

Cucurbita (2+3) 
Voorzaaien binnen in zaaibakje. Na het 
verspenen, uitplanten in volle grond vanaf 
half mei. Voorzie 250x250cm. Van half tot 
eind mei kan er ook ter plaatse gezaaid 
worden. De uitgerijpte vruchten tijdens een 
droge periode plukken en enkele weken op 
een droge en koele plek laten narijpen. 

Kleine sierkalebassen gemengd  
14230 ......... 2g ............ 300cm .......... € 1,35 

Kleine en grote sierkalebassen 
14232 ......... 2g ............ 300cm .......... € 1,65 

Informatie en foto zie blz 15. 

Dahlia Variabilis (2+3) 
14240 ......... 0,75g ......... 60cm .......... € 1,95 
Unwinn’s Hybrid is een mengsel van enkele, 
halfdubbele en dubbele bloemen in tal van 
kleuren. Voor in de border of bloemenperk. 
Lange bloei tot oktober. Mooie snijbloem.  

Delphinium Ajacis (4) 
14250 ......... 1g .............. 45cm .......... € 1,65 
Deze hyacintbloemige ridderspoor is goed 
vertakkend. Zijn sterke bloemstengels hebben 
massa’s prachtige bloemen. Voorzie een 
warm en zonnig plekje in goede grond, niet té 
droog of té nat. Bij voorkeur zaaien in volle 
grond in de border of het bloemenperk. 

14107  14115  14120  14125  14132  14155  14157  

14165  14167  14170  14175  14178  14180  14185  

14200  14205  14210  14220  14225  14227  14240  

Het cijfer achter de 
bloemnaam verwijst naar 
de zaaiwijze op blz 30. 
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Dianthus  
Barbatus Wee Willie (2+3) 
14260 ......... 0,50g ..........20cm .......... € 1,65 
Deze éénjarige duizendschoon is schit-
terend zowel in de border als in grote 
bloempotten. Bovendien geuren de bloe-
men heerlijk. Geef ze een zonnige plek en 
geniet van de kleurenrijkdom. 

Chinensis dubbelbloemig mix (2+3) 
14265 ......... 0,75g ..........60cm .......... € 1,35 
Chinese anjer heeft prachtige, dubbele ge-
franjerde bloemen. Ze is geliefd voor de 
lange houdbaarheid in boeketten, de lange 
bloei en vooral voor de geur.  

Caryophyllus Chabaud gemengd (1+2) 
14275 ......... 0,25g ..........60cm .......... € 1,65 
Anjers behoren tot de mooiste, sterk 
geurende snijbloemen. 

Dimorphoteca Apollo (2+3) 
14282 ......... 0,50g ..........30cm .......... € 1,65 
Satijnbloemen of kaapse margrieten in witte 
en gele tinten. Zet ze op een zonnige, 
warme, iets droge plek. Voor borders, potten 
en bloembakken. Vlinder- en bijenplant. 

Echium Plantagineum Blue Bedder  
14285 ......... 1g ...............40cm .......... € 1,65 
De blauwe bloemen van het slangenkruid 
worden druk bezocht door bijen en vlinders. 
Zaaien ter plaatse. (4) 

Eschscholtzia Californica (4)  
De bloemen van het slaapmutsje gaan open 
zodra de zon opkomt. Zaaien in volle grond. 
Geschikt voor borders en perken. Bloeit van 
juli tot september. 
Enkelbloemig mengsel. 
14290 ......... 1g ...............40cm .......... € 1,35 

Dubbelbloemig mengsel. 
14292 ......... 0,75g ..........35cm .......... € 1,65 

Gazania Sunshine (1+2) 
14310 ......... 0,25g ..........30cm .......... € 2,55 
Voor potten en borders in volle zon. Bij regen 
en ’s avonds sluiten de bloemen. 
 

Godetia (2+3) 
14318 ..........0,75g ......... 40cm .......... € 1,35  
Dubbelbloemige zomerazalea groeit liefst op 
lichte zandgrond en een lichte, niet te 
warme, maar wel zonnige plek. De planten 
zijn zacht behaard.  

Gomphrena (2+3) 
14325 ..........0,25g ......... 30cm .......... € 1,65 
Kogelamarant is zeer geschikt als snij- en 
droogbloem. 

Gypsophila Covent Garden (4) 
14330 ..........1,50g ......... 50cm .......... € 1,35 
Het witte gipskruid geeft een romantische 
wolk van bloemetjes. Enkele takjes brengen 
volume in uw zomerse boeketten. 

Helianthus Annuus (2+3+4) 
Avondzon bruin-rood  
14340 ..........2g............. 180cm .......... € 1,65 
Prachtige zonnebloemen met roodbruine 
kleurschakeringen. Prima snijbloem. 

Giganteus, Reuzenzonnebloem 
14342 ..........4g............. 250cm .......... € 1,35 
Met de grootste bloem.  

Gemengde zonnebloemen     NIEUW 
14352 ..........1g...... 140-240cm .......... € 2,55 

King Kong 
80805 ..........4g............. 300cm .......... € 1,45 
De hoogste zonnebloem met veel en zeer 
grote bloemen dicht bij de top van elke steel. 

Moonwalker 
80808 ..........2,50g ....... 250cm .......... € 2,05 
Zachtgele bloemen met donker hart. 
Meerdere bloemen per  stengel. 

Fantasy  
80810 ..........1g............... 70cm .......... € 2,05 
Halfgrote zonnebloemen van lichtgeel tot 
goudgeel en roodbruin.  

Pacino 
80812 ..........0,75g ......... 40cm .......... € 2,65 
Gele zonnebloem speciaal voor in potten. 

Ring of Fire  
80814 ..........0,75g ....... 120cm .......... € 2,05 
Met tweekleurige bloemen: buitenkant geel 
en binnenkant naast het hart roodbruin. 

Esther  
80816 .......... 1g ............ 140cm .......... € 1,85 
Met talloze zijstengels. Gemengde kleuren in 
wit en gele tinten. 

Helichrysum Bracteatum (2+3) 
14355 .......... 0,75g ......... 40cm .......... € 1,65 
Tom Thumb is een prachtig mengsel van de 
alomgekende, klassieke strobloem. Ook ge-
schikt als borderplant. 

Heliotropium Marine (1+2) 
14363 .......... 0,20g ......... 40cm .......... € 2,55 
Zonnewende of vanillebloem is een prach-
tige, blauwe, heerlijk geurende perkplant. Ze 
laat u bij windstil weer genieten van een 
zoete vanillegeur. Geschikt voor terras en 
balkon. Bloeit lang vanaf eind mei tot eind 
september.  

Impatiens Balsamina (1+2) 
14375 .......... 1,50g ......... 50cm .......... € 1,65 
Mengsel in rode, roze, paarse en witte 
kleuren. De halfdubbele Camelia-achtige 
bloemen van balsamien worden tot wel 5cm 
groot. De planten fleuren elke schaduwrijke 
plaats in de tuin op. Bijenplant. 

Impatiens Walleriana Baby (1+2) 
14380 .......... 0,10g ......... 30cm .......... € 1,95 
Vlijtig liesje is een rijkbloeiend plantje voor 
perken, bloembakken. Zaaien bij een con-
stante temperatuur van 20°C. Vlijtig liesje is 
een lichtkiemer. Bedek daarom de zaden 
slechts zeer dun. Verspenen bij 3cm. De 
plantjes bloeien van april tot einde herfst, ook 
in de halfschaduw of schaduw.  

Ipomea (2+3) 
Gemengde kleuren  
14390 .......... 2g ............ 300cm .......... € 1,35 
Klimmende winde met grote bloemen in 
witte, blauwe en roze tinten. Snelgroeiend tot 
wel 3 meter hoog. 

Clark's Blue 
14392 .......... 2g ............ 300cm .......... € 1,35 
Snelgroeiende klimmende winde met op-
vallend blauwe bloemen en hartvormig blad. 

 

14260  14265  14275  14282  14285  14290  14310  
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Lathyrus Odoratus (4) 
Zaai reukerwten ter plaatse in volle zon op 
rijtjes langs een klimrek. Laat de zaden 3-6 
uur inweken voor het zaaien. Reukerwten 
bloeien de ganse zomer lang. Ze zijn zeer 
geurend. Ook geschikt als snijbloem.  

Colorama gemengd  
14418 .......... 5g ............ 200cm .......... € 1,95 

Royal Family rood 
14420 .......... 4g ............ 180cm .......... € 1,95 

Royal Family rose 
14421 .......... 4g ............ 180cm .......... € 1,95 

Royal Family wit 
14422 .......... 4g ............ 180cm .......... € 1,95 

Royal Family blauw 
14425 .......... 4g ............ 180cm .......... € 1,95 

Lavatera Trimestris rose (2+3) 
14430 .......... 1,50g ....... 120cm .......... € 1,35 
Struik- of bekermalva heeft prachtige trom-
petvormige bloemen. De plant houdt van een 
warme, droge plaats bijvoorbeeld in borders, 
perken, als achtergrondbeplanting. Kan ook 
ter plaatse gezaaid worden. 

Linaria Maroccana (4) 
Fairy bouquet gemengd 
14440 .......... 0,50g ......... 30cm .......... € 1,65 
Vlasleeuwebek is zeer gemakkelijk op te 
kweken want er kan ter plaatse gezaaid 
worden. 

Linum Grandiflorum (4) 
14445 .......... 1,50g ......... 40cm .......... € 1,35 
Grootbloemig vlas met  mooie rode bloemen, 
ook als droogbloem. Ter plaatse zaaien. 
Bijen- en vlinderplant. 

Lobelia (1+2) 
Rijkbloeiend. Ideaal voor bloembakken en 
hanging baskets.  
Parelsnoer gemengd 
14450 .......... 0,20g .... 10-15cm .......... € 1,95 

Crystal Palace donkerblauwe bloemen 
14452 .......... 0,25g .... 10-15cm .......... € 1,95 

Kaiser Wilhelm azuurblauwe bloemen 
14455 .......... 0,25g .... 10-15cm .......... € 1,95 

Lupinus (4) 
Lupinen zijn zeer mooi in groepen in de 
zomerborder. Kies de soort met de hoogte 
dat u wenst. Zaai ze meteen ter plaatse. 
Nanus Pixie Delight gemengd 
14470 .......... 2g .............. 40cm .......... € 1,65 

Hartwegii New Hybrids gemengd 
4472 ............ 2g .............. 80cm .......... € 1,65 

Malope Trifida Grandiflora (2+3) 
14475 .......... 2g .............. 90cm .......... € 1,35 
Trechtermalva met grote bloemen in rose en 
witte tinten. U maakt er prachtige zomer-
boeketten mee. Mooi als borderplant. 

Matthiola Incana (2+3) 
14485 .......... 0,50g ......... 35cm .......... € 1,65 
Enkel- en dubbelbloemige zomerviolieren 
met rechte stengels met grote, heerlijk 
geurende bloemtrossen in een mix van 
kleuren roze, rood, purper, crème en geel.  

Mesembryanthemum (2+3) 
14490 .......... 0,50g ......... 15cm .......... € 1,35 
Ijsbloem, ook gekend als middagbloem heeft 
schitterende kleuren. Bij bewolkte hemel 
blijven de bloemen gesloten. Vraagt een 
zonnige standplaats: hoe meer zon, hoe 
meer bloei. Voor potten, bloembakken en als 
bodembedekker in perken. 

Mimulus Queen’s Prize (2+3) 
14495 .......... 15zaden .... 35cm .......... € 1,65 
De maskerbloem heeft opvallende vlekken in 
haar trechtervormige bloemen. Zéér fijne 
zaden.  

Nemesia Strumosa Carnaval (2+3) 
14510 .......... 0,125g ....... 35cm .......... € 1,65 
Elfenspiegel is zeer geschikt voor perken, 
borders en bloembakken. Rijkbloeiend. 
Goed bestand tegen slecht weer.  

Nemophila (4) 
14520 .......... 1g .............. 20cm .......... € 1,35 
Met zijn prachtige hemelsblauwe bloemen is 
de haagbloem een echte blikvanger. Ideaal 
voor een schaduwrijke plaats. Bijenplant. 
Het cijfer achter de bloemnaam verwijst naar de 
mogelijke zaaiwijze op blz 30. 

Nicotiana (1+2) 
14530 ......... 0,10g ......... 35cm .......... € 2,55 
Siertabak is heerlijk geurend. Gemengde 
kleuren wit, roze, rood en paars. 

Nigella Damascena (4) 
Juffertje in ’t groen is een gemakkelijk plantje 
om direct in de volle grond te zaaien. 
Snijbloem. Na de bloei krijgt Nigella prach-
tige zaaddozen die veel gebruikt worden in 
droogboeketten.  

Persian Jewels, gemengde kleuren 
14535 ......... 1,50g ......... 45cm .......... € 1,35 
Miss Jekyll, blauw 
14538 ......... 1,50g ......... 45cm .......... € 1,35 

Papaver (4) 
Papavers zijn lichtkiemers. Zaai ze daarom 
bovenop de grond en druk lichtjes aan.  

Glaucum, tulppapaver  
14545 ......... 0,50g ......... 70cm .......... € 1,65 
De originele klaproos met rode bloemen met 
zwarte vlekjes in het midden. We zien ze dik-
wijls in graanvelden samen met koren-
bloemen. Ze wordt dan ook veel gezaaid in 
een ‘wilde’ border of bloemenweide. Na de 
bloei kan ze zichzelf uitzaaien. 

Rhoeas, klaproos gemengd 
14548 ......... 1g .............. 75cm .......... € 1,35 

Paeoniflorum, slaapbol  
14550 ......... 1g .............. 90cm .......... € 1,35 
Deze éénjarige slaapbol is nauw verwant 
aan blauwmaanzaad en de opiumpapaver, 
maar is een gecultiveerde vorm met uit-
sluitend sierwaarde De prachtige gevulde 
bloemen gelijken op pioenen. 

Pelargonium (1) 
Zaai geraniums vanaf eind december bij een 
constante temperatuur van 22° C. 
Mustang F1, kersrode bloemen 
14556 ......... 10zaden .... 35cm .......... € 4,75 

Chérie F1, zalmroze bloemen 
14560 ......... 10zaden .... 35cm .......... € 4,75 

Apollo F1, witte bloemen 
14562 ......... 10zaden .... 35cm .......... € 4,75 
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Petunia (1+2) 
Zaai petunia’s in januari bij een constante 
temperatuur van 20°C. De planten bloeien 
uitbundig en lang in uw bloembakken, 
hanging baskets,....  
Petunia kleurenmengeling laag 
14570 ......... 0,20g ..........45cm .......... € 1,35 

Petunia multiflora kleurenmengeling 
hangpetunia 
14630 ......... 0,20g ..........40cm .......... € 1,65 

Petunia pendula kleurenmix Cascade F1 
14635 ......... 70zaden .....35cm .......... € 2,55 

Phlox Beauty (1+2) 
14642 ......... 0,50g ..........35cm .......... € 1,65 
De bijzondere bloemen van de vlambloem 
zijn zachtgeurend en trekken tal van vlinders 
aan. De planten zijn zeer geschikt voor 
perken en borders. Mooie snijbloem. 

