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Dit hoofdstuk bevat één van de grootste groentesorteringen van de wereld
aangevuld met uit zaad te telen fruit. Alle soorten zijn zo volledig mogelijk
op naam gebracht. Soms is bewust een oude foutieve benaming als
synoniem gehandhaafd, vanwege de herkenbaarheid. De soorten zijn (qua
nummering) alfabetisch gerangschikt naar de meest gangbare Nederlandse
soortbenaming. Dit hoofdstuk bevat bij de Ui-achtigen (als enige
uitzondering op zaden) ook plantgoed: knoflook, sjalotten, plantuitjes e.d.

2411 artikelen



Aardaker

Lathyrus tuberosus 
(Engels: Tuberous Pea, Tuberous
Vetchling, Earthnut Pea)
Een zeer winterharde, knolvormende Lathyrus!
Het is zelfs een van de weinige meerjarigen
van dit geslacht wiens lila bloemen nog lekker
geuren ook!  
In heel Europa een inheemse plant.  
Aan het draadvormige wortelgestel komen knolvormige, langwerpige
verdikkingen voor die al eeuwen lang bekend zijn als voedsel.  
De plant wordt 30-100cm lang/hoog: een prima eetbare sierplant! De
Franse noemen deze vergeten groenten “Hollandse Muisjes” (!) omdat
sinds ± 1783 deze knolletjes vanuit het koele Nederland werden
geëxporteerd naar Frankrijk. 
Een oud recept: knolletjes 1uur koken, pureren en met melk en kruiden
opdienen.  
De bloemen, jonge scheuten en zaadpeultjes zijn ook eetbaar.

000900  ± 20 zaden  € 2,95 
000900.1  ± 1000 zaden  € 9,95 
000900.2  ± 10.000 zaden  € 69,95 

Aardamandel 'Riesen aus Ghana'

Cyperus esculentus var sativus 
(Engels: Tiger Nuts, Chufa, Earth
Almond)
Een heerlijk maar tegelijk ook berucht
knolletje...  
Heerlijk: de knolletjes kunnen in het najaar
worden geoogst en smaken rauw of in de roerbakschotel heerlijk
“nootachtig”. Je kan ze roosteren voor een smakelijke koffie- of
chocolademelkvervanger. In Spanje wordt van deze knolletjes de bekende
horchata getrokken, een melkkleurige drank met notensmaak. Het
knolletje is al eeuwenlang bekend (en in cultuur) in Afrika, Azië en Europa.
Ze zijn gevonden bij Egyptische tomben van 2400 v.Chr. en de Zoeloe’s
kennen het knolletje als sinds mensenheugenis als hulp voor spijsvertering
en verbetering van de ademgeur. 
Berucht: De tuinbouw kan enorm last krijgen van de wilde vorm van dit
plantje, een rampzalig onkruid in de bollen- en aardappelteelt. Onze
variëteit is echter niet rankend en bloeit niet, dus maakt geen zaad. Je
hoeft dus niet bang te zijn om tot last te wezen voor de buurman die
bollenboer is.

001000  5 knolletjes  € 2,95 

Aardappel ‘Blaue Anneliese’

Solanum tuberosum 
(Engels: Potato from seed)
De meeste nakomelingen van dit ras geven
blauw knolvlees, enkele witte of rode komen
voor. De oogst is middentijds met soms een
late plant ertussen. Stevig knolvlees en een
goede smaak! Dit ras ontstond uit een kruising, die werd uitgevoerd door
Karsten Ellenberg: degene, die het ras ‘Linda’ door het aanwakkeren van
een volksbeweging heeft gered van de ondergang.

Onze Zwitserse aardappelliefhebber Stephen Griesser kweekt interessante
aardappels uit zaad en maakt er goed reproduceerbare zaaddragende
rassen van. Enkele van deze rassen nemen we in ons sortiment op, in de
hoop dat de hobbyist of kleine kweker er veel kweekplezier mee zal
beleven. Aardappels zaaien is een leuk avontuur, dat voor kwekers van
nieuwe rassen een normale zaak is! De beginteelt is net als bij tomaten:
zaaien, verspenen en in april-mei uitplanten (geen nachtvorst!)
001020  ± 450 zaden  € 2,95 

Aardappel ‘Blue Berry’

Solanum tuberosum 
(Engels: Potato from seed)
Geelschillige aardappel, die middentijds
oogstbaar is met tamelijk stevig knolvlees en
een goede smaak. Een aardappel voor vele
doeleinden en voor de kweekfanatiekeling is
dit een heel goed kruisbaar ras om mee verder te experimenteren.

Onze Zwitserse aardappelliefhebber Stephen Griesser kweekt interessante
aardappels uit zaad en maakt er goed reproduceerbare zaaddragende
rassen van. Enkele van deze rassen nemen we in ons sortiment op, in de
hoop dat de hobbyist of kleine kweker er veel kweekplezier mee zal
beleven. Aardappels zaaien is een leuk avontuur, dat voor kwekers van
nieuwe rassen een normale zaak is! De beginteelt is net als bij tomaten:
zaaien, verspenen en in april-mei uitplanten (geen nachtvorst!)
001022    € 2,50 

Aardappel ‘Blaue Bristen’

Solanum tuberosum 
(Engels: Potato from seed)
Een historisch Zwitsers ras, dat uit het
bergstadje Bristen afkomstig is. De
diepliggende ogen combineert dit ras met wit
knolvlees en een lichtbruine, rode of blauwe
schil. Gemiddeld vroeg oogstbaar, stevig knolvlees en een ouderwetse
“aardse” aardappelsmaak.

Onze Zwitserse aardappelliefhebber Stephen Griesser kweekt interessante
aardappels uit zaad en maakt er goed reproduceerbare zaaddragende
rassen van. Enkele van deze rassen nemen we in ons sortiment op, in de
hoop dat de hobbyist of kleine kweker er veel kweekplezier mee zal
beleven. Aardappels zaaien is een leuk avontuur, dat voor kwekers van
nieuwe rassen een normale zaak is! De beginteelt is net als bij tomaten:
zaaien, verspenen en in april-mei uitplanten (geen nachtvorst!)
001024  ± 90 zaden  € 2,50 

Aardappel 'Late Blight Tolerant'

Solanum tuberosum 
(Engels: Potato from seed)
Dit ras herken je door zijn onregelmatige vorm
en diepe ogen al als een wilde aardappel. Zo
kwamen de eerste piepers in Europa! De kleur
kan iets variëren van wit naar geel en
ongeveer 80% van de planten leveren bloemige aardappels. Let op, ze zijn
snel gaar, dus 10 minuten zacht koken, afgieten en na laten garen met
gesloten deksel. De resistentie tegen de aardappelziekte (Phytophthora
infestans) is opvallend en heeft te maken met de verwantschap met wilde
soorten (tuberosum, andigenum en enkele andere, het resultaat is
tetraploïd).

Onze Zwitserse aardappelliefhebber Stephen Griesser kweekt interessante
aardappels uit zaad en maakt er goed reproduceerbare zaaddragende
rassen van. Enkele van deze rassen nemen we in ons sortiment op, in de
hoop dat de hobbyist of kleine kweker er veel kweekplezier mee zal
beleven. Aardappels zaaien is een leuk avontuur, dat voor kwekers van
nieuwe rassen een normale zaak is! De beginteelt is net als bij tomaten:
zaaien, verspenen en in april-mei uitplanten (geen nachtvorst!)
001025  ± 50 zaden  € 2,95 

Aardappel 'Sarpo Surprise'

Solanum tuberosum 
(Engels: Potato from seed)
Open bestoven zaad van diverse Sarpo-rassen
en -kruisingen. Ieder zaadje kan een nieuw ras
voortbrengen, dat je dan via knollen verder
vermeerdert. Verwacht vooral late, bloemige
rassen met mogelijk een hoge opbrengst en vooral goede weerstand tegen
de aardappelziekte. Eet dus na het eerste groeijaar niet meteen al die
knolletjes op: plant de productiefste het volgende jaar uit. Pas na het 2e
seizoen kun je een volwaardige oogst verwachten.

Aardappels zaaien is een leuk avontuur, dat voor kwekers van nieuwe
rassen een normale zaak is! De beginteelt is net als bij tomaten: zaaien,
verspenen en in april-mei uitplanten (geen nachtvorst!)
001027  ± 25 zaden  € 1,95 
001027.1  ± 2500 zaden  € 15,00 

Aardappel 'Van Iwaarden' F2

Solanum tuberosum 
(Engels: Potato from seed)
De Van Iwaarden is vrij vastkokend, blijft heel
bij het koken, maar wordt aan de buitenkant
een beetje kruimig. Geschikt voor koken,
bakken, ovenschotels, friet en salades. De
ronde knollen hebben een rode schil. Enkele afwijkers zijn uiteraard
mogelijk, dat heb je met zaaien… Over het algemeen is dit ras middentijds
oogstbaar.