Phlox Twinkle (2+3) 
14645 ......... 0,50g ..........25cm .......... € 1,65 
Sterphlox is een rijkbloeiende zomerbloem in 
roze tinten. De stervormige bloemetjes 
hebben een witte rand of een wit hart. 

Portulaca Grandiflora (2+3) 
14652 ......... 0,30g ..........15cm .......... € 1,65 
Prachtig kleurenmengsel met dubbele 
bloemen. Zeer  rijkbloeiend. Voor in potten 
en in de rotstuin op een zonnig plekje. Goed 
bestand tegen warmte. 

Ricinus Communis (1+2) 
14670 ......... 5g .............250cm .......... € 1,95 
De wonderboom is een mooie plant met 
grote palmachtige bladeren. De bloemen 
gelijken op stekelige, kleine balletjes en 
zitten in een kluwen bij elkaar. Ricinus is heel 
goed te gebruiken als opvallende solitaire 
plant of als achtergrond in de border. Groen- 
en bruinbladig. De jonge bladeren zijn het 
meest oranjerood. Giftige zaden. 

Rudbeckia Hirta (2+3) 
14675 ......... 0,50g ..........80cm .........  € 1,35 
Gloriosa Daisy is een zonnehoed met extra 
grote bloemen. 

Salvia Horminum (2+3) 
14685 ..........0,50g ......... 60cm .......... € 1,65 
Deze 3-kleurige salvia is een zeer decora-
tieve snijbloem voor gemengde boeketten, 
echter ook mooi in de border. Kan ook ge-
droogd worden. 

Salvia Farinacea Victoria (1+2+3) 
14687 ..........0,25g ......... 45cm .......... € 3,65 
Deze salvia is met zijn azuurblauwe bloemen 
zeer mooi in de border in combinatie met 
planten met zilverachtig grijze bladeren.  

Salvia Splendens, St Jansvuur 
(1+2+3) 
14690 ..........0,40g ......... 25cm .......... € 1,95 
Salvia is een oude en nog steeds gewaar-
deerde, stevige plant die goed bestand is 
tegen diverse weersomstandigheden. De 
goed gevulde bloemtrossen hebben schar-
lakenrode bloemen. Deze salvia is een 
prachtige afboording van uw bloemenperk. 

Scabiosa Atropurpurea (2+3) 
14705 ..........0,60g ......... 90cm .......... € 1,65 
Duikruid is één van de langst bloeiende snij-
bloemen. Dit prachtig, hoog, gevuldbloemig 
kleurenmengsel trekt tal van vlinders aan. 

Schizanthus Angel Wings (2+3) 
14710 ..........0,50g ......... 40cm .......... € 1,65 
Soms ook wel armemensenorchidee of 
vlinderbloem genoemd. De compacte 
planten hebben kleurrijke orchidee-achtige 
bloemen met een weelderige zomerbloei. 
Voor potten, bloembakken en perken. 

Statice (Limonium) Pacific (2+3) 
14725 ..........0,25g ......... 80cm .......... € 1,65 
Prachtig mengsel ‘lamsoor’ in heldere tinten. 
Gebruik deze éénjarigen in borders en 
perken en als snij- en droogbloem. De plant 
trekt veel vlinders aan. 

Tagetes Erecta (grootbloemige 
stinkertjes) (2+3) 
Yellow Supreme  
14735 ..........1g............... 75cm .......... € 1,35 
Grote gele, bolvormige bloemen en donker-
groen blad. 

Hawaii Orange  
14738 .......... 1g .............. 70cm .......... € 1,35 
Met grote oranje, bolvormige bloemen en 
donkergroen, aromatisch, blad. 

Sunset Giants gemengd. 
14742 .......... 1g .............. 80cm .......... € 1,35 

Tagetes Erecta Nana (grootbloe-
mige stinkertjes) (2+3) 
Maximix, grootbloemige mix 
14750 .......... 0,50g ......... 25cm .......... € 1,95 

Golden Age 
14752 .......... 0,50g ......... 25cm .......... € 1,95 
Zeer gelijkmatig gewas met mooie grote, 
goudoranje, dubbele bloemen. 

Mr Moonlight met gele bloemen 
14755 .......... 0,50g ......... 25cm .......... € 1,95 

Snowdrift met vanillekleurige bloemen 
65483 .......... 0,50g ......... 35cm .......... € 2,80 

Tagetes Patula Nana  
Lage stinkers of afrikaantjes (2+3) 
Petite Orange, oranje 
14770 .......... 1g .............. 25cm .......... € 1,65 

Harmony Boy, oranje en bruin 
14772 .......... 1g .............. 25cm .......... € 1,65 

Petite Yellow, gele bloemen. 
14775 .......... 1g .............. 25cm .......... € 1,65 

Bolero, rood-gele bloemen  
14778 .......... 1g .............. 25cm .......... € 1,65 
Mahonierood met goudgele markeringen. 
Dubbele bloemen. 

Carmen, roestbruin met gele bloemen 
14780 .......... 1g .............. 25cm .......... € 1,35 

Tangerine, dieporanje dubbele bloemen 
14782 .......... 1g .............. 25cm .......... € 1,35 

Bonita  
14785 .......... 1g .............. 25cm .......... € 1,35 
Dubbele bloemen in donkerbruin, oranje, 
bruin, bruin met oranje, geel. Foto blz 36. 

Naughty Marietta, goudgeel/bruin 
14790 .......... 1g .............. 20cm .......... € 1,35 
Foto blz 36. 
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Thunbergia Alata (1) 
15580 .......... 0,50g .. 50-250cm .......... € 1,95 
Suzanne-met-de-mooie ogen is een snel 
groeiende éénjarige klimmer. Geef de 
planten een klimdraad of enkele steun-
stokken of gebruik ze als hangplant. 

Tropaeolum, Oost Indische kers 
De bloemen van Oost Indische kers zijn 
eetbaar en brengen kleur in groene slaatjes. 
De jonge, groene blaadjes smaken als 
waterkers en zorgen voor een pittige smaak 
in salades. U kan er ook soep van maken. 
De plant zelf verjaagt witte vlieg bij tomaten 
en andere groenten in de serre en vlinders 
(en dus ook rupsen) bij koolsoorten. 
Bovendien trekt hij bladluizen aan zodat uw 
groenten (vb bonen) er minder last van 
hebben. 
Er zijn klimmende (rankende) en vrij compacte 
niet-(of minder) rankende soorten. 
Ter plaatse zaaien. Bloei van juni tot oktober. 
Voor de biologische tuinders zijn er naast biolo-
gische zaden van oost-indische kers, ook 
viooltjes en goudsbloem beschikbaar blz 29-30. 

Tropaeolum Majus  (4) 

Enkelbloemig mengsel 
14800 .......... 3g ............ 300cm .......... € 1,35 

Glorious Gleam, dubbelbloemig mengsel 
14805 .......... 3g ............ 150cm .......... € 1,35 

Scarlet Gleam, rood 
14808 .......... 3g ............ 125cm .......... € 1,65 

Milkmaid, wit, crèmekleurig  NIEUW 
148222 ........ 3g ............ 150cm .......... € 1,65 

Tropaeolum Minus (4) 
Tom Thumb, enkelbloemig gemengd 
14810 .......... 3g .............. 30cm .......... € 1,35 
Empress of India, fluweelrood 
14815 .......... 3g .............. 30cm .......... € 1,65 
Jewell, dubbelbloemig gemengd 
14820 .......... 3g .............. 30cm .......... € 1,65 
Het bemesten van uw siertuin zorgt niet alleen 
voor meer groei en bloei maar versterkt ook 
uw planten tegen ziekten en plagen. Meststof 
voor rozen en bloeiende planten blz 40. 

Verbena Ideal Florist (1+2) 
14835 .......... 0,50g ......... 40cm .......... € 1,65 
Dit mengsel van ijzerhard bloeit lang en is 
zeer rijkbloeiend. De bloemen zijn goed 
bestand tegen slecht weer. Voor bloem-
bakken en perken. Vlinderplant. 

Zinnia Elegans (4) 
Zinnia bloeit zeer lang in prachtige kleuren 
en is dan ook zeer mooi in perken en de 
zomerse border. Zinnia’s (uitgezonderd de 
Persian Carpet) worden niet graag verplant 
en dus is het beter ze eind april tot eind juni 
direct ter plaatse te zaaien. Geef de planten 
een zonnige plek. Regelmatig uitgebloeide 
bloemen verwijderen verlengt de bloeitijd. 

Royal Purple 
14857 .......... 0,50g ......... 75cm .......... € 1,95 
Een kleinbloemige, type dahliabloemige, 
zinnia met een stevige plantbouw en een 
overvloedige bloei. 

Dahliabloemig mengsel  
14860 .......... 1,50g ......... 75cm .......... € 1,35 
Dit eenjarige mengsel geeft grote bloemen 
die op dubbele dahlia’s gelijken. De zeer 
mooie en goede snijbloemen hebben uiteen-
lopende kleurschakeringen. Prachtig in een 
zomers bloemenperk.  

Californische reuzen  
14865 .......... 1,50g ......... 75cm .......... € 1,35 
Een bijzonder mooi grootbloemig mengsel 
van dubbele en halfdubbele bloemen in 
zomerse kleuren. Super als snijbloem ook heel 
geschikt in de border. Stevige stelen en rijk en 
lang bloeiend. 

Chrysantbloemig gemengd  
14867 .......... 1,50g ......... 90cm .......... € 1,65 
Heel aparte zinnia met chrysantachtige half-
dubbele en dubbele bloemen in prachtige 
kleuren. 

Liliput dubbelbloemig gemengd  
14868 .......... 1,50g ......... 55cm .......... € 1,35 
Kleinbloemige zinnia (pomponbloemig). De 
sterke planten geven een overvloed aan 
bolronde bloemen. Prachtig in een zomers 
bloemenperk. Zeer goede snijbloemen. 

Zinnia Haageana Persian Carpet 
14870 ......... 0,75g ......... 40cm .......... € 1,65 
Grote, tweekleurige bloemen met zeer 
speciale kleurcontrasten. 

Thumbelina gemengd 
14875 ......... 0,75g .... 15-20cm .......... € 1,65 
Laagblijvend.  

TWEEJARIGE  
Campanula Medium (5) 
Enkelbloemig Mariëtteklokje  
15035 ......... 0,25g ......... 60cm .......... € 1,35 
Zachte tinten. Prima snijbloem in licht- en 
donkerblauwe tinten. 

Calycanthema, dubbel Mariëtteklokje 
15038 ......... 0,40g ......... 60cm .......... € 1,65 
Kleurenmengsel met dubbele bloemen in 
paarsblauwe tinten. 

Cheiranthus Cheirii Fair Lady (5) 
15050 ......... 1,50g ......... 50cm .......... € 1,35  
Lenteviolier of muurbloem is een zeer 
geliefde tuinplant. Dit enkelbloemig mengsel 
is rijkbloeiend in heldere kleuren van 
pastelroze, geel tot diep bruin, brons, oranje 
tot donkerrood. De bloemen geuren heerlijk 
en trekken veel vlinders aan. 

Dianthus Barbatus (5) 
Ook duizendschoon, lievemannekes of 
keikes genoemd. Deze oude, bekende 
prachtig geurende plant uit de boerentuinen 
wordt in de zomermaanden gezaaid. 
Uitplanten op een licht beschaduwde plek op 
een afstand van 25-30cm. Tijdens de winter 
de jonge plantjes beschermen tegen de 
strengste vorst. De planten bloeien het 2de 
jaar vanaf midden mei tot eind september. 
De planten zijn zeer geliefd bij bijen en 
vlinders. 

Enkelbloemig, gemengde kleuren  
15065 ......... 1g .............. 50cm .......... € 1,35 

Dubbelbloemig, gemengde kleuren  
15072 ......... 0,75g ......... 50cm .......... € 1,35 

Nanus compactus, laag, gemengd  
15075 ......... 0,50g ......... 25cm .......... € 1,65 
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Dianthus Caryophyllus (5) 
15080 ......... 0,50g ..........60cm .......... € 1,95 
Grenadin is een mengsel met overwegend 
dubbele, heerlijk geurende bloemen. Het is 
Deze prachtige snijbloem is lang houdbaar.  

Digitalis Purpurea (5) 
15090 ......... 0,50g ........140cm .......... € 1,35 
Vingerhoedskruid in gemengde kleuren wit, 
roze, purper en paars, al dan niet gespikkeld. 
De bloei verloopt van onder naar boven 
langs de bloemstengel. De bloemen worden 
graag bezocht door hommels en bijen. Indien 
de plant na de bloei tijdig wordt terug-
gesnoeid, blijft hij dikwijls meerdere jaren. 
Voor in halfschaduw. 

Lunaria Biennis (5) 
15100 ......... 1g ...............90cm .......... € 1,35 
Judaspenning is al een heel oude bloem-
soort die nog steeds graag gezaaid wordt 
voor de violette bloemen en de daarop 
volgende sierlijke zaaddozen. 

Myosotis Alpestris (5) 
15110 ......... 0,50g ..........20cm .......... € 1,65 
De blauwe kleur van vergeet-mij-nietjes is 
mooi in combinatie met lentebloembollen. 
Zaaien in de volle grond of op zaaibed en in 
de nazomer uitplanten.  

Papaver Nudicaule (2+5) 
15130 ......... 0,30g ..........50cm .......... € 1,65 
Ijslandse papaver bloeit van juni tot 
september in een mix van kleuren wit, 
oranje, geel, oranjerood. Voor volle zon. 

Viola  
In principe zijn alle viooltjes tweejarig, maar 
éénjarige teelt kan ook. Zaai hiervoor vroeg 
in het voorjaar, eventueel onder koud glas, 
verspenen of direct uitplanten. De bloei is 
dan vanaf juli. Bij late zaai in de late zomer 
hebt u het voordeel van de vroege 
voorjaarsbloei. Viooltjes zijn geschikt voor 
bloembakken, potten en volle grond. 
Bloemen van viooltjes zijn eetbaar. Er zijn 2 
groepen viooltjes in ons aanbod: klein-
bloemig en grootbloemig. 

Viola Cornuta  
Hoornviooltje kleinbloemig (2+5) 

Bambini gemengd 
15195 ..........0,40g ......... 20cm .......... € 1,95 

Johnny jump up, 3-kleurig 
15198 ..........0,30g ......... 20cm .......... € 1,95 

Viola Wittrockiana  
Grootbloemig viooltje (2+5) 
Alpenmeer, donkerblauw 
15162 ..........0,40g ......... 25cm .......... € 1,95 

Avondrood, rood met vlek 
15165 ..........0,40g ......... 25cm .......... € 1,95 

Zwitserse Reuzen Berna, violet-blauw 
15170 ..........0,40g ......... 25cm .......... € 1,95 

Coronation Gold, goudgeel 
15175 ..........0,40g ......... 25cm .......... € 1,95 

Oranjezon, helderoranje  
15180 ..........0,40g ......... 25cm .......... € 1,95 

Red Wing, rood-goudgeel 
15182 ..........0,40g ......... 25cm .......... € 1,95 

DOORLEVENDE  
Aconitum Napellus (5)  
15252 ..........0,25g ....... 120cm .......... € 2,55 
Diepblauwe tot paarse fluweelachtige 
bloemen precies in de vorm van een kap 
(vandaar de naam monnikskap). Bloeit van 
juli tot begin september. 

Alyssum Saxatile (5)  
15260 ..........0,30g ......... 20cm .......... € 1,95 
Ook Aurinium saxatile of rotsschild ge-
noemd. Met hun gele bloemen in april-juni 
worden ze gebruikt als hangplant in bloem-
bakken, over muurtjes, als bodembedekker 
in lage perken, in rotstuinen. 

Aquilegia Scott Elliott (5) 
15270 ..........0,50g ......... 50cm .......... € 1,95 
Akelei in gemengde kleuren. Geschikt voor 
verwildering. Bloei in mei-juni. 

Aster Alpinus (5) 
15285 ..........0,25g ......... 30cm .......... € 1,95 
Lichtblauwe alpenaster. Voorjaarsbloeier.  

Het cijfer achter de bloemnaam verwijst naar 
de zaaiwijze op blz 30. 

Aubrieta (5) 
Deze kleurrijke Aubrieta’s of randjesbloemen 
zijn heel mooi in de rotstuin, tussen stenen 
en tegels, hangend over muurtjes en zelfs in 
planten-bakken. Ze hebben een kruipende 
groeiwijze. Een plaatsje in de zon is 
gewenst. Bloei vanaf eind maart tot in juni.  
Whitewell, paars tot donkerpaars 
15290 .......... 0,20g .... 10-15cm .......... € 1,65 

Gemengde kleuren  
15292 .......... 0,15g .... 10-15cm .......... € 1,65 

Campanula Carpatica (5) 
15295 .......... 0,25g ......... 35cm .......... € 1,35 
Het carpatenklokje is een meerjarige klokjes-
bloem die zeer rijk bloeit in een prachtige 
violetblauwe kleur. De planten doen het goed 
in de zon en halfschaduw in borders, perken 
en langs boorden. De bloei is van juli tot 
september. 

Cerastium Biebersteinii (5) 
15305 .......... 0,25g ......... 25cm .......... € 1,65 
Met zijn grijsgroen blad en witte bloem is de 
hoornbloem een opvallende en dankbare 
bodembedekker in elke tuin. Lentebloeier.  

Chrysantheum (5) 
Lage margriet, wit 
15310 .......... 0,50g ......... 40cm .......... € 1,95 
Deze margriet bloeit van juni tot en met juli met 
grote, zuiverwitte bloemen met een geel hart. 

Meikoningin, hoge margriet, wit 
15315 .......... 0,75g ......... 75cm .......... € 1,35 
Deze echte margriet bloeit met grote, witte 
bloemen met een geel hart. Door de stevige 
stelen is deze margriet een uitstekende 
snijbloem. Ook ideaal voor de border. 

Delphinium Giant Pacific (2+5) 
15325 .......... 0,50g ....... 150cm .......... € 1,95 
Ridderspoor in gemengde kleuren blauw, 
lila, roze, purper, wit en mengkleuren daar-
tussenin. De zware bloemtrossen dienen ge-
teund te worden. Bloeitijd van juni tot en met 
juli. 
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Dianthus plumarius (5) 
15332 .......... 0,40g ......... 40cm .......... € 1,95 
Grasanjer met dubbele en halfdubbele 
bloemen. De grasanjer behoudt zijn blad in 
de winter. De bloemen zijn gefranjerd en 
geuren heerlijk. Bloei van mei tot augustus. 

Dianthus deltoides (5) 
15335 .......... 0,25g ......... 25cm .......... € 1,65 
Steenanjer is een laagblijvende plant met 
bloemen in opvallend karmijnrose. Door haar 
compacte groeivorm is deze anjer zeer ge-
schikt als rotsplant. Bloei van juni tot begin 
augustus. 

Echinacea  (5) 
Zonnehoed zaait u best ter plekke zaaien in 
september-oktober. Uitdunnen op 15cm. 
Bloeit in het volgende jaar van juli tot oktober 
met rozerode bloemen. Mooi wintersilhouet. 
Geef de planten een zonnige plaats. 
Echinacea purpurea, rose 
15343 .......... 0,50g ....... 100cm .......... € 1,95 

Echinacea Paradiso, kleurenmix  NIEUW 
15344 .......... 0,50g .. 70-140cm .......... € 3,15 

Echinops (5) 
15345 .......... 0,50g ....... 100cm .......... € 1,95 
Kogeldistel met opvallend azuurblauwe bol 
en zilvergrijs blad. Bloei van juli-september. 

Gaillarda aristata (5) 
15355 .......... 0,75g ......... 75cm .......... € 1,65 
Kokardebloem is een mooi en dankbare 
zomerbloeier. Gedurende de ganse zomer 
kunt u genieten van de gele met rode 
bloemen. 

Gypsophila paniculata (4+5) 
15363 .......... 0,25g ......... 80cm .......... € 1,65 
Gipskruid is met zijn kleine dubbele, witte 
bloemetjes zeer geschikt als vulbloem voor 
boeketten. Afdekken in de winter is 
aanbevolen. Goede snijbloem. 

Gypsophila repens (4+5)  NIEUW 
15368 .......... 0,25g ......... 15cm .......... € 1,95 
Kruipend gipskruid is met zijn kleine rose 
bloemetjes zeer geschikt als rotsplant.  

Lathyrus latifolius (5) 
15400 .......... 2g ............ 180cm .......... € 3,65 
Deze doorlevende reukerwten sterven in de 
herfst af om in het voorjaar weer terug te 
komen. Voorzie een klimrek of draad zodat 
de plant zich kan vasthechten. Zaaien direct 
ter plaatse. Mix van rozerood, roze en wit. 

Linum perenne (5) 
15415 .......... 1g .............. 70cm .......... € 1,65 
Inheemse doorlevende vlassoort met slanke 
stengels met grasachtig blad en prachtig 
lichtblauwe bloemen. Zomerbloeier voor 
perken en borders. Bladverliezend. 

Lupinus polyphullus (5) 
15420 .......... 2g .............. 90cm .......... € 1,65 
Russell's hybriden mix zijn geurende lupinen 
in gemengde kleuren. Zaaien van mei tot 
eind juli onder glas in een eigen potje. Indien 
vroeg genoeg gezaaid, is er reeds bloei in 
herfst. Ter plekke zaait men begin juni-eind 
juli. De bloei volgt het jaar erop in mei-juni.  

Lychnis chalcedonica (5) 
15425 .......... 0,25g ......... 90cm .......... € 1,35 
Brandende liefde is een gemakkelijk te 
kweken plant met frisse groene bladeren en 
scharlakenrode bloemen. Voor perken en 
borders. Zaaien in volle grond, eventueel 
uitdunnen. Bloei volgt in het 2de jaar. 

Passiflora caerulea (1) 
15555 .......... 0,33g ....... 350cm .......... € 1,95 
Passiebloem is een gekende klimplant met 
witpaarse bloemen. Hij is geschikt voor een 
zonnige, beschutte plek in de tuin. Zaaien 
binnenshuis in een zaaibakje. Het kiemen 
kan lang duren. De eerste winter beschutten 
bij strenge nachtvorst. 

Physalis alkekengi (5) 
15435 .......... 0,25g ......... 80cm .......... € 1,65 
De lampionplant bloeit van mei tot juli met 
kleine, hangende crèmewitte bloemen. Later 
in de herfst verschijnen de opvallende oranje 
lampionnetjes. Geschikt als droogbloem. 
 

Het cijfer achter de bloemnaam verwijst naar 
de zaaiwijze op blz 30. 

Pyrethrum (5) 
15453 ......... 0,50g ......... 75cm .......... € 1,65 
Perzische margriet Chrysanthemum Robin-
son's Giants mix. Voor borders en perken. 
 

Bio Pyretrex Garden is een ecologisch insecti-
cide op basis van pyrethrum, een stof die uit deze 
bloemen gewonnen wordt. U vindt het op blz 41. 

BLOEMENMENGSELS 
Deze mengsels geven de ganse zomer 
bloemen in uw tuin. Zaai vanaf half april tot 
eind mei direct op de bestemde plaats, in 
rijen of breedwerpig. Om het zaaien te 
vereenvoudigen, mengt u het zaad met wat 
fijn zand (1:3). Voorzie voor de bloemen-
mengsels 1g voor 1m² . 

Zomerbloemen gemengd 
14878 ......... 1,50g .... 20-80cm .......... € 1,35 

Snijbloemen gemengd 
14880 ......... 1,50g .... 60-80cm .......... € 1,35 
Om de prachtigste boeketten maken. 

Japans bloemengazon 
14885 ......... 1,50g  ... 15-45cm .......... € 1,35 
Een verfijnd, rijkbloeiend mengsel van laag-
blijvende, eenjarige bloemen. 

Eetbare bloemen gemengd NIEUW 
14886 ......... 5g ......... 40-80cm .......... € 1,95 

Klimplanten gemengd 
14890 ......... 4g  ...... 50-250cm .......... € 1,65 
Dit mengsel is zeer geschikt om o.a. 
schuttingen te laten begroeien. 

Rotstuinmengsel éénjarig NIEUW 
14895 ......... 1g ......... 15-25cm .......... € 1,65 
Laagblijvende planten voor op droge 
plaatsen vb tussen stenen. 

Akkerflora gemengd 
149038 ....... 3g ....... 20-120cm .......... € 2,55 
Dit mengsel bevat vele soorten, die vroeger 
op akkers voorkwamen. 

Veldbloemenmengsel NIEUW 
14907 ......... 10g ..... 20-160cm .......... € 3,65 
1g zaden mengen met 5g graszaden. 
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Vlinderbloemen gemengd 
14908 ......... 2g ......... 20-80cm .......... € 1,95 
Zaai op diverse plaatsen, zodat uw gehele 
tuin aantrekkelijk wordt voor vlinders. 

Bijenmengsel NIEUW 
149127 ....... 4g ...............50cm .......... € 2,55 

Wildbloemen gemengd 
14910 ......... 5g ....... 20-100cm .......... € 3,15 
14915 ......... 10g ..... 20-100cm .......... € 4,75 
Mengsel van één- en meerjarige bloemen 
aantrekkelijk voor vlinders, bijen en andere 
insecten. Meng 1g zaad met 5g graszaad/m². 

Meer bloemenmengsels vindt u op de laatste blad-
zijde. Deze zaden in doosjes worden gratis 
geleverd vanaf een totaal bestelbedrag van € 50. 
 

GROENBEMESTERS *  
Phacelia tanacetifolia * 
81525 ........... 100g - 100m² .................. € 4,80 
Zaaien van april tot half augustus. Snel-
groeiend en dus snel dekkend. Bijenplant. 
Het gewas sterft in de winter (-5°C) geheel af 
en is daardoor gemakkelijk in te spitten. 

Wikken * 
81530 ........... 150g - 15m² .................... € 4,80 
Behoort tot de vlinderbloemigen en houdt 
stikstof vast in de grond. Zaaien van juli tot 
begin augustus. Zeer vorstgevoelig. 

Gele mosterd * 
81502 ........... 140g - 140m² .................. € 3,80 
Zaaien vanaf 10 augustus tot begin 
september. De plant vormt zeer snel een 
breed gewas zodat het onkruid goed onder-
drukt wordt. Hij kan in 6 tot 8 weken tot wel 
70cm diep doorwortelen. De prachtige gele 
bloei trekt bovendien bijen en vlinders aan. 
Vorstgevoelig. 

Rode klaver * 
81544 ........... 150g - 60m² .................... € 7,00 
Behoort tot de vlinderbloemigen en houdt 
stikstof vast in de grond. Zaaien van maart 
tot juli. Matig vorstgevoelig. 

Blauwe Lupinen * 
81517 ........... 100g - 10m² .................... € 3,80 
Behoort tot de vlinderbloemigen en houdt 
stikstof vast in de grond. Zaaien van april tot 
half augustus. Snelgroeiend. Vorstgevoelig. 

Tagetes * 
81545 ........... 50g - 50m² ...................... € 5,80 
Voor een goede aaltjesbestrijding ligt de 
beste zaaitijd tussen half mei en half juli. 
Vorstgevoelig. Brengt zeer veel organisch 
materiaal in de bodem. 

Gemengde groenbemesters * 
81200 ........... 545g - 10m² DCM ............ € 7,40 
Kant-en-klaar mengsel van organische 
bodemverbeteraar en 6 verschillende groen-
bemesters (Phacelia, Alexandrijnse klaver, 
lupine, gele mosterd, Japanse haver en 
wikke).  

* De bijhorende foto’s vindt u op de laatste 
bladzijde. De groenbemesters zijn verpakt in 
doosjes. Deze zaden in doosjes worden gratis 
geleverd vanaf een totaal bestelbedrag van € 50. 

GAZONZADEN * 
Sport en speel * 
85850 ........ 30m² .......... 1000g ......... € 11,95 
Graszaad voor de aanleg van een sterke 
gras-mat met hoge betredingstolerantie. 

Riparo DCM * 
85830 ........ tot 10m² ..... 150g ............. € 3,40 
85840 ........ tot 20m² ..... 300g ............. € 6,15 
Graszaad om kale plekken te herstellen of 
opnieuw in te zaaien na het verticuteren. 

Easy Mix 2 in 1 COMPO * 
85702 ........ tot 50m² ..... 1,2kg .......... € 17,20 
Graszaad + meststof (voor 3 maanden) om 
kale plekken te herstellen of opnieuw in te 
zaaien na verticuteren. Heel snelle kieming 
binnen 1 week. In handige strooidoos. 

*Deze zaden worden gratis geleverd vanaf een 
totaal bestelbedrag van € 50. 

MESTSTOFFEN 
Meststoffen zijn onontbeerlijk voor het 
welslagen van uw oogst.  
Bodemverbeteraars zorgen o.a. voor een 
betere opname van de meststoffen door de 
planten.  
Naargelang de oorsprong van de elementen 
waaruit een meststof opgebouwd werd, is ze 
organisch (van plantaardige of dierlijke 
oorsprong), mineraal (uit gesteente, al dan 
niet chemisch bewerkt, kunstmest, che-
mische meststof) of een combinatie van 
beide nl organo-mineraal. 
Minerale meststoffen werken snel en ook bij 
lage temperatuur.  
Organische meststoffen werken zacht en 
zonder verbrandingsgevaar.  
Enkelvoudige meststoffen bevatten slechts 
één element (bijv. N, P of K) als meststof en 
bestaan vnl uit één grondstof. 
Samengestelde meststoffen bevatten meer 
dan één grondstof met bemestende waarde. 