Aardappels zaaien is een leuk avontuur, dat voor kwekers van nieuwe
rassen een normale zaak is! De beginteelt is net als bij tomaten: zaaien,
verspenen en in april-mei uitplanten (geen nachtvorst!)
001030  ± 100 zaden  € 1,95 
001030.1  ± 10.000 zaden (7 gram)  € 50,00 
001030.2  ± 50.000 zaden (35 gram)  € 150,00 

Aardappel Collectie van 4 Zaai-
Aardappelen

Solanum tuberosum 
(Engels: Potato from seed)
Alle 4 rassen: 001020, 001022, 001024 en
001030 voor een aantrekkelijke prijs.

Aardappels zaaien is een leuk avontuur, dat
voor kwekers van nieuwe rassen een normale zaak is! De beginteelt is net
als bij tomaten: zaaien, verspenen en in april-mei uitplanten (geen
nachtvorst!)
001035    € 7,50 

Bosaardbei 'Ali-Baba'

Fragaria vesca 
(Engels: Woodland Strawberry)
Wie wel eens in bergachtig gebied een wild
aardbeitje heeft verorberd kan zich de
verrassing van de echte, aromatische
aardbeiensmaak vast wel herinneren! Deze
goed smakende kleinvruchtige soort (geselecteerd voor ons klimaat) is een
welkome aanvulling in een tijd van waterige aardbeien.

001050  ± 3000 zaden (1 g)  € 2,50 

Bosaardbei 'Alpine Red & White'

Fragaria vesca 
(Engels: Woodland Strawberry)
Bij vroege zaai geven de planten het eerste
jaar al de aromatische, oorspronkelijke
aardbeitjes, met typerende langwerpige vorm.
Het mengsel bevat planten. die witte of rode
vruchtjes geven, dat had je uit de naam al opgemaakt…

001060  150 zaden  € 1,95 

Bosaardbei 'Baron von
Solemacher'

Fragaria vesca 
(Engels: Woodland Strawberry)
Niet rankende bosaardbei met kleine rode
vruchten, die na 1 juli goed op smaak komen.

001100  ± 1500 zaden (0,5 g)  € 1,50 

Aardbeien 'Delizzimo' F1

Fragaria x ananassa 
(Engels: Strawberry)
Deze smaaktopper is doordragend en voldoet
zeer goed voor de gewone teelt in de
vollegrond of in aardbeienbakken (zie 846190).
Eigenlijk is dit ras speciaal ontwikkeld om
smaak te combineren met professionele jaarrond teelt. In de winter
worden ze in hangpotten geteeld met LED-verlichting. Dat kan je als
gevorderde hobbyiste ook voor elkaar krijgen, vraag naar onze semi-
professionele LED-verlichting! In smaaktesten kwam ‘Delizzimo’ zeer goed
uit de bus en had zelfs een streepje voor op het smaakkanon ‘Lambada’.

De F1 hybriden kunnen bij op tijd zaaien hetzelfde jaar dragen.
001130  10 zaden  € 4,95 
001130.1  100 zaden  € 39,95 
001130.2  1.000 zaden  € 295,00 

Doordragende Aardbei 'Elan' F1 /
'Golan' F1

Fragaria x ananassa 
(Engels: Strawberry)
Deze aardbei uit zaad begint wereldwijd door
te breken! Voor kwekers is het gevaar van
viruszieke planten nu voorbij en voor de
hobbykweker is het zaaien een uitdagend klusje. De vruchten zijn
middenrood en smaken zeer goed. Houd de planten goed aan de groei
door in droge en warme perioden de grond te mulchen en/of te druppelen.
De oogst zal dan zeer lang doorgaan en kan in de kas zelfs worden
verlengd.

De F1 hybriden kunnen bij op tijd zaaien hetzelfde jaar dragen.
001140  10 zaden  € 3,95 
001140.1  100 zaden  € 29,95 
001140.2  1.000 zaden  € 200,00 
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Aardbeien 'Florian' F1

Fragaria x ananassa 
(Engels: Strawberry)
Het oog wil ook wat… De helderroze bloei
maakt deze aardbei extra geschikt voor de
siertuin! Bij rustige teelt (niet te veel water en
kunstmest) geeft de plant heerlijke, vrij grote,
rode vruchten. Bij vroege zaai hetzelfde jaar vruchten, anders vanaf het
jaar erna.

De F1 hybriden kunnen bij op tijd zaaien hetzelfde jaar dragen.
001150  ± 25 zaden  € 2,95 
001150.1  ± 250 zaden  € 25,00 
001150.2  ± 1000 zaden  € 69,00 

Bontbladige Bosaardbei 'Golden
Alexandria'

Fragaria vesca 
(Engels: Strawberry)
Het frisse goudgele blad steekt pittig af tegen
de kleine rode vruchtjes. Genoeg voor 100
planten.

001180  ± 100 zaden (1/16 g)  € 2,95 

Basketaardbei 'Loran' F1

Fragaria x ananassa 
(Engels: Strawberry)
De zaden van 'Loran' kiemen gelijkmatig en in
de opkweek ontwikkelt 'Loran' een compacte
plant met opvallend donkergroene bladeren.
De eerste bloei van dit doordragende ras is
duidelijk vroeger en meer gelijkmatig dan van de andere gezaaide rassen.
Nadat de planten in de tuin uitgeplant zijn, blijven de planten ook mooi
compact. De vruchten zijn groot en mooi conisch gevormd. De vruchtkleur
is mooi donkerrood en ook het vruchtvlees heeft een mooie rode kleur. De
smaak en het aroma van 'Loran' komen vrij goed overeen met het ras
'Elan' en is derhalve te omschrijven als zeer goed.

De F1 hybriden kunnen bij op tijd zaaien hetzelfde jaar dragen.
001210  10 zaden  € 3,50 
001210.1  100 zaden  € 29,95 
001210.2  1000 zaden  € 175,00 

Aardbeien 'Ruby Ann' F1

Fragaria x ananassa 
(Engels: Strawberry)
Een echte eye-catcher door de sensationeel
robijnrode bloemkleur! De compacte planten
pronken de hele zomer met trossen van deze
sierlijke bloemen, gevolgd door heerlijk zoete
vruchten. De vruchten zijn middelgroot en hebben een conische vorm.

De F1 hybriden kunnen bij op tijd zaaien hetzelfde jaar dragen.
001240  10 zaden  € 3,95 
001240.1  10x10 zaden  € 29,95 
001240.2  1000 zaden  € 200,00 
001240.3  10.000 zaden  € 1.800,00 

Aardbeien 'Sarian' F1 / 'Delician'
F1

Fragaria x ananassa 
(Engels: Strawberry)
De hobbytuinder heeft met dit ras een
doordragend aardbeiras in handen, die een
hoge opbrengst combineert met een heerlijke
zoete smaak. Ze produceren vrij grote vruchten gedurende de gehele
zomer. De plant heeft bovendien opvallend glanzend en donkergroen blad:
werkelijk een aanwinst voor uw siertuin.

De F1 hybriden kunnen bij op tijd zaaien hetzelfde jaar dragen.
001250  25 zaden  € 2,95 
001250.1  250 zaden  € 19,95 
001250.2  4x250 zaden  € 50,00 

Aardbeien 'Summer Breeze' F1

Fragaria x ananassa 
(Engels: Strawberry)
Vanaf 2018 zag de eerste telg van deze
veelbelovende serie het licht: het teeltdoel was
om erg sierlijk met heel lekker te combineren!
De dubbelbloemige, diep rozerode bloemetjes
zijn de voorbode voor heerlijke, vrij grote en zoete aardbeivruchten. De
planten bloeien lang en zijn dus doordragend (een lang oogsttraject).

De F1 hybriden kunnen bij op tijd zaaien hetzelfde jaar dragen.
001260  10 zaden  € 3,95 
001260.1  100 zaden  € 35,00 
001260.2  1000 zaden  € 200,00 

Aardbeien 'Toscana' F1

Fragaria x ananassa 
(Engels: Strawberry)
Deze doordrager werd vanwege de sierlijke,
donkerroze bloemen nota bene FleuroStar-
winnaar! Voor een vruchtplant is dat een
doorbraak. Doordragend betekent ook
doorbloeiend, dus aan de plant groeien op een bepaald moment de
smakelijke, langwerpige vruchten samen met de roze bloei. Doordat de
planten uit zaad komen is de kans op ziekten zeer klein.

De F1 hybriden kunnen bij op tijd zaaien hetzelfde jaar dragen.
001270  10 zaden  € 3,95 
001270.1  100 zaden  € 35,00 
001270.2  1000 zaden  € 200,00 
001270.3  10.000 zaden  € 1.800,00 

Witte Alpenaardbei 'White Delight'

Fragaria vesca 
(Engels: Strawberry)
Het witste bosaardbeitje! De smakelijke,
kleine, crèmewitte vruchtjes groeien zowel in
zon als halfschaduw.