N of stikstof zorgt voor de groei van blad 
en stengels. 
Een tekort aan stikstof uit zich meestal in 
vergeling van de bladeren (begint onderaan 
de plant). De planten blijven achter in groei.  
Bij teveel stikstof gaan de planten ver-
zwakken (snelle, spichtige groei) en ver-
groot de kans op ziekten. Bovendien zal er 
te veel bladgroei zijn ten koste van bloemen 
en/of vruchten. Bijv. de aardappel en de 
boon produceren dan wel veel loof maar 
minder aardappelen en bonen. 

P of fosfor bevordert de wortelgroei, de 
rijping van zaden (kieming) en vruchten en 
de knolvorming bij knolgewassen. Een tekort 
aan fosfor herkent men aan de vertraagde 
groei en aan een dofpaarse tot donkerblauw-
groene bladkleur. 

K of kalium, potas bevordert de 
bloem- en vruchtvorming (aardbeien, 
bessen, tomaten, enz), regelt de verdam-
ping en bevordert het weerstandsvermogen 
van de planten. Het zorgt voor een hogere 
vorstbestendigheid van gazons en vaste 
planten. Bovendien heeft het een grote 
invloed op de ontwikkeling van bol- en 
knolgewassen, zoals bloembollen en 
aardappelen. Vooral in droge perioden 
kunnen planten meer kali nodig hebben. Een 
tekort aan kalium veroorzaakt bruine randen 
langs de bladeren. Vruchten krijgen een 
fletse kleur, bijv. wortelen kleuren bleek. 
Tomaten worden snel rot en hebben minder 
smaak. Knollen (knolselder, radijs) worden 
sneller voos. 

Fossiele zeewierkalk BIO 
11141 ......... 1,2kg HumuForte  ........... € 5,30 
11142 ......... 5kg COMPO ................... € 9,85 
   Afhaalprijs 5kg: € 7,85 
11573 ......... 20kg - alleen afhaling ........ € 9,00 
Kalk is een bodemverbeteraar die de 
zuurtegraad (pH) van de bodem opti-
maliseert en de bodemstructuur verbetert. 
Dit is nodig voor een vlotte opname van de 
meststoffen en een goede groei. Fossiele 
zeerwierkalk kan gebruikt worden in moes- 
en siertuin. Het bevat tevens alle belangrijke 
ingrediënten voor een diepgroene kleur en 
meer weerstand van uw gazon. Ook geschikt 
voor gebruik met een strooiwagen.  
Dosis: 100g/m² voor een onderhouds- en 
250g/m² voor een herstelbekalking.  
 

Bodemactivator (DCM) BIO 
11518 ......... 3kg voor 30m² ................ € 9,15 
   Afhaalprijs 3kg: € 7,15 
16518 ......... 10kg voor 100m² .......... € 16,70 
   Afhaalprijs 10kg: € 13,70 
Deze organische bodem-
verbeteraar is ideaal om in 
serres de uitgeputte bo-
dem te behandelen of 
bodemmoeheid te voor-
komen. Bij intensief betreden en dicht-
geslagen gronden zullen de micro-orga-
nismen zorgen voor het welslagen van uw 
aanplantingen. Het gebruik van deze 
bodemactivator is daarom eveneens ideaal 
bij de aanleg van moestuin, siertuin en 
gazon. Toepasbaar in de biotuin.  
 

Gedroogde Koemest   BIO 
11591 ......... 3kg DCM ........................ € 8,80 
   Afhaalprijs 3kg € 6,80 
11097 ......... 10kg Humuforte  ........... € 13,30 
   Afhaalprijs 10kg € 10,30 
11101 ......... 25kg - alleen afhaling. ..... € 15,15 
Koemest is een bodemverbeteraar die de 

grond verrijkt met humus 
voor een betere structuur. 
Gedroogde koemest is 
gebruiksvriendelijker en pro-
perder dan verse mest. 
Bovendien is het vrij van 
onkruidzaden, insecten en 

ziektekiemen en dus volledig veilig voor uw 
grond en de planten. Toepasbaar in de 
biotuin. 
(50%organische stof) Dosis 2,5-3,5kg / 10m² 
 

Bentoniet BIO 
11453 ......... 1kg HumuForte ............... € 5,85 
11353 ......... 25kg - alleen afhaling ...... € 29,50 
Bentoniet bestaat uit kleimineralen die zand-
grond beter bewerkbaar maken en zijn struc-
tuur verbeteren. Hierdoor worden voedings-
stoffen beter vastgehouden en droogt de 
bodem minder snel uit. 
 

Bloedmeel BIO 
11553 ......... 600g HumuForte ............ € 6,20 
11554 ......... 1,5kg DCM ..................... € 8,35 
11555 ......... 3kg DCM ...................... € 16,30 
   Afhaalprijs 3kg € 14,30 
Deze natuurlijke bron van stikstof heeft een 
lange en zachte werking. Bloedmeel mag 
gebruikt worden voor alle groenten, kruiden, 
fruit en siergewassen. Dosis 0,5-1kg/10m². 
 

Beendermeel (NP 6-16) BIO 
11602 ......... 900g HumuForte ............ € 6,60 
11601 ......... 1,5kg DCM ..................... € 6,95 
11600 ......... 3kg DCM ...................... € 13,40 
   Afhaalprijs 3kg € 11,40 
Natuurlijke bron van fosfor en stikstof, toe-
pasbaar in de biotuin. Dosis 0,5-1kg/10m². 

14908  14910  
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Tuinpotas is een natuurlijke bron van 
kalium. Dit zorgt voor dikkere 
vruchten bij tomaten, uien, 
aardappelen, kolen en alle 
vrucht- en knolgroenten. Het 
verbetert de kwaliteit van de 
groenten en vruchten en 
zorgt bij sierplanten voor 
intensere bloemkleuren. 

Toepasbaar in de biologische tuin.  
Dosis 0,5-1kg/10m². BIO 
11545 ........ 1,6kg HumuForte ............ € 8,25 
11548 ........ 1,5kg DCM ...................... € 7,10 
11549 ........ 3kg DCM ....................... € 14,15 
   Afhaalprijs 3kg € 12,15 
11550 ........ 10kg DCM ..................... € 20,35 
   Afhaalprijs 10kg € 17,35 
 

Kieseriet BIO 
11017 ........ 1,4kg HumuForte ............ € 6,25 
Natuurlijke bron van magnesium die zorgt 
voor planten met mooie donkergroene bla-
deren. Het voorkomt en verhelpt bladver-
geling door magnesiumtekort en vermijdt 
bruinverkleuring van coniferen en dennen. 
 

Roze Korrel COMPO NPK 16-9-20  
Roze korrel is de ideale voeding voor alle 
bloeiende en groene planten en 
kamerplanten. Met slechts een 
handvol per m² (30g) krijgen ze 
de nodige voedingsstoffen voor 
een goede bloei en regelmatige 
groei. Los de korrels op in water 
of strooi ze gelijkmatig op het 
oppervlak, hark in en begiet om 
een snellere werking te bekomen. Strooi niet 
bij volle zon of bij extreem hoge temperatuur.  
11329 ........ 1L .................................... € 7,50 
11177 .. meststofstaafjes24+6gratis ........ € 5,85 
11185 ........ 1kg .................................. € 6,05 
11189 ........ 5kg ................................ € 21,80 
   Afhaalprijs 5kg € 18,80 
 

Blauwe Korrel NPK 12-8-16 (+3) 
11195 ........ 2kg .................................. € 7,25 
11191 ........ 5kg ................................ € 17,30 
   Afhaalprijs 5kg € 14,30 
Samengestelde meststof voor de sier- en 
groententuin. Snelle werking. Elke korrel be-
vat alle belangrijke voedingselementen. 
Dosis 4 tot 8kg/100m², volgens de teelt. 
 

Universele Meststof  BIO 
11265 ........ 3,5kg COMPO .............. € 14,70 
   Afhaalprijs 3,5kg € 12,70 

Samengestelde organische 
meststof met een snelle en 
lange werking van 5 maanden. 
Door de unieke samenstelling 
hebt u slechts 1 meststof 
nodig voor de bemesting van 
uw hele tuin. Geschikt voor de 
biotuin. NPK(S) 5-4-6(5)  
Dosis 50-170g/m².  

 

Meststof voor Groenten BIO 
10926 ........ 1,75kg HumuForte .......... € 7,40 
10924 ........ 3kg DCM ....................... € 12,50 
   Afhaalprijs 3kg € 10,50 
Deze samengestelde 
organische meststof 
biedt een complete 
voeding voor het telen 
van groenten en krui-
den. Bovendien bevat 
ze extra veel kalium voor sterke planten en 
dikke vruchten en magnesium voor 
diepgroene bladeren. Dosis 0,8-1,2kg/10m². 
Deze meststof is geschikt voor de biotuin. 

Meststof voor Serregroenten BIO 
11419 ......... 1,5kg DCM ..................... € 7,55 

Organische en natuurlijke mest-
stof voor het bemesten van alle 
groenten en kruiden in serres 
en moestuinbakken. Met deze 
meststof is er geen verzouting 
van de bodem. Toepasbaar in 
de biotuin. Samengestelde 
organische meststof NPK 5-5-5. 

Dosis 0,5-2kg/10m². 
 

Meststof voor de Moestuin BIO  
10415 ......... 4kg Humuforte .............. € 14,20 
   Afhaalprijs 4kg € 12,20 
10937 ......... 10kg Humuforte ............ € 18,00 
   Afhaalprijs 10kg € 15,00 
Deze complete voeding is 
geschikt voor in volle grond, in 
serres, in moestuinbakken en 
potten. Ze werkt gedurende 
100 dagen en geeft geen 
gevaar voor verbranding. 
NPK 6-5-10 + 3 MgO NIEUW 
 

Meststof Fruit & Groenten BIO 
11266 ......... 3,5kg COMPO .............. € 14,95 
NPK (S) 5-4-6 (5) 
   Afhaalprijs 3,5kg € 12,95 
Samengestelde organische 
meststof voor een succesvolle 
oogst. Snelle en lange werking 
van 5 maanden. Geschikt voor 
de biologische tuin.  
Dosis volgens de plantsoort 
50-170g/m².  
 

Meststof Tomaten en Kruiden BIO 
NPK (S) 6-3-5 (5) 
11269 ......... 1,2kg COMPO ................ € 6,75 
Samengestelde organische 
meststof voor tomaten en 
kruiden in de tuin, op het terras 
of het balkon. Ze bevat alle be-
langrijke voedingselementen. 
Snelle en lange werking tot 5 
maanden. Dosis voor tomaten 
170g/m², kruiden 80g/m². 
Bruikbaar in de biologische teelt. 
 

Meststof voor Tomaten  
NPK (Mg, S) 14,5-7-15 (2, 18,5) 
11051 ......... 800g COMPO ................. € 5,90 
Minerale meststof voor de bemesting van 

vruchtgroenten zoals tomaat, 
paprika, augurk, meloen, cour-
gette, pompoen, aubergine en 
knolgroente zoals venkel. Ze 
zorgt voor een goede groei van 
de planten, een grote op-
brengst en een lekkere smaak 

van de vruchten. Lange werking van 6 maan-
den. Gebruik: 70-100g/m², kruiden 40g/m². 
 

Meststof voor Tomaten BIO 
10988 ......... 1liter HumuForte ............. € 7,75 
10993 ......... 2,5liter DCM ................. € 12,80 
10977 ......... 750g HumuForte ............ € 5,70 
10990 ......... 1,5kg DCM ..................... € 7,00 
10907 ......... 3kg DCM ...................... € 12,85 
   Afhaalprijs 3kg € 10,85 
Organische meststof voor de bemesting van 
tomaten en vruchtgroen-
ten in serre, open lucht of in 
potten. Ze bevat veel fosfor 
en kalium voor sterke 
planten met stevige wortels 
en een hoge opbrengst van 
dikke vruchten. Dosis 80-
120g/m² of 30-50g/plant of 3-5ml per liter 
gietwater voor de vloeibare meststof.  

Meststof voor Aardappelen(DCM) 
11003 ........ 3kg ............................... € 12,95 
   Afhaalprijs 3kg € 10,95 

NPK 5-4-15. Organische 
meststof voor een rijke 
oogst met dikke aardap-
pelen. De extra kalium 
zorgt voor stevige en 
smakelijke aardappelen 
die lang houdbaar zijn. 
Bruikbaar in de biotuin. 

Dosis: 0,8-1,2kg/10 m², 20 g/plant. 
 

Meststof voor Aardbeien en 
Kleinfruit NPK (Mg, S) 12-8-16 (3, 10) 
11064 ........ 800g COMPO................. € 5,90 

Minerale meststof voor een 
goede ontwikkeling van de 
planten, een overvloedige 
oogst en een lekkere smaak 
van de vruchten. Directe en 
lange werking van 3 maanden. 
Dosis 50-60g/m². 
 

 

Meststof voor Aardbeien en 
Kleinfruit NPK  6-5-9 (3MgO) BIO NIEUW 
11529 ........ 750g HumuForte ............ € 5,70 
11527 ........ 1,75kg HumuForte ......... € 7,40 
Deze organische meststof 
voor aardbeien, bessen, 
druiven en frambozen bevat 
alle nodige voedingsstoffen 
voor 100dagen. Ze zorgt 
voor een smaakvolle oogst 
en sterke gewassen. 
 

Meststof voor Bessen BIO  
10933 ........ 1,5kg (50 planten) DCM . € 7,40 
Organische meststof, aanbevolen voor de 
bemesting van blauwe bessenstruiken die 
de voorkeur geven aan een zure bodem. 
NPK (Mg) 5-3-6 (2) met ijzer waarin 
bacteriën gemengd zijn. Ook voor de biotuin.  
 

Meststof voor Rozen  
NPK (Mg, S) 14,5-7-15 (2, 18,5) 
11055 ........ 800g COMPO................. € 5,90 
Minerale meststof voor een 
goede groei en een prachtige 
bloei. Directe en lange werking 
van 6 maanden. Ook geschikt 
voor bloeiende planten en 
heesters. Strooien en in-
harken. Dosis 60-100g/m². 
 

Meststof voor Rozen en 
Bloeiende Planten BIO 
11273 ........ 3,5kg COMPO .............. € 14,95 
   Afhaalprijs 3,5kg € 12,95 
Deze organische meststof 
zorgt voor een goede groei 
en prachtige bloei van alle 
rozen en bloeiende planten. 
Ze heeft een lange werking 
tot 5 maanden en geeft 
prachtige resultaten o.a. 
door het extra beendermeel. 
NPK (S) 6-3-5 (5). Dosis 70-170g/m². 
 

Meststof Rozen & Bloemen BIO 
11435 ........ 0,8liter DCM ................... € 6,95 
11431 ..... 1,75kg HumuForte NIEUW € 7,40 

Voeding voor een lange 
en uitbundige bloei van 
rozen, bloemen en alle 
bloeiende planten in volle 
grond en in potten. Lange 
werking van meer dan 100 
dagen.  
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Meststof Rhododendrons en 
Hortensia’s (HumuForte) BIO NIEUW 
11506 ........ 1,75kg ............................ € 7,40 
Organische meststof voor planten die de 
voorkeur geven aan een zure bodem, dus 
ook heideplanten, azalea's, fuchsia’s. 
NPK(Mg) 6-5-10(2). Het magnesium zorgt 
voor mooie groene bladeren. 
 