001300  ± 100 zaden (1/16 g)  € 2,95 

Gele Aardbei 'Yellow Wonder' /
'White Soul'

Fragaria vesca 
(Engels: Strawberry)
De gele vruchtjes zijn werkelijk een
smaaktopper! En de vogels laten ze
onaangeroerd!

001320  ± 1500 zaden (0,5 g)  € 2,95 

Aardbeiboom

Arbutus unedo 
(Engels: Strawberry Tree)
Dat deze plant niet al veel bekender is...! De
opkweek is eenvoudig, de witte bloemetjes (in
het najaar) zijn sierlijk en de langzaam
rijpende vruchten (duurt een jaar) geeft een
prachtige combinatie van bloei en vruchten. De smaak is tropisch en
prettig uniek, te veel achter elkaar eten wordt afgeraden i.v.m.
maaggisting. Eerst in een pot opkweken, daarna in de kas planten of op
een niet te natte plaats in de tuin. De kleine boom is redelijk winterhard,
tot -16°C. De groei in Noord-Europa is tamelijk traag: in 5 jaar tot 2 meter,
blijft steken op 3 meter hoogte, behalve op zeer beschutte plekken. In de
subtropen met voldoende vocht, kan de boom tot maximaal 10 meter
hoogte uitgroeien.

001350  ± 140 zaden  € 2,95 

Aardbeiboom, Chinese

Cudrania tricuspidata 
(Engels: Ché or Chinese Mulberry)
Dit is een onbekend familielid van de moerbei
en verdient veel meer aandacht! Uit de
zaailingen groeien flinke struiken tot kleine
bomen, die rode, (uiterlijk) op aardbeien
lijkende vruchten gaan dragen. De smaak van de volledig rijpe vruchten is
zeer zoet en fris als een watermeloen. Voor vruchtzetting heeft de
vrouwelijke plant een mannetje nodig, laat dus enkele planten samen
opgroeien in de hoop dat je beide seksen te pakken hebt. Het fruit rijpt in
het begin van de winter, wacht dus met plukken totdat er smaak aan zit!
Dit mooie avontuur vergt enig geduld, pas na 10 jaar komt er bloei en
vruchtzetting. Snoei het boompje jaarlijks, want de bloei en vruchtzetting
vindt plaats aan éénjarig hout. Deze bladverliezende (bedoornde) struik of
boom is volkomen winterhard in ons klimaat, het eerste jaar enige
bescherming geven.

001355  ± 40 zaden (1 g)  € 2,95 

Aardbeimelde

Chenopodium capitatum 
(Engels: Strawberry Blite, Blite
Goosefoot, Strawberry Goosefoot,
Strawberry Spinach, Indian Paint,
and Indian Ink.)
Vergeten en toch zeer decoratieve, eenjarige
groente, terug van weggeweest. Het blad is na 6 - 7 weken als spinazie
oogstbaar. Groeit de plant door, dan ontstaan na 1-2 maanden de als
aardbeitjes ogende vruchtjes! Het verschil met aardbeispinazie (C.
foliosum) is de plaatsing van de vruchtjes, die geconcentreerd aan het
einde van de stengel is, vooraf gegaan door wat forser blad dan de
aardbeispinazie. Decoratief in gerechten, maar ook als sierplant een
verrassing. Gebruik de vruchtjes om sappen te kleuren (in de blender) of
als decoratie door salade. Van (sec) alleen de vruchtjes heb je weinig
plezier, ze smaken tamelijk neutraal.

001380  1250 zaden (1 g)  € 1,95 
001380.1  125.000 zaden (100 g)  € 55,00 

Aardbeispinazie

Chenopodium foliosum Blitum
virgatum 
(Engels: Strawberry Spinach)
Ouderwetse en decoratieve, eenjarige groente,
terug van weggeweest. Het blad is na 6 - 7
weken als spinazie oogstbaar. Groeit de plant
door, dan ontstaan na 1-2 maanden de als aardbeitjes ogende vruchtjes!
Het verschil met aardbeimelde (C. capitatum) is de plaatsing van de
vruchtjes, die over de stengel verdeeld is gevolgd door een paar blaadjes.
Decoratief in gerechten, maar ook als sierplant een verrassing. Gebruik de
vruchtjes om sappen te kleuren (in de blender) of als decoratie door
salade. Van (sec) alleen de vruchtjes heb je weinig plezier, ze smaken
tamelijk neutraal.

001400  750 zaden (0,6 g)  € 1,95 
001400.1  62.000 zaden (50 g)  € 35,00 

Aardbonen

Vigna subterranea 
(Engels: Bambara Groundnut,
Bambara Bean, Congo Goober, Earth
Pea, Ground Bean, Hog Peanut)
Evenals de pinda laat dit familielid van de
bonen zijn vruchten onder de grond groeien.
Van oorsprong komt de plant uit West-Afrika maar is inmiddels over de
hele tropen verspreid. Dit gewas is zeer populair in moeilijk beteelbare
gebieden (steppe) en verdient nog veel meer aandacht. Vanwege de hoge
voedingswaarde worden de zaden gegeten: geroosterd, tot meel gemalen
of gekookt. De hele plant verbetert trouwens de grond wegens het
vastleggen van stikstof in de grond. Een bekend ontbijt in Nigeria heet
“okpa” en wordt gemaakt van gestampte Aardbonen, gemengd met
palmolie en pompoenbladeren, vervolgens in bananenblad gewikkeld (of
plastic zakje) en gekookt tot een soort pudding.

001430  10 zaden  € 2,95 
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Aardkastanje

Oenanthe pimpinelloides 
(Engels: Meadow Parsley)
Een meerjarige plant, die aan het eind van het
jaar ovalen knolletjes vormt. De smaak is iets
zoet nootachtig, eet ze gekookt, gefrituurd of
gebakken. Omdat veel leden van dit geslacht
giftig zijn (net als veel familieleden van de aardappel) mogen de knollen
niet rauw worden gegeten! Verplant en scheur de plant regelmatig, hij
misstaat niet in de tuin: witte schermbloemen op 1 m hoogte en vaak
aanwezig winterblad.

001500  2 g  € 2,95 

Aardkastanje 'Haarstrang'

Oenanthe silaifolia 
(Engels: Narrow-leaved Water-
dropwort)
Een meerjarige plant, die aan het eind van het
jaar langwerpige knolletjes vormt. De smaak is
iets zoet nootachtig, eet ze gekookt, gefrituurd
of gebakken. Omdat veel leden van dit geslacht giftig zijn (net als veel
familieleden van de aardappel) mogen de knollen niet rauw worden
gegeten! Verplant en scheur de plant regelmatig, hij misstaat niet in de
tuin: witte schermbloemen op 1 m hoogte en vaak aanwezig winterblad.
Geef ze een zonnig, lekker vochtig plekje.

001520  2 g  € 1,95 

Abc-Kruid

Spilanthes oleracea 
(Engels: Sechuan Button)
Een origineel gewasje met breed lancetvormig
blad en gele bolvormige bloeiwijze. Typering:
Pikante smaak en pittig als peper. De blaadjes
van deze populaire groente (in Madagaskar en
rond de hele Indische Oceaan) zijn bv. geschikt in pittige salades met
rucola en korianderblad. Goede tip (uit ervaring!) voor het genezen van
chronisch droge ogen (bijv. na een oogoperatie) gebruik de uitgebloeide
bloemknoppen en neem daar een héél klein stukje van.  
Kauw dit in zijn geheel op, je ogen zijn dagenlang geactiveerd. (Wanneer
je een hele knop neemt heb je een aardige overdosis en voor enkele
minuten een gevoelloze mond). Half mei voorzaaien en eind juni op 40 cm
uitplanten. Koppert heeft dit soort inmiddels ook ontdekt en beschrijft als
volgt: Geeft een zeer verrassende smaak die tintelend naar voren komt,
peperachtig en pittig. Komt in eerste instantie als jong en groen naar
voren, om later over te gaan in prikkelend. Geeft een verrassingselement
in amuses. (Bron: www.saisonnier.net)

002000  750 zaden (0,5 g)  € 2,95 
002000.1  75.000 zaden (50 g)  € 29,95 

Abc-Kruid 'Bull's Eye'

Spilanthes oleracea 
(Engels: Sechuan Button)
Een origineel gewasje met breed lancetvormig
blad en bolvormige bloeiwijze in grappige 2-
kleur: geel met een mahonierood centrum.
Typering: Pikante smaak en pittig als peper. De
blaadjes van deze populaire groente (in Madagaskar en rond de hele
Indische Oceaan) zijn bv. geschikt in pittige salades met rucola en
korianderblad. Goede tip (uit ervaring!) voor het genezen van chronisch
droge ogen (bijv. na een oogoperatie) gebruik de uitgebloeide
bloemknoppen en neem daar een héél klein stukje van.  
Kauw dit in zijn geheel op, je ogen zijn dagenlang geactiveerd. (Wanneer
je een hele knop neemt heb je een aardige overdosis en voor enkele
minuten een gevoelloze mond). Half mei voorzaaien en eind juni op 40 cm
uitplanten. Koppert heeft dit soort inmiddels ook ontdekt en beschrijft als
volgt: Geeft een zeer verrassende smaak die tintelend naar voren komt,
peperachtig en pittig. Komt in eerste instantie als jong en groen naar
voren, om later over te gaan in prikkelend. Geeft een verrassingselement
in amuses. (Bron: www.saisonnier.net)

002010  200 zaden (0,33 g)  € 2,95 

Akkerkool

Lapsana communis 
(Engels: Nipplewort)
Gewoon uit het “wild” eten wordt gelukkig
steeds bekender! Deze inheemse, eetbare
plant houdt van een zonnige tot licht
beschaduwde plaats. Het jonge, malse blad
wordt gegeten in salade of kort in de roerbak of pan als spinazie. De
smaak is pittig als radijs met een aromatisch bittertje. Lapsane (de
geslachtsnaam) betekent “eetbaar kruid” en werd al beschreven door
Marcus Terentius Varro, een Romein die leefde van 116-27 v.Chr. De plant
zaait uiteraard gemakkelijk uit, om dit te voorkomen kunnen
“doorgeschoten” planten worden verwijderd.

002100  4 g  € 2,95 

Alsempeer 'Big Top'

Momordica charantia 
(Engels: Balsam-Pear, Bitter Gourd)
Een bijzondere maat heeft deze klimplant uit
de tropen. De plant geeft korte, zeer brede,
hartvormige vruchten (14 cm lang en 10 cm
breed van boven, aflopend naar 7 cm van
onderen). De kleur is lichtgroen, de smaak is uitgesproken bitter, maar
daarvoor juist enorm gewaardeerd in de Aziatische en Surinaamse keuken
(die trucjes heeft om de bitterstof deels te neutraliseren). Ze geven een
goede opbrengst van 400 gram per vrucht.

Klimplant uit de tropen, geeft zachte, bittere vruchten met een bobbelige
tot zeer wrattige huid; bekend in alle tropische landen. Als de vruchten
(over)rijp zijn krullen ze open en laten de prachtige oranje binnenkant
zien.
002180  10 zaden  € 2,50 
002180.1  100 zaden  € 15,00 

Alsempeer, Karela-Type 'Indra' F1
/ 'New Moon' F1

Momordica charantia 
(Engels: Balsam-Pear, Bitter Gourd)
Klimplant uit de tropen, geeft korte, sierlijke
donkergroene, zachtbittere vruchten met een
lengte van ongeveer 7-10cm.  
Een bekende in de Surinaamse- en  
Indische keuken.

Klimplant uit de tropen, geeft zachte, bittere vruchten met een bobbelige
tot zeer wrattige huid; bekend in alle tropische landen. Als de vruchten
(over)rijp zijn krullen ze open en laten de prachtige oranje binnenkant
zien.
002200  5 zaden  € 2,50 
002200.1  100 zaden  € 30,00 
002200.2  1000 zaden    € 225,00 

Alsempeer 'High Moon' F1 /
'Bishengke' F1 / 'Moon Beauty' F1

Momordica charantia 
(Engels: Balsam-Pear, Bitter Gourd)
Klimplant uit de tropen, geeft halflange, witte,
zachtbittere vruchten met een lengte van
ongeveer 25cm. Een bekende in de
Surinaamse- en Indische keuken.

Klimplant uit de tropen, geeft zachte, bittere vruchten met een bobbelige
tot zeer wrattige huid; bekend in alle tropische landen. Als de vruchten
(over)rijp zijn krullen ze open en laten de prachtige oranje binnenkant
zien.
002400  5 zaden  € 2,95 
002400.1  100 zaden  € 35,00 

Alsempeer 'Long Green'

Momordica charantia 
(Engels: Balsam-Pear, Bitter Gourd)
Klimplant uit de tropen, geeft halflange,
lichtgroene, zachtbittere vruchten met een
lengte van ongeveer 25-30 cm. Een bekende
in de Surinaamse- en Indische keuken.

Klimplant uit de tropen, geeft zachte, bittere vruchten met een bobbelige
tot zeer wrattige huid; bekend in alle tropische landen. Als de vruchten
(over)rijp zijn krullen ze open en laten de prachtige oranje binnenkant
zien.
002450  10 zaden  € 1,95 
002450.1  100 zaden  € 9,95 
002450.2  1000 zaden    € 50,00 

Alsempeer, Karela-Type 'Palee' F1
/ 'Ming Shine' F1 / 'Dark Snake' F1
/ 'Jadeite' F1

Momordica charantia 
(Engels: Balsam-Pear, Bitter Gourd)
Deze klimplant uit de tropen geeft
middenlange, donkergroene, bittere vruchten
met een afmeting van ongeveer 25-30 x 5-6 cm. Een bekende in de
Surinaamse-, Keniase- en Indische keuken. Dit rijkdragende ras heeft het
uiterlijk van de Keniase Kreilie, met scherp afgetekende bobbels.

Klimplant uit de tropen, geeft zachte, bittere vruchten met een bobbelige
tot zeer wrattige huid; bekend in alle tropische landen. Als de vruchten
(over)rijp zijn krullen ze open en laten de prachtige oranje binnenkant
zien.
002500  5 zaden  € 2,95 
002500.1  100 zaden  € 35,00 
002500.2  10x100 zaden    € 295,00 

Alsempeer 'Ravana' F1 / 'Lush' F1

Momordica charantia 
(Engels: Balsam-Pear, Bitter Gourd)
Deze klimplant uit de tropen geeft halflange,
donkergroene, bittere vruchten met een
afmeting van ongeveer 20 x 5cm. Een bekende
in de Surinaamse-, Keniase- en Indische
keuken. Dit rijkdragende ras heeft een glooiend gebobbelde huid.

Klimplant uit de tropen, geeft zachte, bittere vruchten met een bobbelige
tot zeer wrattige huid; bekend in alle tropische landen. Als de vruchten
(over)rijp zijn krullen ze open en laten de prachtige oranje binnenkant
zien.
002530  5 zaden  € 2,95 
002530.1  100 zaden  € 37,50 
002530.2  10x100 zaden    € 325,00 

Alsempeer 'Sita' F1

Momordica charantia 
(Engels: Balsam-Pear, Bitter Gourd)
Deze klimplant uit de tropen geeft
middenlange, donkergroene, bittere vruchten
met een afmeting van ongeveer 30 x 5cm. Een
bekende in de Surinaamse-, Keniase- en
Indische keuken. Dit rijkdragende ras heeft een glooiend gebobbelde huid.

Klimplant uit de tropen, geeft zachte, bittere vruchten met een bobbelige
tot zeer wrattige huid; bekend in alle tropische landen. Als de vruchten
(over)rijp zijn krullen ze open en laten de prachtige oranje binnenkant
zien.
002550  5 zaden  € 2,50 
002550.1  100 zaden  € 30,00 
002550.2  1000 zaden    € 225,00 

Alsempeer 'Torapi' F1 / 'Jasper'
F1 / 'Best 165'

Momordica charantia 
(Engels: Balsam-Pear, Bitter Gourd)
Deze klimplant uit de tropen geeft lange,
lichtgroene, bittere vruchten met een afmeting
van ongeveer 35-37 x 5-7 cm. Een bekende in
de Surinaamse-, Keniase- en Indische keuken. Dit rijkdragende ras heeft
een glooiend gebobbelde huid.

Klimplant uit de tropen, geeft zachte, bittere vruchten met een bobbelige
tot zeer wrattige huid; bekend in alle tropische landen. Als de vruchten
(over)rijp zijn krullen ze open en laten de prachtige oranje binnenkant
zien.
002570  5 zaden  € 3,95 
002570.1  100 zaden  € 50,00 
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Alsempeer 'Valmiki' F1 /
'Moonlight' F1 / 'Benteng 545' F1

Momordica charantia 
(Engels: Balsam-Pear, Bitter Gourd)
Deze klimplant uit de tropen geeft
middenlange, lichtgroene, bittere vruchten met
een afmeting van ongeveer 25-30 x 5-10 cm.
De huidstruktuur is glooiend gebobbeld. Een bekende in de Surinaamse-,
Keniase- en Indische keuken.