Blauwe hortensia’s hebben nood aan een 
lage zuurtegraad van 3,5 tot 4,5. Wanneer 
deze waarde te hoog ligt (>5), verkleuren de 
bloemen roze. 
 

Blauwmaker Hortensia’s  
11219 ........ 800g COMPO .............. € 10,55 
Zorgt voor een intensief blauwe kleur van uw 
hortensia’s. Met handige maatlepel. 
 

Meststof Buxus en Hagen BIO 
11281 ........ 3,5kg COMPO .............. € 14,95 
   Afhaalprijs 3,5kg € 12,95 
Natuurlijke meststof voor een 
goede groei en een diep-
groene kleur van buxus en 
hagen. Werkt tot 5 maanden 
lang. Geeft een optimale ver-
zorging aan buxus in potten en 
op terras en in volle grond, zelfs 
in droge periodes. NPK 7-3-3. 
 

Bladvoeding Olega  
11510 ........ 2 x 0,2L DCM ............... € 10,95 
Deze complete bladvoeding is 
geschikt voor alle groene en 
bloeiende planten. Ze voor-
komt alle gebreksziekten en 
verhelpt zeer snel ijzergebrek. 
Dit duopack bestaat uit DCM 
Olega® Complex met zee-
wierextract en sporenelementen en uit DCM 
Olega® Fer met planteigen ijzercomplex. 

DIVERSEN 
BOOST Universeel (HumuForte) BIO 
24550  ....... 2L ................................. € 16,75 
24551 ........ 750ml klaar voor gebruik ... € 8,00 
NIEUW  Samenstelling: brandnetelgier.  
Meer informatie op blz 30. 
 

Perliet DCM BIO 
10905 ........ 10L perliet 1-3mm .......... € 5,80 
Perliet is een 100% natuurlijk bodemver-
beterend middel, ideaal om potgrond, tuin-
aarde, e.d. lichter en luchtiger te maken. Er 
ontstaat een ideale verhouding tussen lucht 
en water waardoor het overtollige water kan 
wegvloeien en de plantenwortels meer 
zuurstof krijgen. Dit komt ten goede aan de 
groei van de planten. Dosis 0,05-0,15L 
perliet per liter potgrond. 
 

Wondafdekmiddel Lacbalsam 
10542 ........ 350g COMPO .............. € 13,45 
10539 ........ 1kg COMPO ................. € 21,35 
Milieuvriendelijk product voor het afdekken 

en beschermen van 
snoeivlakken en snoei-
wonden, het helen van 
boomverwondingen en het 
afdichten van entingen. Het 
product voorkomt het 
binnendringen van vocht, 

insecten en rotveroorzakende schimmels. 
 

Compostmaker BIO 
10834 ........ 1,75kg HumuForte ......... € 7,50 
Versnelt de natuurlijke afbraak van plantaar-
dig tuinafval en zorgt voor kwaliteitscompost 
in 6-8 weken. Met Guano. 

GEWASBESCHERMING 
ONKRUID en MOS 

STRONG Anti-onkruid & Anti-mos 
(HumuForte) NIEUW 
10496 ........ 0,5L ........... 228m² ........ € 30,25 

Op basis van natuurlijke 
producten (pelargonzuur) 
voor de bestrijding van 
grassen, mos en onkruid 
zoals zevenblad, paarde-
staart en akkerwinde. 
Snelle werking na 3u. 
Zaaien en planten is al 

mogelĳk na 3 dagen. Niet gebruiken in het 
gazon. Na het opdrogen, mag de 
behandelde zone meteen betreden worden 
door huisdieren.  
 

Herbistop Ultra COMPO  
10661 ........ 250ml ........ 111m² ........ € 18,35 
10663 ........ 500ml ........ 222m² ........ € 32,70 
10665 ........ 800ml ........ 355m² ........ € 42,00 

Bevat 500g/l pelargonzuur.  
Bestrijdt mos en alle onkruid 
(grassen en tweezaadlobbigen) 
op niet verharde, permanent 
onbeteelde terreinen, tussen 
groenten, sierplanten, bomen en 
struiken. Niet gebruiken in 
gazons. Het product wordt op-

genomen door de planten via de bladeren en 
de groene stengels. De 1ste resultaten zĳn 
reeds zichtbaar na 3 uur! Zaaien en planten 
is al mogelĳk na 3 dagen. 
Onkruidbestrijding : 22,5ml product in 0,5L 
water voor 10m². Van maart tot oktober. 
Mosbestrijding : 18ml product in 1L water 
voor 10m². Van september tot december.  
 

Moscide EDIALUX  
10681 ........ 600g .......... 300m² ........ € 24,75 
Product voor mosbestrijding in gazons, op 
kiezeltjes en dolomiet. Het veroorzaakt na 
het betreden van het behandelde gazon 
geen vlekken op beton of tegels. Te 
gebruiken met de gieter of de sproeier. 
Handig verpakt in voorgedoseerde 
wateroplosbare zakjes. (1 zakje voor 20m²). 
 

INSECTEN 
Karate Garden COMPO  
10611 ........ 100ml ............................ € 14,50 
10619 ........ 300ml ............................ € 28,95 
Krachtige insectenbestrijder 
voor de bestrijding van bijtende 
en zuigende insecten (buxus-
rups, bladluizen, kevers, prei-
mot, wantsen, rupsen, koolgal-
mug, erwtegalmug, groente-
vliegen, trips, witte vlieg, pere-
bladvlo, appelbladvlo). Korte 
wachttijd voor de oogst. Regenvast na 2u.  
Bevat 0,75 g/l lambda-cyhalothrine. Dosis 
voor 20m²: 20 ml per liter water.  
 

Karate Garden Spray COMPO 
10615 ........ 0,750L ........................... € 16,35 
Het gebruiksklaar product van Karate 
Garden in een handige spray. 
 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden veilig. Lees voor het gebruik steeds 
het etiket en de productinformatie op de 
bijsluiter. Voor advies over gewas-
bescherming, contacteer de fytolicentie-
houder in onze winkel op 016 633 488 of bel 
gratis 0800 62 604 of www.handigindetuin.be 
 

Bio Pyretrex Garden COMPO 
10523 ......... 100ml ............................ € 19,60 

Plantaardig insecticide op 
basis van pyrethrinen, afkom-
stig uit de pyrethrumbloemen 
(15453 blz 38). Het product 
geeft een snel resultaat tegen 
bladluizen, kevers, wantsen, 
trips, witte vlieg op groenten 
en sierplanten. Licht syste-

mische werking. Bij gebruik op groenten en 
fruit kan er zeer snel worden geoogst (48u).  
Dosis 50 ml/10 liter water/100 m². 
 

Conserve Garden EDIALUX 
10431 ......... 20ml .............................. € 15,95 
10437 ......... 60ml .............................. € 33,95 
Bevat 120g/l spinosad. Voor de bestrijding 
van diverse rupsen, coloradokever, kool-
vlieg, mineervlieg, trips, bladvlooien, preimot 
in groenten, fruit- en sierplanten. Heeft zowel 
een translaminaire als een lichte syste-
mische werking. De insecten 
worden gedood door de aan-
raking met het product (via 
hun pootjes met het blad van 
de plant) en via de voeding 
(maagwerking). Behandeling 
is mogelijk via het blad (dosis 
(2-12ml/10L water) of via 
aangieten aan de plantvoet (dosis 4ml/5L 
water / 50 planten). 
 

Bio Anti-sect groenten Solabiol 
10421 ......... 250ml ............................ € 13,85 
Breedwerkend, natuurlijk pro-
duct tegen bladluizen, witte 
vlieg en spint op fruit en 
groenten. Verspuiten 20ml/1L 
water. Ook goed de onderkant 
van de bladeren bespuiten! 
Bevat 515,1 g/l Kaliumzouten van vetzuren. 
 

Desect Plus Moestuin Protect Garden 
10434 ......... 20ml .............................. € 14,25 
Bevat 15g/l deltamethrine. Tegen insecten 

zoals bladluizen, rupsen, witte 
vlieg, trips en coloradokerver 
op aardappelen en groenten. 
Bespuiten tot afdruipen. Ultra-
snelle werking (na enkele 

minuten). Dosis: 5-8ml / 10L water / 100m²  
 

Desect Plus Siertuin Protect Garden 
10433 ......... 20ml .............................. € 14,25 
Tegen insecten in de siertuin op rozen, 
buxus enz. Bevat 15g/l deltamethrine. 
Gebruik zoals Desect Plus Moestuin. 
 

Fazilo Spray Anti-Bladluis COMPO 
10334 ......... 400ml ............................ € 15,50 
Contactinsecticide tegen blad-
luizen, dop-, wol- en schildluizen, 
witte vlieg, trips en spintmijt op 
kamer-, balkon-, terras- en sier-
planten. Ook de onderkant van de 
bladeren goed bespuiten. Spuitbus 
klaar voor gebruik. Bevat 0,2g/l 
pyrethrinen + 0,015g/l abamectine.  
 

Sanium Stick Protect Garden 
10301 ......... 20 sticks ....................... € 12,95 
Sanium is door zijn syste-
mische werking effectief tegen 
schadelijke insecten en tege-
lijkertijd vriendelijk voor nuttige 
insecten. De stick kan gebruikt 
worden bij kamerplanten en 
kuipplanten tegen bladluizen 
en witte vlieg en is voorzien van meststof 
voor meer bloei. Werkt 16 weken lang. 
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Larvetec (Humuforte)  NIEUW  BIO 
10307 ........ 500ml ............................ € 10,35 
10205 ........ 5L .................................. € 73,00 
Concentraat op basis van 
kruiden. Het middel wordt 
door de wortels opgenomen. 
De plant en zijn wortels 
krijgen een voor de bodem-
insecten, emelten, enger-
lingen, grasinsecten, slechte smaak en ze 
zullen stoppen met eten. Hierdoor zal de 
overlast en schade verdwijnen. Dosis: 200ml 
per 25m². Te gebruiken met de gieter. Meer 
informatie op onze website. 
 

Lavameel BIO 
11461 ........ 1,2kg HumuForte ............ € 6,35 
11459 ..... 13kg uitsluitend afhaling .. € 23,00 
Lavameel poeder kunt u verstuiven op 
sierplanten, groenten en fruit- of sierbomen 
om insecten op een biologische manier te 
bestrijden. Dit poeder kruipt tussen de 
gewrichten van insecten en schuurt hevig 
door zijn scherpe kanten. De insecten 
kunnen / willen hierdoor niet meer bewegen 
en sterven. Het poeder heeft bovendien een 
drogende werking. Hierdoor zullen de 
bladeren van de planten goed opdrogen en 
krijgen schimmels geen kans. Dit alles in 
combinatie met  de aanwezige mineralen en 
sporenelementen zorgt ervoor dat lavameel 
poeder een geliefd product is in de 
biologische teelt. Opgelet: Lavameel poeder 
niet verstuiven in de nabijheid van bijen, 
hommels en andere nuttige insecten!  
 
 

 
Poederverstuiver DCM 
11464 ............................................... € 37,95 
Eenvoudig te monteren poederverstuiver. 
Deze is ideaal voor het verstuiven van 
gesteentemelen over de planten in de tuin. 
 

Bobby Birchmeier  
11466 ............................................... € 30,75 

Kleine en lichte poeder-
verstuiver voor het aan-
brengen van lavameel. De 
doorzichtige plastic tank 
heeft een inhoud van 0,5L, 

hetgeen overeen komt met 500g poeder 
(lava- en basaltmeel).  
 

Basaltmeel 
18773 ........ 23kg .............................. € 19,00 
Uitsluitend afhaling. 
 

Val voor buxusmot (DCM) 
13454 ............................................... € 17,25 

Leg in deze val een 
feromooncapsule (13468) en 
vang de mannetjes van de 
buxusmot met deze val. Het 
feromoon moet om de 8 
weken worden vervangen. Als 
er echter al rupsen aanwezig 

zijn op de buxus behandelt u best eerst met 
Karate (10611) of Conserve (10431). Plaats 
de val vanaf april t/m november, in de 
periode dat de motten vliegen, 1 val voor 
100m² buxus of 1 val voor 10 tot 20 lopende 
meter. (feromonen niet inbegrepen).  

Capsules tegen buxusmot 
13468 ........ 2stuks ........................... € 12,50 

Universele feromoonval+lijmplaat 
13459 ................................................. € 9,95 
Centraal onder het dak wordt 
de capsule, die de feromonen 
vrijgeeft, opgehangen. De 
mannetjes worden aangetrok-
ken door het vrouwelijke seks-
feromoon en komen op de 
lijmplaat terecht. Ze kunnen de 
wijfjes niet meer bevruchten. 
Die kunnen op hun beurt geen 
eitjes meer afzetten en larven voortbrengen. 
Deze feromoonval is herbruikbaar. De 
bijhorende capsules zijn: 
 

Capsules tegen kersenvlieg 
13452 ......... 2stuks ............................. € 8,50 

Capsules tegen preimot 
13462 ......... 2stuks ........................... € 10,25 

Capsules tegen wortelvlieg 
13466 ......... 2stuks ............................. € 8,50 

Capsules tegen wormen in 
pruimen 
13464 ......... 2stuks ............................. € 8,50 

Capsules tegen wormen in 
appelen, peren en noten 
13463 ......... 2stuks ............................. € 8,50 
 

Navulling feromoonval 
13480 ................................................. € 6,50 
Pak van 4 lijmplaten voor feromoonval. Dit 
stemt overeen met 4 navullingen voor de 
feromoonval 13459. 
 

Boomlijmband  
10513 ......... 3,5m ............................. € 11,15 
Met deze lijmband rond de stam wordt de 

boom beschermd tegen al 
het kruipend ongedierte, 
zoals mieren. Hij bevat geen 
chemische insecticide. De 
lijmlaag is weersbestendig 
en gemaakt van natuurlijk 

materiaal. De lijm is bevat geen chemische 
insecticiden of andere stoffen die een 
negatieve invloed hebben op de gezondheid 
van mens en dier. 
 

Gele lijmvallen  
13474 ......... 10stuks ........................... € 9,75 
Gele vangplaten hebben een grote aan-
trekkingskracht op bladluizen, mineer-
vliegen, witte vliegen en varenrouwmuggen 
(Sciara's). Ze zijn veilig, zonder gif of geur. 
Ideaal voor in de serre, in de tuin in pruimen-
bomen en kerselaars. 
 

     
Oranje lijmvallen 
13472 ......... 10stuks ........................... € 9,75 
Voor de monitoring en bestrijding van wortel-
vlieg. 

Witte lijmvallen 
13476 ......... 10stuks ........................... € 9,75 
Voor de monitoring en bestrijding van 
bastaardrups op appelbomen en wantsen op 
aardbeien. 

Blauwe lijmvallen 
13478 ......... 10stuks ........................... € 9,75 
Voor de monitoring en bestrijding van thrips 
in serres en rond orangerie- en kamer-
planten. 

ZIEKTEN 
Revus Garden COMPO  
10447 ........ 72ml - 6 x 200m² .......... € 23,40 
Stopt een beginnende infectie 
van aardappelplaag in blad, 
stengel en knol. Het product is 
regenvast na 1 uur en blijft 
zelfs na veel regen nog 
werkzaam. Actieve stof 250g/l 
mandipropamid.  
 
 

Bio Sulfus COMPO BIO 
10327 ........ 400g ............................. € 13,25 

Preventief fungicide op basis van 
zwavel (80%) tegen meeldauw 
(witziekte) en schurft in groenten, 
fruitbomen, druiven en sier-
planten. Geschikt voor de bioteelt. 
Dosis: Tegen witziekte/echte 
meeldauw: 30-80g in 10L water. 
Tegen schurft: 20-40g in 10L 
water. 
 

 
 

Cuprex Garden EDIALUX  
10080 ........ 200g (20x10g) .............. € 18,50 

Antischimmelpap voor de 
bestrijding van talrijke 
ziekten zoals: 
aardappelziekte-,  
krulziekte bij perziken,  
tak- en bloesemsterfte bij 
kersen-, krieken- en pruimen-
bomen. 

Cuprex heeft een contactwerking zodat zo-
wel de kieming van schimmels als de ver-
dere aantasting van de plant worden verme-
den. Voorgedoseerd in handige water-oplos-
bare zakjes. Bij regelmatige behandeling zal 
dit middel ook genezend werken.  
Bevat 50% koperoxychloride. Dosis 20-80g / 
10 liter water / 100m².  
 
Dithane Garden EDIALUX 
10435 ........ 80g ............................... € 11,50 
Preventieve werking tegen o.a. 
bladziekten op groenten, de 
plaag bij aardappelen en valse 
meeldauw bij druive-laars, 
roestziekten bij prei, bonen en 
sierplanten. Beschikbaar 
zolang de voorraad strekt en/of 
tot 31/5/2021. Raadpleeg de website voor de 
actuele voorraad! 
 
Difcor Garden EDIALUX  
10566 ........ 25ml ............................. € 10,50 

Difcor Garden is een ziekte-
bestrijder tegen roest, wit-
ziekte en schurft bij fruit-, 
groenten-, en sierplanten. 
Het is een systemisch fungi-
cide met een preventieve en 
genezende werking. Dosis 
1-5ml/ 10L water Het product 
wordt snel opgenomen door 

de plant. Bevat 16,70g/l difenoconazool.  
 
Duaxo Spray Rozen COMPO  
10595 ........ 750ml ........................... € 14,45 
Bovenstaand product in spray 
zodat het reeds klaar is voor 
gebruik. Het bestrijdt tal van 
ziekten op balkon- en terras-
planten, rozen en andere sier-
planten. Ook de onderzijde van 
de bladeren bespuiten. Het pro-
duct laat geen spuitvlekken na. 
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ONGEDIERTE 
Mollen 
Mollen-Weg BSI  
13043 ........ 100 capsules - 100m² .... € 17,5 

De Mollen-Weg geur-
capsules voorkomen en 
verdrijven mollen gedu-
rende 3 à 4 maanden. De 
geurcapsules, op basis 
van lookolie, zijn onge-
vaarlijk voor kinderen, 
huisdieren of wild. 

 

Mollen-Vrij strooigranulaat BSI  
13045 ........ 600g - 100m² ................ € 16,95 

Verdrijft en voorkomt 
mollen in de tuin 
gedurende meerdere 
maanden. Ongevaar-
lijk voor huisdieren, 
nuttige dieren of wild.  
 

Mollenklem 
13461 ............ € 4,40 

Klassieke mollenklem voor het 
bestrijden en vangen van 

mollen in de tuin. 
 

Slakken 
Anti-Slak Bio COMPO  
10090 ........ 400g ............................... € 8,65 
10091 ........ 1kg ............................... € 13,15 
10092 ........ 2kg ............................... € 24,35 
Doeltreffend lokaas op basis van ijzer-
fosfaat ter bestrijding van slakken in de sier- 
en moestuin. De korrels lokken de slakken 
uit hun schuilplaats. Na het eten van de 
korrels verliezen ze hun eetlust en trekken 
zich terug in hun schuilplaats waar ze 
uiteindelijk zullen sterven. In de tuin zullen 
bijgevolg geen dode slakken terug te vinden 
zijn. Het product is goed regenbestendig, wat 
ideaal is omdat slakken meest actief zijn bij 
vochtig weer. Ongevaarlijk voor huisdieren.  
Dosering: 5g/m² (= 200-250 korrels). Dit 
komt neer op een afstand van 7-8cm tussen 
2 korrels. 
 

   
Super Slugran COMPO  
10928 ........ 400g + 25% gratis .......... € 9,80 
10922 ........ 700g ............................. € 11,70 
Regen- en schimmelbestendige korrels 
tegen alle soorten slakken en vooral tegen 
naaktslakken. Strooi 30 korrels per m². Houd 
rekening met een afstand van 15cm tussen 
de korrels. Herhaal 2 tot 3 keer indien nodig. 
Vermijd dat de korrels aan de bladeren van 
de eetbare gewassen blijven kleven. 
Handige strooibus met een kindvriendelijke 
sluiting. Bevat 2,5% metaldehyde. 
 
 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen en bio-
ciden veilig. Lees voor het gebruik steeds het 
etiket en de productinformatie op de 
bijsluiter. Voor advies over gewasbescher-
ming, contacteer de fytolicentiehouder in 
onze winkel op 016 633 488 of bel gratis 
0800 62 604 of www.handigindetuin.be 

 
Slakkenvallen 
13433 ........ 2 stuks ............................ € 5,00 

Vul de slakkenval met 
een bodempje bier en 
bestrijd slakken zonder 
chemische stoffen. 
Verwijder regelmatig 

(dagelijks) de dode slakken. 
 

Slakkentape 
13421 ........ 5m x 32mm ..................... € 7,10 

 
Verhinder slakken om bij uw groenten, 
bloemen en hosta’s te komen dmv deze 
tape. Deze is niet giftig en dus veilig voor uw 
huisdieren. Het koper weert slakken af door 
een kleine elektrische lading af te geven. De 
tape verweert met de tijd maar blijft effectief. 
 
 

Ongewenste dieren 
Stop GR tegen honden BSI 
13760 ........ 600g - 60m² .................. € 12,50 
Strooikorrels tegen overlast van honden op 
opritten, paden, speelzand. Natuurlijk product 
met aangename geur. Buitenhuis gebruik. 
 

Stop GR tegen katten BSI 
13761 ........ 600g - 60m² .................. € 12,50 
Strooikorrels tegen overlast van katten op 
opritten, paden, speelzand. Natuurlijk product 
met aangename geur. Buitenhuis gebruik.  
 

Stop GR tegen konijnen BSI 
13762 ........ 600g - 60m² .................. € 12,50 
Strooikoorels tegen overlast van konijnen in 
de groententuin, enz.  
 

Mieren  
Mirazyl GRAN COMPO  
10393 ........ 400g .............................. € 17,00 
Strooipoeder tegen mieren en kakkerlakken 
in en rond het huis. Ook tegen mierennesten. 
Snelle werking. Bevat 1% cypermethrine.  

        
 
 
 

 
 
 
 
 
Diaterrants DCM  
10807 ........ 200g .............................. € 10,95 
Poeder tegen bloedluizen. Bestrijdt ook 
kruipende insecten zoals mieren, zilver-
visjes, vlooien en pissebedden die zich 
nestelen in en rond de woning. Diaterrants® 
bestaat uit 100% zuivere en volkomen 
natuurlijke kiezelwier (diatomeeënaarde).  
Dosis : strooien/verstuiven 30-50g/m² . Foto 
hierboven in het midden. 
 

Wespen  
Permas D EDIALUX  
10487 ........ 400g .............................. € 16,95 
Strooi- en stuifbus tegen wespen, mieren en 
ander kruipend ongedierte in en rond 
gebouwen. Bevat 0,75 % permethrin 25/75 
cis-trans. Foto hierboven uiterst rechts. 

ZAAIEN, STEKKEN EN 
PLANTEN 

Mini-serre 
14426 ......... 29x19xH19cm ................ € 7,00 
14456 ......... 38x24xH19cm ................ € 8,50 

Stevige kweekkas uit 
kunststof bestaande uit 
een waterdichte onder-
bak en een transparant 
deksel met regelbare 
verluchtingsgaten.  
 

Mini-serre met verlichting 
14437 ......... 58x19xH19cm .............. € 54,95 

Mini-serre met zaaibak, doorzichtig deksel 
met schuifopening, en verlichting. Ideale 
warmtegeleiding dankzij de geoptimaliseerde 
bodem van de onderbak. Goede waterver-
deling door goten in de schaal. 24W - 6400K. 
 

Mini-serre CLIMATE M met 
verlichting, verwarmingsmat en 
thermostaat  
14436 ......... 38x24xH19cm ................. € 159 

 
De meest complete stevige mini-serre met 
zaaibak, verlichting 12Watt, 6400Kelvin, 
doorzichtig deksel met schuifopening, 
verwarmingsmat 35x25cm 17,5Watt, Horti-
switch waarmee licht en temperatuur per 
dagdeel geregeld kunnen worden. Digitale 
regeling, met timer en sonde.  
 

Verwarmingsmat 
14355 ......... 27x15cm - 10W ............ € 26,10 
14357 ......... 35x25cm - 17,5W ......... € 36,10 
Voor een succesvolle kieming van warmte-
minnende zaden (tomaten, begonia) of voor 
een snelle beworteling van stekken is deze 
verwarmingsmat onont-
beerlijk. Gemaakt van 
stevige kunststof en 
spatwaterdicht. Eenvou-
dig te reinigen. De 
lengte van het snoer is 
ongeveer 1,20m. Laag 
verbruik. 
 

Electrische verwarmingskabel 
14341 .. 3,5m / 1,5m nuttig, 14,5W ... € 28,00 
14349 ..... 6m / 4m nuttig, 30W ........ € 38,00 
Bij gebruik van een bodem-
verwarmingskabel kan de 
temperatuur van de aarde 
verhogen met 8 tot 12°C. 
Waterdicht. Deze kabel kan 
ook gebruikt worden als bescherming van 
planten en waterleidingen tegen nachtvorst. 
De nuttige lengte is de lengte die effectief 
warmte geeft.  
 

Digitale thermostaat Hortiswitch 
14321 ............................................... € 64,95 
Digitaal gestuurd, met timer en temperatuur 
sensor. Incl. digitale tijdsschakelaar (4 schakel-
tijden per 24 uur). Dag en nachttemperatuur 
instelbaar. Makkelijk te af te lezen, verlicht 
LCD display. Foto van 14436 uiterst rechts. 
Gedetailleerde informatie vindt u op de website. 
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Kluitenpers 
11205 ........ 4x(5x5cm) ..................... € 30,10 
11209 ........ 5x(3,8x3,8cm) ............... € 30,10 
Handkluitenpers om zelf 4 of 5 perskluitjes 
tegelijk te maken. Elk kluitje heeft een 
uitholling van 6mm voor het zaadje. Ideaal 
voor pillenzaad maar ook geschikt voor ge-
wone zaden. Sterke professionele uitvoering 
in gegalvaniseerd staal.  
 

  
 

Kluitenpers plastiek 
11240 ........ 1x(4x4cm H5cm)............. € 6,55 
Eenvoudige kluiten (potten)pers uit hard 
plastiek. Voor 1 kluitje per keer. 
 
 

Zaadstrooier 
13093 ................................................. € 2,00 
Om gemakkelijk het 
zaad over de grond te 
verdelen. Door aan de 
bovenkant te draaien 
kunnen verschillende 
standen ingesteld wor-
den afhankelijk van de 
grootte van de zaden. Doorzichtig deksel. 
 
 

Precisiezaadstrooier tube 
13097 ........ Lengte 10,5cm ................ € 3,00 
Om fijne zaden te zaaien. Door eenvoudig op 
de knop te drukken, valt het zaadje op zijn 
plaats. Zeer praktisch om te zaaien in 
zaaikisten. Economisch want er moet minder 
uitgedund worden. 

   

Perspotjes  
Verspenen is het verplanten van jonge 
plantjes in vb een turfpotje. Deze potjes 
worden later mee uitgeplant in de volle grond 
zodat er geen groeistilstand is bij de jonge 
zaailingen. 
13309 ........ 10 perspotjes O 11cm..... € 3,50 
13307 ........ 18 perspotjes O 8cm....... € 3,50 
13339 ........ 14 perspotjes # 8cm ....... € 3,50 
13321 ........ 26 perspotjes O 6cm....... € 3,50 
13301 ........ 22 perspotjes # 6cm ....... € 3,50 
13310 ........ 4x(2x3) perspotjes # 6cm € 3,50 
13303 ........ 6x(2x3) perspotjes # 5cm € 3,50 
 

  
 

Verspeensetje  
12989 ........  ........................................ € 2,00 
Verspeensetje met pootstokje en vorkje. 
Lengte 16cm. Kunststof. Voor het gebruik 
van het verspeensetje, zie de aanbevelingen 
voor het zaaien op blz 30. 
 

Terracotta potjes 
20109 ........ 12potjes O4/5cm............. € 4,00 
20110 ........ 9potjes O5/6cm............... € 4,00 

Plastiek potjes 
Vergis u nooit meer en gebruik gekleurde 
potjes om in te zaaien en te verplanten. Ook 
leuk om te knutselen. 
20105 .. 12potjes O4,5cm rood+geel .... € 3,00 
15007 ......... 22potjes O6cm bruin ...... € 3,50 
15011 ......... 20potjes #7cm zwart ...... € 3,50 
 

     
 
Plastiek verspeen- en stekplaten 
 

 
 

14324 ......... 32x19cm  H5cm ............. € 4,25 
3 platen van 4x6gaten van 4x5cm  

14322 ......... 17x13cm  H5cm ............. € 4,25 
6 platen van 2x3gaten van 5,5x6cm  
 
Plaatetiketten 
21911 ......... 12cm 25stuks geel ......... € 4,50 
21113 ......... 16cm 5stuks groen ......... € 1,35 
21913 ......... 16cm 5stuks paars ......... € 1,35 

Uit kunststof. Weersbestendig. 
Om te beschrijven met een 
watervaste stift. Beschrijfbaar 

oppervlak ca 5x3cm.  
 
Steeketiketten 
21917 ......... 15stuks ........................... € 2,30 
Gele steeketiketten met punt. Lengte 15cm. 
 

   
 

21905 ......... 50stuks wit 10cm ............ € 4,00 
21903 ......... 50stuks 4 kleuren 10cm . € 4,00 
21907 ......... 50stuks wit 12,5cm ......... € 5,00 
21901 ......... 50stuks wit 15,5cm ......... € 6,50 
21117 ......... 10stuks groen 12,5cm .... € 1,35 
21119 ......... 10stuks paars 12,5cm .... € 1,35 
 
Watervaste stiften 
21865 ......... 2stuks ............................. € 4,00 
Onuitwisbaar in regen. Aan de ene kant fijne 
en aan de andere zeer fijne schrijfdikte. 
 