Klimplant uit de tropen, geeft zachte, bittere vruchten met een bobbelige
tot zeer wrattige huid; bekend in alle tropische landen. Als de vruchten
(over)rijp zijn krullen ze open en laten de prachtige oranje binnenkant
zien.
002600  5 zaden  € 2,95 
002600.1  100 zaden  € 40,00 
002600.2  10x100 zaden    € 350,00 

Alsempeer, Wilde

Momordica balsamina 
(Engels: Balsam-Pear, Bitter Gourd)
Deze hard groeiende klimplant geeft kleine,
smakelijke vruchtjes in de vorm van een
lampion. Oogst ze groen voor consumptie, ze
zijn flink zuur en zeer gezond, je vindt genoeg
recepten onder de Surinaamse naam van deze vruchtgroente: Sopropo.
Dit is de wilde, oorspronkelijke variant uit Afrika, zoals deze als eerste in
Europa kwam. In eerste instantie werd de plant aangewend (mischien wel
door Boerhaave) voor het behandelen van wonden. Laat ook eens enkele
vruchten rijp worden, de oranje kleur is prachtig en als de vruchten
openbarsten komen de rode zaden zichtbaar, dit rode schilletje bevat
uiteindelijk de bruine zaden.

002650  5 zaden  € 1,95 

Amarant Alround 'Green Virirdis'

Amaranthus caudatus 
(Engels: Slender Spinach)
Hoe veelzijdig kan een plant zijn: in de tropen
een populaire “spinazie” en “graan”soort! Het
grote blad is heerlijk zacht na roerbakken of
koken, de Surinamer noemt het “Klaroen”,
maar de groente is ook bekend als Calalu, Bayam, Bitekuteku of Hing Choi.
De hangende, groene bloemtrossen (80 cm hoog) zijn zeer decoratief in
boeketten en na rijping komen de zeer fijne zaden beschikbaar, die
gekookt worden tot een gezonde couscous! Omdat meestal een deel van
de zaden heel wordt ingeslikt is er een gunstig effect op de darmfunctie.

002990  1500 zaden (1 g)  € 1,95 
002990.1  100 g  € 15,00 

Amarantblad Grote Groenbladige

Amaranthus tricolor of A.
gangeticus 
(Engels: Chinese Spinach)
Zeer geliefde Aziatische, Afrikaanse en Zuid-
Amerikaanse (Surinaamse) bladgroente. Het
grote, groene blad wordt gebruikt in
roerbakgerechten en salades.

Tropische bladgroente, die jong in de salade of als heerlijke spinazie wordt
gebruikt.
003000  1 g  € 1,95 
003000.1  100 g  € 80,00 

Amarantblad 'White Leaf'

Amaranthus tricolor of A.
gangeticus 
(Engels: Chinese spinach, Hin Tsai,
Yin Choi, Santousai, Rau Den, Phak
Kkom, Chambirum, Chaulai Sag,
Bayam, Kulitis)
Zeer geliefde Chinese en Surinaamse bladgroente. Het grote, frisse,
lichtgroene blad wordt gebruikt in roerbakgerechten en salades. Oogsten
op een lengte van 15-20cm.

Tropische bladgroente, die jong in de salade of als heerlijke spinazie wordt
gebruikt.
003050  2 g  € 1,95 
003050.1  100 g  € 15,00 

Amarantblad Fijne Groenbladige /
Chaurea

Amaranthus spinosus 
(Engels: Chinese Spinach)
Zeer geliefde Chinese en Surinaamse
bladgroente. Mals en tamelijk klein blad, iets
rood vanuit de nerf.

Tropische bladgroente, die jong in de salade of als heerlijke spinazie wordt
gebruikt.
003100  1 g  € 1,95 
003100.1  100 g  € 15,00 
003100.2  1 kg    € 75,00 

Amarantblad 'Red Rib' / 'Thura' /
'Hu Hsien'

Amaranthus tricolor of A.
gangeticus 
(Engels: Chinese Spinach)
Prachtig rond blad met dieprode nerfkleuring,
die “doorvlekt” over het blad. Heerlijk voor de
Aziatische roerbakschotel!

Tropische bladgroente, die jong in de salade of als heerlijke spinazie wordt
gebruikt.
003500  2 g  € 1,95 
003500.1  100 g  € 15,00 
003500.2  1 kg    € 75,00 

Amarantblad 'Zeya' / 'Blitum' /
'Red Calaloo'

Amaranthus tricolor of A.
gangeticus 
(Engels: Chinese Spinach)
Chinese als rauwkost gebruikte bladgroente.
Het blad is geheel rood. Zachter van smaak,
dan de groene soort.

Tropische bladgroente, die jong in de salade of als heerlijke spinazie wordt
gebruikt.
004200  2 g  € 1,95 
004200.1  10 g  € 3,95 
004200.2  100 g    € 19,95 
004200.3  10x100 g    € 95,00 
004200.4  5 kg    € 400,00 

Amarantkoren 'Amour Rejeté'

Amaranthus caudatus 
Net als bij andere telgen van het geslacht
Amaranthus kunnen de zachte blaadjes van
vooral de jonge planten worden gegeten als
spinazie. Als bloemtrossen afrijpen kan het
zaad worden geoogst: heel gezond
(bijvoorbeeld gepoft in de oven bij 130°C) in muesli. Ook gezond en
voedzaam zijn de net ontkiemende zaden (spruitgroente). Het zaad kan
ook in brood worden meegebakken of meekoken met rijst. Dit ras is in
Nederland bekender als sierplant en niet onterecht: op vruchtbare grond
(met voldoende vocht) torent de plant tot 2 m hoogte en tooit zich met
wijnrode, hangende trossen: een sieraad en flinke ruimtevuller in de tuin,
maar ook een zeer sterke en elegante snijbloem.

004420  5000 zaden (2 g)  € 1,95 
004420.1  150.000 zaden (100 g)  € 9,95 
004420.2  1,5 miljoen zaden (1 kg)    € 35,00 

Amarantkoren 'Cecilia'

Amaranthus caudatus 
Deze zeer productieve Amarant, die grote
hangende rozerode trossen vormt wordt ruim
1 m hoog en is ook sierlijk voor de tuin of
sterk als snijbloem. Het groene blad heeft min
of meer (maar zeker sierlijke) rode vlekken.  
Het te oogsten zaad is rozerood, de zaadoogst is tamelijk goed: gemiddeld
1,2 kg per 10 m² .

EXTRA PRODUCTIEVE SELECTIE! 
Net als bij andere telgen van het geslacht Amaranthus kunnen de zachte
blaadjes van vooral de jonge planten worden gegeten als spinazie. Als
bloemtrossen afrijpen kan het zaad worden geoogst: heel gezond
(bijvoorbeeld gepoft in de oven bij 130°C) in muesli. Ook gezond en
voedzaam zijn de net ontkiemende zaden (spruitgroente). Het zaad kan
ook in brood worden meegebakken of meekoken met rijst.
004425  5000 zaden (2 g)  € 2,50 
004425.1  75.000 zaden (50 g)  € 35,00 

Amarantkoren 'Katia'

Amaranthus hypochondriacus
Deze Amarant vormt enorme, vertakte,
rechtopgaande bloemtrossen in rozerode kleur
en wordt 1-1.5 m hoog. Naast eetbaar is de
amarant ook heel sierlijk in de tuin en sterk als
snijbloem! Het blad is groen met roze.  
Het zaad is zeer donkerbruin tot zwart, de zaadoogst is tamelijk goed:
gemiddeld 1,3 kg per 10 m²

EXTRA PRODUCTIEVE SELECTIE! 
Net als bij andere telgen van het geslacht Amaranthus kunnen de zachte
blaadjes van vooral de jonge planten worden gegeten als spinazie. Als
bloemtrossen afrijpen kan het zaad worden geoogst: heel gezond
(bijvoorbeeld gepoft in de oven bij 130°C) in muesli. Ook gezond en
voedzaam zijn de net ontkiemende zaden (spruitgroente). Het zaad kan
ook in brood worden meegebakken of meekoken met rijst.
004430  5000 zaden (2 g)  € 2,50 
004430.1  75.000 zaden (50 g)  € 35,00 

Amarantkoren 'Maria'

Amaranthus hypochondriacus
Kaarsrechte Amarant met slanke, volle, trossen
in donkerrode kleur, de hoogte is 1-1,5 m.
Naast eetbaar is de amarant ook heel sierlijk in
de tuin en sterk als snijbloem! Het blad start
groen en kleurt naar rood. Het zaad is
glanzend pikzwart, de zaadoogst is enorm: gemiddeld 2 kg per 10 m²

EXTRA PRODUCTIEVE SELECTIE! 
Net als bij andere telgen van het geslacht Amaranthus kunnen de zachte
blaadjes van vooral de jonge planten worden gegeten als spinazie. Als
bloemtrossen afrijpen kan het zaad worden geoogst: heel gezond
(bijvoorbeeld gepoft in de oven bij 130°C) in muesli. Ook gezond en
voedzaam zijn de net ontkiemende zaden (spruitgroente). Het zaad kan
ook in brood worden meegebakken of meekoken met rijst.
004435  5000 zaden (2 g)  € 2,50 
004435.1  75.000 zaden (50 g)  € 35,00 

Ananaskers 'Coztomatl'

Physalis coztomatl 
Een van de lekkerste, meest gezonde, maar
ook meest onbekende telg van de Physalis-
familie. De planten worden maar 40-60 cm
hoog, na de bloei ontstaan de lampionnetjes
met de zeer aromatische en zoete, oranjegele
besjes. De smaak heeft een mix van kaki, meloen en tomaat met een klein
bittertje. De Azteken gebruikten deze soort als medicijn, het is opvallend
dat dit een van de weinige Pysalissen is waar het geneeskrachtige
Labdane diterpenes in wordt aangetroffen. De vruchtjes vallen vanzelf als
ze rijp zijn. Onrijp kunnen de vruchtjes worden geroerbakt.