Thermometer voor kweekkas 
21977 ................................................. € 5,75 

Kleine kunststof thermometer, 
speciaal ontworpen voor kweek-
kassen in huis. Meet in Fahrenheit 
en Celsius. Meetbereik van 0-50°C. 
Totale lengte ca 15cm. 
 

 

 
Thermometer voor bodem, 
zaaibed, compost, enz. 
14481 .................................. € 15,60 
Ideaal om de temperatuur van een 
verwarmd zaaibed, plantenbed, 
champignons, enz op de voet te 
volgen. Eenvoudig af te lezen. 
Meetbereik tussen -15°C en 110°C. 
Lengte ca 21,5cm (tot 20cm in de grond). 

Deze tuinbenodigdheden zijn slechts een 
selectie van ons assortiment. De webshop 
biedt u een groter aanbod. Voor het ganse 
assortiment bent u welkom in onze winkel te 
Sint-Joris-Winge.  
Kijk voor de openingsuren op blz 2. 
 

Bevochtigingsmat  
14411 .............................................. € 20,00 
Voor onderin zaaibakjes, in hanging baskets, 
in bloembakken. Het doek neemt vocht op en 
zorgt nadien voor een constante en gelijk-
matige bewatering. U kan het gemakkelijk in 
de gewenste vorm 
snijden en meerdere 
jaren gebruiken want 
het doek rot niet. Kleur 
wit. Op rol van 0,60m 
breed. Lengte 2,40m. 
 

Vernevelaar  
13074 ........ 0,5liter ............................ € 2,95 
13070 ........ 1liter ............................... € 3,10 
Bij gebruik van deze multifunctionele 
vernevelaar zorgt u voor een ideale 
luchtvochtigheid rondom 
al uw planten en zaai-
lingen. De sproeikop is 
traploos regelbaar van 
een volle straal tot een 
fijne nevel.  
De kleuren kunnen afwijken van de foto. 
 

Plantkoord 
22029 ........ 10 meter ......................... € 9,50 

Plantkoord met 
twee houten grond-
pinnen. Om te 
zaaien en te planten 
op rechte lijnen. 
 

Plantstok  
19240 ........ met korte L-steel 30cm .. € 8,50 
19245 ........ met lange T-steel 90cm € 14,00 
Maak makkelijk en snel de gaten in de grond 

voor het planten 
van jonge stekjes, 
bloembollen, enz. 
Beide plantstokken 
zijn gemaakt van 

hout en hebben een metalen punt. 
 

Bogen voor kweektunnel  
14473 .............................................. € 11,25 
Voor het maken van 4 bogen van 180cm. Uit 
stevig groen plastiek.  

 

Flexi Balls, verbindsysteem  
13647 ........ set van 6stuks ................ € 9,35 

De flexibele groene rubber-
ballen houden bamboe-
stokken of metalen buizen 
tot 12mm samen. Op die 
manier kan u eender welk 
frame bouwen om plant-
goed, groenten, bessen-

struiken, enz… te beschermen. Diameter 
45mm en 6 verbindingsgaten/openingen. De 
ronde vorm en het zachte materiaal zorgen 
ervoor dat netten of vliesdoeken niet 
scheuren op de hoeken. Gemakkelijk af te 
breken en op te bergen. 
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Afdekfolie - flodderplastiek 
14413 ........ 10x1,5m ......................... € 6,90 

Deze geperforeerde 
plastiekfolie beschermt 
tegen koude en creëert 
een microklimaat dat de 
groei van de plant 
bevordert. 
 

 
 
 

 

Afdekvlies, vliesdoek 
13457 ........ 2x10m ....... 30g/m² ....... € 10,85 
13458 ........ 2x5m ......... 30g/m² ......... € 6,50 
13117 ........ 2,4x10m .... 17g/m² ......... € 7,50 
12068 ........ plastieken nagels 10st ... € 2,10 
 

   
 

UV bestendig vliesdoek.  
Het lichte doek of vroege-oogstvlies 
beschermt in het voorjaar tegen late 
nachtvorst en creëert een microklimaat dat 
de groei van de plant bevordert. Het biedt 
tevens bescherming tegen wortelvlieg en 
slakken. Aan de binnenkant vormen zich 
geen condensdruppels zodat er minder 
risico is voor rotte bladeren op bijv. sla. 
De zware kwaliteit van 30g beschermt beter 
tegen de koude dan de lichte. Wikkel het 
doek rond de planten om te beschermen 
tegen de koude of leg het op de planten.  
Gebruik de plastieken nagels voor het 
vastzetten. Lengte 12cm. 
 
 

Vogelnet 
13178 ........ 2x10m ............................ € 6,00 
13181 ........ 4x10m .......................... € 11,25 
13156 ........ 4x5m .............................. € 6,00 

Zorg dat vogels uw 
groenten- en fruit-
oogst niet aan-
tasten. Maak daarom 
zelf een bescher-
mende kooi met 

behulp van dit groene vogelnet en de bogen 
of de flexiballs op blz 44.  
 
 

Anti-insectennet 
13163 ........ 2x5m ......... wit.............. € 17,50 
13146 ........ 2,1x4,75m . wit #0,8mm € 18,75 
13163 ........ 3,65x6m . wit #1,35mm . € 31,50 

Insectengaas voor een 
milieuvriendelijke be-
scherming tegen in-
secten zoals rupsen, 
koolvlieg, ajuinvlieg en 
wortelvlieg.  

 
 

Kweektunnel met insectennet 
12487 ........ 300x45xH30cm ............ € 24,50 
De bogen van deze 
tunnel zijn bekleed 
met sterk insecten-
gaas. Door de 
uiteinden van de 
tunnel dicht te 
stroppen, zijn de 
groenten optimaal 
beschermd tegen insecten zoals rupsen, 
koolvlieg, ajuinvlieg en wortelvlieg. De tunnel 
wordt geplaatst door de bogen op afstand in 
de grond te drukken. Snel te plaatsen zonder 
extra gereedschap en eenvoudig op te 
bergen. 

Kweektunnel met net  
12485 ........ 300x45xH30cm groen ... € 24,50 
Zelfde principe als 14424. Het afschermnet 
beschermt tegen verschroeiende zon, uitdro-
gende wind, vogels, grote insecten en an-
dere plagen. De metalen bogen zijn voorge-
monteerd aan het net. Het stevige gaasnet 
kan aan beide zijden dichtgestropt worden.  
 

  
 

Kweektunnel met vliesdoek 
14423 ........ 310x50xH40cm ............. € 35,05 
Zelfde principe als 14424 maar dan met 
vliesdoek. Ideaal voor de bescherming van 
de gewassen tegen de koude voor en na het 
planten of zaaien. Het vliesdoek fungeert als 
een barrière tegen ongedierte maar laat wel 
lucht en vocht door waardoor er minder kans 
is op ziekten.  
 
 

Tomatenhoezen geperforeerd 
14412 ........ 10mx65cm ...................... € 5,90 
Buisfolie met gaatjes, in buisvorm, om de 
tomatenplanten te beschermen tegen hagel, 
vorst en regen. Geschikt voor 8-10 tomaten-
planten. Vastmaken aan de steunder of 
tomatenspiraal. (foto hieronder links). 
 

    
 

Tomatenhoezen vliesdoek 
13129 ........ 10mx65cm ...................... € 8,45 
Laat water en licht door, slaat warmte op en 
beschermt niet alleen tegen koude en 
droogte maar ook tegen vogels, slakken en 
ongedierte. Maakt vroeg aanplanten en 
oogsten mogelijk. Over de planten heen 
trekken en vastbinden aan de tomaten-
spiraal of steunder. Voor ca 8 planten. 
17g/m². (foto hierboven rechts). 
 

Plantenbinder 
21845 ........ 12cm x 50 stuks .............. € 2,75 
21849 ........ 17cm x 25 stuks .............. € 3,75 
21946 ........ 23cm x 20 stuks .............. € 2,75 
21949 ........ 35cm x 12 stuks .............. € 3,25 

Uit weersbestendig kunst-
stof. Praktische en snelle 
bevestiging van planten 
enz. Ook bruikbaar om 
zakken toe te binden.  
 

 

Plantenclips - Knijpringen 
18045 ........ 25stuks 25mm ............. € 2,00 
21829 ..... 40stuks 3 maten zie onder . € 2,55 
Praktische en snelle be-
vestiging van de planten 
aan de plantsteunen. De 
groei wordt niet beperkt 
of verhinderd. Eénhan-
dige sluiting. Uit weers-
bestendig kunstof. 21829 = D16mm x15 en 
D20mm x15 en D25mm x10stuks. 

Tomatenclips  
21961 ......... 22-23mm - 100stuks ....... € 3,25 
Voor het aansluiten van de plant om het touw 
bij tomaten, peper,... Uit kunststof.  
 
 

 
 
 

 
 
Tomatentroshouders 
21959 ......... 35x8x8mm - 100stuks .... € 3,15 
Voorkomt het afknakken van de trossen. 
Binnendiameter 6mm. Foto rechts boven. 
 

Touw  
22017 ......... hennep 90m ................... € 3,00 
22007 ......... katoen 100g .................... € 4,00 
22011 ......... sisal 250g ....................... € 4,00 
22025 ......... jute naturel 200g ............. € 4,00 
Al deze touwen zijn composteerbaar! 
 

Bindgaine (bindbuis) 
13324 ......... 3mm/5m ......................... € 3,50 
13325 ......... 5mm/5m ......................... € 4,25 
13360 ......... 3mm/77m ....................... € 5,30 
13367 ......... 2mm/30m ....................... € 4,75 
Ideaal voor het binden 
van allerlei planten 
zoals leilindes, dak-
platanen, druiven en 
bessenstruiken. Deze 
bindbuis beschadigt de 
planten niet en geeft ze 
de ruimte om te groeien. Ze groeit dus niet 
in. Groen. 
 

Klimrek staakbonen, erwten  
13918 ......... Hoogte 1,9m, diam. 1m € 33,95 
 

  
 
 

Bovenaan de centrale steunder vertrekken 8 
sterke, polypropyleen touwen naar de grond 
waar ze met haringen verankerd worden. De 
steunder is bovenaan mooi gedecoreerd. De 
steunder is gemaakt van gepoedercoat staal 
(zwart). De touwen zijn van onverslijtbaar 
polypropyleen. 
 

Klimnet staakbonen, erwten  
21817 ......... 5x2m ............................... € 6,00 
21813 ......... 10x2m ............................. € 8,00 
Groen kunststof klimnet. Zeer geschikt voor 
hoge bonen, erwten. Maaswijdte 20x20cm. 
 

Pluviometer 
13685 ................................................. € 5,35 

Deze transparante pluviometer 
kan eenvoudig bevestigd wor-
den op een borstelsteel. Elk 
streepje komt overeen met 
1liter regen per m². Met duidelijk 
afleesbare cijfers. Gemakkelijk 
leeg te maken en op te bergen. 
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Druppelbevloeiing Iriso 
19333 ................................................. € 3,75 

Druppelsysteem 
om te gebruiken in 
combinatie met 
een plastiek fles 
tot 2L. Om zowel 
binnen als buiten 
te gebruiken. Het 

debiet is regelbaar in 11 stan-
den van 1,5 tot 150cl per dag. 
Dit systeem laat u toe om te 

begieten zonder batterij of electriciteit tot wel 
30 dagen. Ideaal voor tijdens uw verlof.  
 

Druppelbevloeiing Iriso  
19949 ........ 10 druppelaars .............. € 21,95 
 

  
Compleet watergeefsysteem voor aan-
sluiting op een waterton of -reservoir van 5 
tot 5000 liter. Op de waterdarm sluit u zelf de 
regelbare druppelaars aan op de gewenste 
afstand. Elke druppelaar is afzonderlijk 
regelbaar volgens de waterbehoefte van de 
plant (zie 19333) Het pakket bevat:  
10 regelbare druppelaars  
10 rode tuinprikkers (ca 22cm 
8 meter waterdarm 
10 T-koppelstukken 
1 aansluitstuk + koppelingen met filters 
 

Handsproeier 
12991 ........ 1,5L ............................... € 10,50 

Handige plantenspuit met 
hoge druk systeem voor het 
vernevelen van water, mest-
stof of bestrijdingsmiddelen. 
Deze plantenspuit komt op 
druk door een aantal keer te 
pompen. Door te draaien aan 
de spuitmond kan de straal 
geregeld worden van een 

harde straal tot een fijne nevel. Bij continu 
spuiten kan de spuitknop vergrendeld worden. 
 

Rugsproeier 15 liter 
12167 ............................................... € 35,00 
Kunststof druksproeier voor 
het vernevelen van be-
strijdingsmiddelen, water of 
meststoffen. Deze sproeier 
heeft een grote invulopening 
met waterfilter. Via de pomp-
hendel verkrijgt u constante 
druk die door de interne pomp 
in de sproeilans komt. Er zijn 4 regelbare 
sproeikoppen voorzien: een dubbele dop, 
een spleetdop en een gewone sproeidop. 
Geschikt voor rechts- én linkshandigen. 
 

Blanca 
14690 ........ 5kg ................................ € 15,00 
Afhaalprijs € 12,00 
Product op basis van krijt 
bestemd voor het maken 
van schaduw op serres, 
overkappingen en veran-
da's. Te gebruiken met een 
borstel of een sproeier. 
Dosis 5kg in 12,5L warm 
water om ongeveer 100m² te witten. 

Wortelsteker 
19482 ................................................. € 7,65 
Onkruidsteker voor het gemakkelijk verwij-
deren van paardebloemen in gazon, distels, 
enz. Ook te gebruiken voor het oogsten van 
wortelen. Totale lengte 32cm. Werklengte 
18cm. Foto linksonder. 

 
     

Onkruidsteker 
12317 ................................................. € 7,00 
Onkruidsteker voor het verwijderen van 
diepwortelend onkruid. Gemaakt van hoog-
waardig kwaliteitsstaal. Totale lengte 39cm. 
Werklengte: 14,5cm. Foto rechtsboven. 
 

Hakje 2 tanden + puntige krabber 
19485 ................................................. € 8,55 
Foto linksonder. Ideaal voor het losmaken, 
beluchten en wieden van de bodem. De hak 
is voorzien van 2 tanden en heeft een werk-
breedte van 6cm. Totale lengte 32cm. 
 

     
Hakje 3 tanden + rechte krabber 
19489 ................................................. € 8,55 
Foto rechtsboven. Met het hakje kan u het 
onkruid verwijderen, wieden en beluchten, 
terwijl u de aarde losmaakt met de 3 scherpe 
tanden. Totale lengte 32cm. 
 

Kniebeschermers  
24931 ................................................. € 3,65 

Bescherm uw knieën tijdens 
het tuinieren tegen vocht, 
kiezeltjes en andere scherpe 
voorwerpen met deze knie-
beschermers van stevig groen 
kunststof. Universele maat.  

 
Tuin- en knielstoel Garden Sit 
18134 ......... 56x28xH38cm .............. € 29,95 
Omkeerbaar tuinbankje met kniekussen en 
handige opbergruimte voor kleine tuin-
gereedschappen, snoeischaar en hand-
schoenen. 

 
Tuinstoel met knielkussen  
13223 ............................................... € 39,95 
Dit ergonomisch knielkussen laat u toe om in 
alle comfort en met droge knieën te tuinieren. 
De handvaten helpen om terug recht te 
komen. Door gewoon om te draaien maakt u 
er een tuinstoel van. Eenvoudig op te bergen 
door de handvaten dicht te klappen. Sterke 
uitvoering. 
 

  

Grondzeef voor kruiwagen  
13790 ........ 105x60cm..................... € 49,00 
Afhaalprijs € 46 

 
 

Handige zeef om compost of grond te zeven 
in combinatie met een gewone kruiwagen. 
Na gebruik kunt u ze opvouwen zodat ze 
weinig plaats inneemt. Verzinkt en daardoor 
roestvrij. Afmetingen 105x60cm. Maaswijdte 
2x4cm. 
 

Bio-Spade  
18941 ............................................ € 128,50 
Afhaalprijs € 123,50 
De woelriek, ook wel woelvork of grelinette 

genoemd is spe-
ciaal ontworpen 
om met weinig 
moeite en een 
rechte rug, zware 
grond te breken 
en los te maken, 
zonder hem te 
keren. De boven-
ste vruchtbare 
laag blijft zo bo-
venaan, maar de 
grond wordt toch 
luchtig. Druk de 
tanden verticaal 
in de grond en 
trek de steel naar 
u toe. Daardoor 

worden de kluiten opgelicht en gebroken. 
Ideaal voor de grond en vooral voor uw rug. 
Zeer sterke uitvoering. 
 

SNOEIEN 
Snoeischaar Felco 2 
17565 ........ Snijdikte 25mm............. € 56,95 
Professionele snoeischaar met een totale 
lengte van 21,5cm. Met comfortabele, lichte 
en stevige handgrepen van gesmeed 
aluminium. Bovenmes en geklonken onder-
mes in hoogwaardig gehard staal. Nauw-
keurige snede. Met draadsnijder voor het 
knippen van dun ijzerdraad. Gewicht 245g. 

 

Snoeischaar Felco 9 
20769 ........ Snijdikte 25mm............. € 56,95 
Zelfde eigenschappen als Felco 2, maar dan 
voor de linkshandige tuinder.  

Snoeischaar Metallo K-0400 
19309 ........ Snijdikte 20mm............. € 22,65 

 
Medium snoeischaar met een totale lengte 
van 20cm, voorzien van demper en ergono-
mische handgreep. Dit zorgt ervoor dat de 
hand en pols zo min mogelijk belast worden 
tijdens het snoeien. Gewicht 238 gram. 
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Snoeischaar Verdemax 4186 
19313 ........ Snijdikte 25mm ............ € 26,95 

 
Semi-professionele snoeischaar (large) met 
een lengte van 21cm. Voorzien van ergo-
nomische greep en demper om pols-
blessures te voorkomen. Gewicht 250gram. 
 

Rozen- en bonsaischaar 
13095 ........ Lengte 20cm ................ € 15,50 

 
Zeer handige snoeischaar geschikt voor het 
snoeien van takken tot 6mm dik. De 
handvaten hebben zachte anti-slip rubber 
wat voor een goede grip zorgt. Voor het 
kleine snoeiwerk. 
 

Bloemensnoeischaar 
18885 ........ Lengte 15cm ................ € 12,00 

 
Dit is de ideale snoeischaar voor het weg-
knippen van verwelkte bloemen bij oa één-
jarigen. Ook geschikt voor rozentakjes en het 
oogsten van trostomaten. Snijdikte tot 6mm. 
Handig in gebruik. Gemakkelijk weg te 
steken in uw zak. 
 

Om de overdracht van ziekten te voorkomen, 
raden we aan om de snoeischaar te reinigen 
na gebruik. Dit kan met warm water met een 
beetje afwasmiddel. Spoel af en maak goed 
droog. Voorzie daarna de scharnierende on-
derdelen en de veer van een druppel fijne olie. 

Opinel Snoeimes N° 8 
20557 ........ Inox ............................... € 17,50 

 
De vorm van dit mes maakt enten, inkerven, 
snoeien van struiken,… mogelijk. Het licht 
gebogen mes van 8cm is ideaal voor het 
plukken van fruit en bloemen. Het mes kan 
zowel in open en gesloten positie te 
vergrendeld worden. Hierdoor wordt het 
risico op snijwonden geminimaliseerd. 
 

Opinel Zakmes N° 7 
20545 ........ Carbon .......................... € 11,00 

 
Nr. 07 Carbon biedt uitstekende snijkwaliteit: 
het is het scherpste mes uit ons aanbod. Het 
beukenhouten handvat past perfect bij de 
vorm van uw hand, waardoor het gebruik 
zeer aangenaam is. Omdat koolstofstaal een 
lage weerstand tegen vochtcorrosie heeft, is 
het aanbevolen het mes droog op te bergen 
en regelmatig in te vetten. 
 

Opinel Tuinmes N° 8 
20546 ........ Inox ............................... € 11,75 

 
De N °08 is het meest populaire en veel-
zijdige Opinel mes. Het is dan ook een on-
misbaar hulpmiddel in huis en tuin. Het is uit-
gerust met een roestvrijstalen (inox) mes. Dit 
staat bekend om zijn onderhoudsgemak. Het 
snijdt goed en is ongevoelig voor corrosie. 
Lemmetlengte 8,5cm. De veiligheidshuls laat 
u toe veilig te werken en te bewegen. Het 
beuken handvat is gelakt zodat het goed 
beschermd is tegen vocht en vuil. 

Occuleer- en entmes  
13735 ............................................... € 13,50 
Geschikt voor het enten en/of occuleren van 
fruitbomen, rozenstruiken of wijnstokken.  

 

 
 
Grasschaar  
12318 ......... Lengte 32cm ................... € 9,85 
 

 
 
Voor het bijsnijden van de graskanten, vorm-
snoei van haagjes en kleine struiken 
Roestvrij stalen messen, PVC gecoate 
stalen handgreep. Met veiligheidssluiting. 
Gewicht 330g. 
 

Grasschaar verstelbaar 
12585 ......... Lengte 34cm ................. € 19,10 

 
 

Voor het bijsnijden van de graskanten, 
vormsnoei van haagjes en kleine struiken. 
De schaar kan in 3 verschillende standen 
gedraaid worden. Roestvrij stalen messen. 
PVC gecoate stalen handgreep. Met 
veiligheidssluiting. Gewicht 390g. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wettelijke vermeldingen - Privacyverklaring, bescherming van de persoonsgegevens 
1. Inleiding 
Deze privacyverklaring wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we ze 
verzamelen en wat we ermee doen. Tuincentrum Steenberghen (verder genoemd ‘Steenberghen’) respecteert 
immers uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke 
Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder ondermeer de Wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  
Tijdens uw contacten met Steenberghen worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien 
u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’. 
 

2. Toepassingsgebied 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Steenberghen verzamelt en verwerkt. 
Door gebruik te maken van de website, webshop en andere producten en diensten van Steenberghen, gaat u 
akkoord met de wijze waarop uw persoonsgegevens door hem verzameld en verwerkt worden. Steenberghen 
behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie 
kan u steeds op de website terugvinden. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat 
u op de hoogte blijft van wijzigingen. 
 

3. Persoonsgegevens in het bezit van Steenberghen 
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Steenberghen verzameld en verwerkt worden: 
• Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-
nummer. 
• Beperkte financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder. 
• Inloggegevens gekoppeld aan een online account: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, verbindings-
momenten. 
• Uw aankoopgeschiedenis. Hierdoor is het mogelijk ons retour- en garantiebeleid toe te passen. 
• Bepaalde technische gegevens: zoals ip adres, bezochte pagina’s en zoekopdrachten (zie ons cookiebeleid) 
• Informatie betreffende uw navigatiegedrag (zoals items die u wenst te bewaren in uw winkelmandje) 
• Andere gegevens en inhoud die door u zelf aangeleverd worden via e-mail, de website, webshop, in de winkel 
zoals bijvoorbeeld indien u ons contacteert met bepaalde vragen, het contactformulier op de website, foto’s van 
uw tuin, uw CV of enz. 
• Andere gegevens waar u Steenberghen toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …). 
• Gegevens aangeleverd door derden, zoals bijvoorbeeld uw adresverificatie; 
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Steenberghen of akkoord te gaan met de verwerkingen. 
Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Steenberghen 
(zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de 
van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden. 
 

4. Verwerking van de persoonsgegevens door Steenberghen 
De wettelijke grondslagen op basis waarvan hij over kan gaan tot het verwerken van uw gegevens zijn: 
• 1. Een overeenkomst die u heeft afgesloten met Steenberghen (vb een aankoop is een overeenkomst) 
• 2. Een gerechtvaardigd belang van Steenberghen na grondige en doordachte afweging of de fundamentele 
rechten en vrijheden van u als klant niet zwaarder doorwegen (vb het verzenden van de zadengids) 
• 3. Wettelijke verplichtingen (vb het bijhouden van facturen) 
• 4. Uw toestemming (vb het versturen van nieuwsbrieven) 
Concreet worden uw persoonsgegevens worden door Steenberghen voor volgende doeleinden verwerkt: 
• De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u ( een bestelling of aankoop in de winkel, via de 
bestelbon of online), het verwerken van de betalingen (al dan niet via derden) alsook het verzenden van uw 
aankoop 
• Het doelgericht versturen van de zadengids 
• Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden 
 

5. Delen van de persoonsgegevens door Steenberghen 
Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met leveranciers of andere aangestelden van Steenberghen. 
We dienen bepaalde van uw persoonsgegevens te delen met pakjesdiensten, bijvoorbeeld wanneer u online 
een product bestelt, en met financiële instellingen om uw betalingsgegevens te controleren, op basis van de 

uitvoering van een contract. Met deze leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeen-
komsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een vol-
doende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen. Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij 
van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze steeds vragen. 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of 
indien dit wettelijk is vereist. Steenberghen zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te 
informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 
 

6. Uw rechten 
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Steenberghen van u verwerkt. 
In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, heeft u het 
recht op  
• het wissen van uw persoonsgegevens, 
• de beperking van de werking van uw persoonsgegevens 
• de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. 
We wensen u er wel op te wijzen dat het intrekken of beperken van uw toestemming voor bepaalde 
verwerkingen van uw gegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde 
diensten of producten door ons aangeboden. Zo hebt u bijvoorbeeld het recht om u te verzetten tegen het 
gebruik van uw persoonsgegevens voor het toezenden van de zadengids. Hiertoe kan u contact opnemen met 
Steenberghen via de contactinformatie zoals vermeld in punt 9 van deze privacyverklaring. 
Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om een 
klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van 
persoonsgegevens : Autorité de protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit Rue de la Presse 
35 / Drukpersstraat 35; 1000 Bruxelles / 1000 Brussel Tel. +32 2 274 48 00   Fax +32 2 274 48 35    E-mail: 
commission@privacycommission.be  Website: http://www.privacycommission.be 
 

7. Veiligheidsbeleid van Steenberghen 
7.1. Beveiliging van de gegevens 
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Steenberghen alle redelijke 
maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze 
persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige 
maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. Betalingsgegevens worden steeds 
beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te 
beschermen. 
7.2. Bewaring van gegevens 
Steenberghen zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening 
houdend met de eigen contractuele en wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke 
verplichting om bepaalde gegevens van u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of 
gerechtelijke instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of een 
verplichte overdracht van gegevens in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
 

8. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar) 
Steenberghen verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming 
van een ouder of voogd. Deze toestemming moet gegeven worden om de producten en diensten van 
Steenberghen te gebruiken en om daarna de gegevens te verwerken zonder inbreuk te maken op de rechten 
met betrekking tot de gegevens van de minderjarige. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder 
trouw toch verwerkt zouden worden, zal Steenberghen na kennisname hiervan, deze zo snel mogelijk wissen 
uit haar bestanden. 
 
9. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens   
Paul Steenberghen, Tuincentrum Steenberghen, Leuvensesteenweg 323, 3390 Sint-Joris-Winge 
info@steenberghen.be   016 633 488    BE0636365629 
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Groenbemesters ** 
voor een natuurlijk gezonde moestuin  
81525 Phacelia  100m²   € 4,80 
81530 Wikken  15m²   € 4,80 
81502 Mosterd  140m²   € 3,80 
81544 Rode klaver  60m²   € 7,00 
81517 Blauwe lupine  10m²   € 3,80 
81545 Tagetes  50m²   € 5,80 
81200 Groenbemestermix DCM  € 7,40 

 Meer info blz 30. 

          **Gratis verzending vanaf een totaal  

                     bestelbedrag van € 50 . 

Bloemenmengsels** voor prachtige bloemenperken 
85072 Mix voor bijen 15m² - 20 soorten bloemen van 20-35cm hoogte  
85074 Mix voor lieveheersbeestjes 15m² - 20 soorten bloemen van 50-90cm 
85076 Mix voor vlinders 15m² - 15 soorten bloemen van 40-90cm 

85078 Mix voor vogels 15m² - 20 soorten bloemen van 40-100cm 

85082 Mix met geurende bloemen 15m² - 15 soorten bloemen van 20-165cm 

85084 Mix voor bermen 15m² - 20 soorten bloemen van 30-90cm 

85086 Mix met zomerbloemen 15m² - 20 soorten bloemen van 40-100cm 

85088 Mix met eetbare bloemen 15m² 7 soorten bloemen van 20-150cm 

 Elke mix bevat 25g zaden en 30g substraat € 5,95 
 

85704 Fiotinte bloemenweidemengsel DCM** 25m² graszaden+bloemzaden 

      € 12,25   



 49

Bestelbon versturen naar Tuincentrum Steenberghen, Leuvensesteenweg 323, 3390 Sint-Joris-Winge 
 

Referentienummer en omschrijving artikel 
Aantal 
stuks  

Prijs 
per stuk 

Prijs totaal 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totaal bedrag van de goederen van mijn bestelling  

Verzendingskosten 

€ 7,00 

Ik hoef € 7,00 niet toe te voegen indien mijn bestelling van 
uitsluitend groentenzaden- en/of kruidenzaden- en/of 
bloemenzaden in zakjes, groter is dan € 25. + € 7,00 
Ik hoef € 7,00 niet toe te voegen indien het totaal van mijn 
bestelling groter is dan € 50. 

Totaal te betalen op het rekeningnummer van Tuincentrum Steenberghen  
IBAN : BE50 7343 8911 6418 , BIC : KREDBEBB  
De verzending wacht op de ontvangst van de betaling. 

 
Ik aanvaard de algemene voorwaarden zoals vermeld in de Gonthier Zadengids 2021 op blz 2.  
 
Handtekening  

Telefoonnummer of e-mailadres (niet verplicht: u krijgt via e-mail een code om de levering op te volgen) 

 

Levering op dit ander adres: 
Naam : (in blokletters).................................................................................................................................... 
Adres : (in blokletters)  ……............................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 