004790  20 zaden  € 2,50 

Ananaskers Grote

Physalis peruviana 
(Engels: Cape Gooseberry)
Een bijzonder eetbaar familielid van de
bekende oranje lampionplant. De plant wordt
ruim 1m hoog, na de bloei ontstaan de
lampionnetjes met de aromatische zoete,
oranjegele besjes. De smaak heeft een mix van ananas, aardbei en tomaat
met een klein bittertje. Oogstbaar als de omhulsels vergelen, daarna vrij
lang houdbaar.

004800  ± 500 zaden (0,5 g)  € 1,50 

Ananaskers Kleine

Physalis pruinosa 
(Engels: Ground Cherry or Husk
Tomato)
Een bijzonder eetbaar familielid van de
bekende oranje lampionplant. De plant wordt
50-75cm, na de bloei ontstaan de
lampionnetjes met de aromatische zoete, oranjegele besjes. De smaak
heeft een mix van ananas, aardbei en tomaat met een klein bittertje.
Oogstbaar als de omhulsels vergelen, daarna vrij lang houdbaar. Iets
vroeger oogstbaar (eerder rijp) en compacter van vorm dan Physalis
peruviana.

004810  ± 1000 zaden (1 g)  € 2,50 
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Andijvie 'Nummer Vijf 2' /
='broadleaf Batavian' / 'Batavian
Green'

Cichorium endivia 
(Engels: Endive)
Goede, inmiddels historische selectie van de
aloude voorjaars- en zomerandijvie. Wat veel
kwekers niet weten, is dat dit ras voor de herfstteelt ook heel geschikt is,
de kroppen (“stoelen”) worden wat minder zwaar dan de ‘Breedblad
Volhart Winter’.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
005000  ± 1750 zaden (3 g)  € 1,50 
005000.1  ± 60.000 zaden (100 g)  € 9,95 
005000.2  ± 600.000 zaden (1 kg)    € 39,50 

Andijvie 'Nummer Vijf 2' /
='broadleaf Batavian' / 'Batavian
Green'

Cichorium endivia 
(Engels: Endive)
ECO GETEELDE ZADEN! Goede selectie van de
aloude voorjaars- en zomerandijvie. Voor de
herfstteelt ook geschikt, maar wat minder zwaar.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
005050  1000 zaden (2 g)  € 2,95 
005050.1  50 g  € 35,00 

Andijvie 'Eros'

Cichorium endivia 
(Engels: Endive)
Op dit moment een van de meest veelzijdig
andijvie’s, een kwekersras met veel voordelen
voor de hobbyist:  

006000  ± 1000 zaden  € 2,95 
006000.1  ± 100.000 zaden  € 75,00 

Andijvie 'Cornet de Bordeaux'

Cichorium endivia 
(Engels: Endive)
Nog nooit geëvenaard! Dit is een zeer fijne,
oude, Franse andijvie-variëteit die een losser,
golvend binnengebladerte produceert dat
uitgroeit ineen typerende hoornvorm. De
dikke, boterachtige gele bladeren zijn zeer sappig en lekker, ze hebben die
speciale dikke crunch van Italiaanse andijvie, maar met een zoeter
smaakje. 
Ze zijn, net als alle cichorei-achtigen sterker dan slasoorten. Dit cut-and-
come-again type voor de winter doet het goed in koude tunnel of frame.
Goed voor een slamix wanneer deze jong wordt geoogst of in de roerbak
of stamppot wanneer volwassen geoogst.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
007000  ± 1750 zaden (3 g)  € 1,50 
007000.1  ± 60.000 zaden (100 g)  € 9,95 
007000.2  ± 600.000 zaden (1 kg)  € 39,50 

Andijvie 'Breedblad Volhart
Winter'

Cichorium endivia 
(Engels: Endive)
Dit ras is prima geschikt voor herfst- en
wintergebruik. Bij zaai vóór augustus
ontwikkelen zich (bj voldoende voeding en
water) zware, bossige kroppen met geel en mals hart. Een traditionele
methode voor het ontstaan van een extra malse binnenkant is het bij
elkaar binden van de kroppen met raffia, enkele weken voor de oogst.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
008000  ± 1750 zaden (3 g)  € 1,50 
008000.1  ± 60.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Andijvie 'Gele Volhart' / 'Late
Herfst'

Cichorium endivia 
(Engels: Endive)
Prachtig oud ras, die zich vooral leent voor de
late zomer en herfstteelt. De kroppen
("stoelen") zijn mals en vrij lichtgroen van
kleur. Probeer eens de oude teeltgewoonte om de stoelen op te binden of
het hart te bedekken met een roodstenen pot: in enkele weken ontstaat
een heldergeel en extra mals hart!

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
009000  ± 1750 zaden (3 g)  € 1,95 
009000.1  ± 60.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Krulandijvie 'Gloire de
l'exposition' / 'Fine de Louviers'

Cichorium endivia 
(Engels: Endive, Green Moss Curled)
Prachtige, fijngekrulde en dun gestructureerde
andijvie. Vormt een mooi geel hart met een
malse smaak. Te nat weer is ongunstig.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
010070  ± 3.000 zaden (4 g)  € 1,95 
010070.1  ± 75.000 zaden (100 g)  € 9,95 
010070.2  ± 750.000 zaden (1 kg)    € 39,50 

Krulandijvie 'Goldheart' /
'Pancalieri' / 'Riccia a Cuor d'oro'

Cichorium endivia 
(Engels: Endive)
ECO GETEELDE ZADEN! Donkergroene
kroppen (bij andijvie ook wel "stoelen"
genoemd), zeer fijn gekarteld en ingesneden,
geel tot crèmewit van binnen. In de laatste weken van de groei kunnen de
kroppen samengebonden worden met een raphiastrengetje om het hart
extra te bleken. Hoe bleker, hoe zachter de smaak! Teel deze soort op
verhoogde bedden, krulandijvie heeft een hekel aan te nat.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
010150  250 zaden (2 g)  € 2,95 

Andijvie 'Romanesca da Taglio' /
'Bianca Riccia da Taglio'

Cichorium endivia 
(Engels: Endive, Green Moss Curled)
Andijvie geeft een lekker knisperige, iets
bittere “touch” aan salades. Omdat een krop
andijvie vaak wat groot is, geeft deze snel
groeiende snijandijvie uitkomst! Natuurlijk ook heerlijk om te stoven of
door de stamppot.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
010200  5 g  € 2,50 

Krulandijvie 'Salad King' (Winter)

Cichorium endivia 
(Engels: Endive)
Koudebestendige andijvie met fijn ingesneden
blad. Een sierraad in de salade met een prettig
bitter aroma. Je kan deze andijvie in elk
stadium oogsten, geheel uitgegroeid worden
ze soms iets dichtgebonden (vroeger met raffia) om het centrum van de
krop te bleken en zachter van smaak te maken. Gelukkig past een bittere
smaak steeds beter in onze eetgewoonte, er komt vaak veel gezondheid in
mee... 
Dit Italiaanse ras werd in 1957 geïntroduceerd en is sindsdien nog steeds
geliefd bij hobbyist en tuinder.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
010250  ± 3.000 zaden (4 g)  € 1,95 
010250.1  ± 75.000 zaden (100 g)  € 9,95 
010250.2  ± 750.000 zaden (1 kg)    € 39,50 

Antroewa

Solanum macrocarpon 
Ronde, witte of lichtgroene vruchten ter
grootte van een flinke tomaat. De bittere
smaak wordt slim benut in Indische of
Surinaamse gerechten. Het glanzende blad
wordt gebruikt om gerechten te rollen. Teelt in
kas of beschut buiten.

011100  10 zaden  € 2,95 
011100.1  1000 zaden  € 39,95 
011100.2  10.000 zaden  € 250,00 

Appelbes, Zwarte

Aronia melanocarpa 
(Engels: Black Chokeberry)
Dit familielid van de (bottel)roos verdient meer
aandacht! Neem nu eens de sierwaarde:
prachtige bloesem (lijkt op appelbloesem),
stevig donkergroen blad dat in de herfst
langdurig rood kleurt, gedrongen groei en schaduw- en vochtbestendig,
daardoor geschikt onder bomen of langs de vijver. Na de bloei groeien de
zwarte besjes, die voor een heerlijke sap of jam zorgen!

012000  ± 1000 zaden (2 g)  € 2,95 

Artisjok 'Arad'

Cynara Cardunculus Scolymus
Grp. 
(Engels: Artichoke)
ECO GETEELDE ZADEN! Deze mooie,
purpergroene variëteit is zacht van textuur met
een zoete smaak. Een goede selectie door
jarenlange veredeling ontstaan uit oude rassen, bijna zonder stekels met
een bloembasis (uitgegroeid) van ongeveer 10 cm in diameter.

012900  ± 20 zaden (1 g)  € 3,95 
012900.1  ± 500 zaden (25 g)  € 69,00 

Een lang oogsttraject (mei-oktober), Eros is voor de voorjaars-, zomer-
en herfstteelt geschikt. 

1.

Goede kleur, dus aantrekkelijk op het bord. 2.

Schiet niet snel door, dat is voor de teelten vóór juli van belang. 3.

Mooi gevuld, geel hart. Goede kans op veel opbrengst, hoewel dat deels
van de grond en bemesting afhangt. 

4.

Opgerichte groeiwijze, waardoor problemen (rotting, smet) met de
onderkant tot een minimum worden beperkt en de oogst gemakkelijk is.
De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten
lof. Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger
verfoeid en tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant
“doorschieten”: cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van
kleur en geuren naar vanille!

5.
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Artisjok 'Green Globe' / 'Groene
van Laon'

Cynara Cardunculus Scolymus
Grp. 
(Engels: Artichoke)
Een betrouwbaar oud ras met groene
bloemschubben. Met winterbescherming
meerjarig.

013000  ± 45 zaden (2 g)  € 1,50 
013000.1  ± 1000 zaden (50 g)  € 10,00 
013000.2  ± 20.000 zaden (1 kg)    € 125,00 

Artisjok 'Imperial Star'

Cynara Cardunculus Scolymus
Grp. 
(Engels: Artichoke)
Na de (mislukte) introductie van een F1
hybride is dit een nieuwe vruchtbare en vroege
selectie voor de eenjarige teelt. Overigens net
zo winterhard als de andere rassen.  
Bij een goede zomer bedraagt de groeitijd 110 dagen!

013030  25 zaden  € 3,95 
013030.1  1000 zaden  € 100,00 

Artisjok 'Romanesco' / 'Romagna
Violet'

Cynara Cardunculus Scolymus
Grp. 
(Engels: Artichoke)
Een betrouwbaar oud ras met wijnrode tot
purperen bloemschubben. 
Met winterbescherming meerjarig.

013050  ± 25 zaden (1,5 g)  € 1,95 
013050.1  ± 1000 zaden (50 g)  € 15,00 
013050.2  ± 20.000 zaden (1 kg)    € 125,00 

Artisjok 'Tavor'

Cynara Cardunculus Scolymus
Grp. 
(Engels: Artichoke)
ECO GETEELDE ZADEN! Een selectie uit de
‘Green Globe’, bijna zonder stekels. Evenals dit
oude ras geeft ‘Tavor’ mooie ronde
bloembodems, die zacht van textuur zijn en lekker zoet. Oogsten bij een
diameter van 12 cm is optimaal.

013060  ± 20 zaden (1 g)  € 3,95 
013060.1  ± 500 zaden (25 g)  € 69,50 

Artisjok 'Violet de Provence' /
'Violetto'

Cynara Cardunculus Scolymus
Grp. 
(Engels: Artichoke)
Een betrouwbaar oud ras met wijnrode tot
purperen bloemschubben. 
Het bloemmodel is breder dan bij de rode ‘Romagna’. 
Met winterbescherming meerjarig.

013070  25 zaden (1-2 g)  € 1,95 
013070.1  ± 1000 zaden (50 g)  € 19,50 
013070.2  ± 20.000 zaden (1 kg)    € 150,00 

Asperge 'Argenteuil'

Asparagus officinalis 
(Engels: Asperagus)
Asperges waren zeer populair bij de Romeinen,
die de soort in cultuur brachten. Dit oude ras
uit Frankrijk benadert goed de rassen uit de
Romeinse tijd, ze geven groene of gebleekte
asperges (naargelang de teeltmethode) met een paarse gloed. Laat de
dubbele hoeveelheid planten opgroeien dan die u nodigt heeft, na enkele
jaren verwijdert u de vrouwelijke planten (stamper en besjes). De
overgebleven mannelijke planten geven 20 jaar oogst! Vrouwelijke planten
geven overigens de dunnere asperges, die tegenwoordig als "wilde
asperge" culinair hoog gewaardeerd worden.  
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Meerjarig gewas, groeit het beste op lichte grond, goed bewerkte klei kan
ook. De oogst kan beginnen op het 4e jaar na zaaien.
013090  200 zaden (5 g)  € 1,95 
013090.1  4000 zaden (100 g)  € 25,00 
013090.2  40.000 zaden (1 kg)    € 125,00 

Asperge 'Millennium' F1

Asparagus officinalis 
(Engels: Asperagus)
Dit moderne ras geeft een hoge opbrengst met
een goede smaak. Bloeit mannelijk, daardoor
geen groeiremming. Geschikt voor witte en
groene teelt. 
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Meerjarig gewas, groeit het beste op lichte grond, goed bewerkte klei kan
ook. De oogst kan beginnen op het 4e jaar na zaaien.
013200  10 zaden  € 3,95 
013200.1  100 zaden  € 29,95 

Asperge 'Mary Washington'

Asparagus officinalis 
(Engels: Asperagus)
Dit ras wordt het meest gebruikt voor de
“groene” teelt, dus groene asperges, die
zonder aanaarden worden geteeld. Uiteraard
kunnen ze ook aangeaard worden, om witte
asperges te telen. 
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Meerjarig gewas, groeit het beste op lichte grond, goed bewerkte klei kan
ook. De oogst kan beginnen op het 4e jaar na zaaien.
013300  200-300 zaden (5 g)  € 2,50 
013300.1  5000-6000 zaden (100g)  € 39,00 
013300.2  50.000-60.000 zaden (1 kg)    € 125,00 

Asperge 'Erasmus' F1

Asparagus officinalis 
(Engels: Asperagus)
Ziehier, de eerste 100% mannelijke paarse
asperge. Dit komt de opbrengst enorm ten
goede! De teelt is in heel Europa mogelijk,
zowel in kouder als zeer warm (subtropisch)
klimaat. De dikke, intens paarse stengels hebben een bijzonder aroma! Na
de jaarlijkse oogst wordt gevolgd door flink hoogopgaande groei. Grote
kwekers ploegen een extra rug tegen de planten aan, een hobbykweker
kan ook een klimnet liggend langs stokken omhoog trekken. 
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Meerjarig gewas, groeit het beste op lichte grond, goed bewerkte klei kan
ook. De oogst kan beginnen op het 4e jaar na zaaien.
013340  10 zaden  € 6,95 

Asperge 'Purple Passion'

Asparagus officinalis 
(Engels: Asperagus)
Je ziet ze niet veel, maar voor de hobbyist is
deze purperen asperge (intern creme-groen)
een smaaktopper! 20% Zoeter en zeker
aromatischer dan menig ander ras geeft deze
flink groeiende (tetraploïde) sierlijke variëteit vanaf het 3e jaar de eerste
oogst. Rauw (in salades) op zijn mooist en kort gekookt of gestoofd blijven
ze vlammend purper, langer gekookt worden ze donkergroen. 
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

Meerjarig gewas, groeit het beste op lichte grond, goed bewerkte klei kan
ook. De oogst kan beginnen op het 4e jaar na zaaien.
013350  10 zaden  € 2,95 
013350.1  100 zaden  € 19,50 
013350.2  1000 zaden  € 49,00 
013350.3  10.000 zaden    € 250,00 

Asperge 'U.c.72'

Asparagus officinalis 
(Engels: Asperagus)
Een semi-professionele zaaiasperge,
ontwikkeld uit de Mary Washington, speciaal
voor de groene teelt dus. In de Universiteit
van California-Davis is dit ras “gemaakt” en
kan tegen grote hitte en droogte. Voor ons klimaat is dit ras ook zeer
geschikt, mits op niet te natte grond geteeld. 
Tip: bij de teelt van gebleekte (witte) asperge is aspergefolie heel handig!
Zie 845005

013370  ruim 50 zaden (1 g)  € 2,50 

Wilde Asperge

Asparagus maritimus 
(Engels: Asperagus)
ECO GETEELDE ZADEN! Zeer geliefd in de
Italiaanse keuken zijn deze fijne, extra
smakelijke asperges. De "wilde" smaak komt
weer helemaal terug op je bord. Dit soort
groeit nog steeds aan de kust van de Adriatische Zee en komt dichtbij de
smaak van asperges, die zo geprezen werden door Plinius (37-79 na Chr.)
We krijgen van april tot de voorraad op is ook planten van de wilde
asperge, zie 831150.

013400  1 g  € 2,95 

Aspergedistel

Eryngium campestre 
(Engels: Field Eryngo)
Een fraaie distelplant met verrassende
toepassingen: eetbaar en genezend. Dat
laatste zit al in de (Oudgriekse) naam verstopt,
Eryngium betekent: genezing van indigestie en
winderigheid!  
Allereerst kan je in het voorjaar een donkere emmer boven de plant
plaatsen, de jonge scheuten, die gaan groeien zijn heerlijk mals en
eetbaar als asperge! 
De bleekgroene plant wordt 15-60 cm hoog en vormt diepgaande en
eetbare (!) wortelstokken. Ze worden gekookt of gekonfijt. De plant bloeit
in juli en augustus met witte of lichtblauwe bloemen in tien tot twintig
hoofdjes. Deze hoofdjes zijn ook eetbaar, 1-1,5 cm groot en omgeven door
stekelige schutbladen (omwindselbladen).  
Binnen de traditionele kruidengeneeskunde is een medicinale werking
bekend tegen galstenen, infecties van de urinewegen, huidaandoeningen,
hoesten en verstopping. 
Deze meerjarige plant groeit het beste op kalkhoudende grond, in de zon. 
 
Leuk verhaal, dat ik las op de website van onze collega Cruydt Hoeck: Op
Voorne en Beierland heeft deze plant een bijzondere naam: Onrust. De
naam is ontstaan uit een oud gebruik om de plant met een draadje aan de
zolder te hangen. Door de opstijgende (warme) lucht gaat de plant
draaien of bewegen. Zo lang de plant blijft draaien is er niets aan de hand.
Houd de plant echter op met draaien of ging deze stil hangen dan was er
een heks in huis. Nee dan liever een beetje Onrust in het huis.

013550  ± 250 zaden (0,5 g)  € 2,50 
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Aspergette

Ornithogalum pyrenaicum 
(Engels: Prussian Asparagus, Wild
Asparagus, Bath Asparagus,
Pyrenees Star of Bethlehem, Spiked
Star of Bethlehem)
Na enkele jaren geduldige teelt kunnen we
sinds 2012 gaan oogsten van deze onbekende en exclusieve groentesoort.
De bloemstengels worden rauw in de knop geoogst en klaargemaakt als
een heerlijke asperge met een stevige, “wilde” smaak. Maak een
productieveldje op een zonnige tot halfbeschaduwde plek, humus- en
kalkrijk en oogst ze jarenlang: de planten zijn zeer winterhard. Ze hebben
op zijn minst graag wat onderbegroeiing, gras is ook al goed. Vroeger
groeide deze telg van de vogelmelkfamilie uitbundig rond de stad Bath in
Engeland, maar daar heeft men te gretig geoogst... In de berggebieden
van Frankrijk en Spanje (Pyreneeën) tref je ze nog aan en worden aldaar
door de bevolking geoogst en op de markt gebracht. De Fransman noemt
deze verrukkelijke groente ook wel Asperge des Bois omdat ze in lichte
bossen het meest met rust gelaten worden en dus daar nog voorkomen.
Als je eens wat bloemen laat doorgroeien, geniet dan van bloemstengel
van 40-100 cm hoog, aan het eind gesierd met bloemtrossen van 30-50
cm groot. De stervormige bloemetjes (mei-juli) zijn crèmewit en blijven na
de bloei geopend om geleidelijk af te rijpen in fraaie doosvruchten.

013600  25 zaden  € 1,90 

Afrikaanse Aubergine ‘African
Bitter’ (Ew12-021) F1

Solanum aethiopicum 
(Engels: Eggplant)
Prachtige geribde, middenkleine vruchten (60-
70 g) zoals deze in Afrika bekend en zeer
populair zijn. Dit ras is rijp in een glanzende
lichtgroene kleur. De bittere aroma’s passen goed in de hete keuken en
versterken de smaak van het hele gerecht. Deze professionele variëteit
vormt vroeg en veel vruchtjes. De groeikracht van de smalle planten is
groter dan traditionele rassen en de planten kunnen in de kas tamelijk
dicht bij elkaar geplant worden.

013920  25 zaden  € 2,95 

Afrikaanse Aubergine ‘African
Medium’ (Ew12-023) F1

Solanum aethiopicum 
(Engels: Eggplant)
Iets geribde, kleine ronde vruchten (30 g)
zoals deze in Afrika bekend en zeer populair
zijn. Dit ras is rijp in een glanzende lichtgroene
kleur. Het milde aroma (iets bitter) past goed in hete en mildere
gerechten. Deze professionele variëteit vormt vroeg en zeer veel vruchtjes.
De groeikracht van de smalle planten is groter dan traditionele rassen en
de planten kunnen in de kas tamelijk dicht bij elkaar geplant worden.

013940  25 zaden  € 2,95 

Kerstaubergine 'African N'goyo' /
'Goyo Kumba'

Solanum aethiopicum 
(Engels: Eggplant)
Wat zijn dat toch voor leuke vruchten (vooral
in december) bij de bloemist: net mini
vleestomaatjes of mini-mini pompoenen aan
een stevige stengel. Het is een eetbare, maar ook sierlijke Afrikaanse
Aubergine met een milde smaak. Laat ze tot december in de kas en zet
een paar takken in een vaas: super!

013950  25 zaden  € 2,95 

Afrikaanse Aubergine ‘African
Sweet’ (Ew12-025) F1

Solanum aethiopicum 
(Engels: Eggplant)
Ovaalronde, iets geribde, kleine vruchten (40
g) zoals deze in Afrika bekend en zeer populair
zijn. Dit ras is rijp in een glanzende lichtgroene
kleur. Het zeer milde aroma (bijna zoet te noemen) past goed in
Mediterrane, Europese gerechten. Deze professionele variëteit vormt
middenvroeg en zeer veel vruchtjes. De groeikracht van de smalle planten
is groter dan traditionele rassen en de planten kunnen in de kas tamelijk
dicht bij elkaar geplant worden.

013960  25 zaden  € 2,95 

Aubergine 'Halflange Violette' /
'Lagada'

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Sterk en oud landras met goede resultaten
voor de buitenteelt, hoewel in de kas de oogst
aanzienlijk groter is! Geeft halflange,
dieppaarse vruchten.

014000  ± 100 zaden (0,5 g)  € 1,95 
014000.1  ± 5000 zaden (25 g)  € 9,95 

Aubergine 'Baby Belle' F1 /
'Kaberi' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Een overvloed aan kleine, ovaalronde
vruchten, zo groot als een golfballetje. De
planten groeien tamelijk compact en zijn dus
heel geschikt voor de teelt in een (grote) pot. Zie je het voor je? Een verse
aubergine van eigen terras! De smaak is bijzonder goed.

014050  10 zaden  € 3,95 
014050.1  1000 zaden  € 195,00 

Aubergine 'Black Beauty'

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Een tamelijk sterk ras, met goede kansen voor
de buiten teelt.  
De grote ovaal tot bolronde vruchten zijn
donkerpaars, sappig en smakelijk.

014100  ± 100 zaden (0,5 g)  € 2,95 
014100.1  ± 5000 zaden (25 g)  € 9,95 
014100.2  ± 20.000 zaden (100 g)  € 25,00 

Aubergine 'Black Long' / 'Violetta
Lunga 3'

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
ECO GETEELDE ZADEN! Een tamelijk sterk ras,
met goede kansen voor de buiten teelt.  
De slanke, halflange vruchten zijn
donkerpaars, sappig en smakelijk.

014101  25 zaden  € 2,95 

Aubergine 'Bride' / 'Orient Charm'
F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Lange slanke aubergines als deze worden in de
Surinaamse keuken “Boulanger” genoemd.  
Dit ras heeft een bijzondere kleur: wit met lila
aders.  
Groeien ook goed in een flinke pot in de vensterbank.

015000  25 zaden  € 1,95 
015000.1  1000 zaden  € 19,00 

Aubergine 'Calliope' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Prachtige, ovaalronde, paarse vrucht met witte
streepjes. De maat is tussen de 6 en 9cm.
Deze smakelijke aubergine kan zowel jong als
uitgerijpt geoogst worden. In ons klimaat toch
een grote productie! Dit ras is zonder stekeltjes.

015050  25 zaden  € 2,95 
015050.1  1000 zaden  € 55,00 

Aubergine 'Clara' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Een prachtige ivoorwitte soort in dezelfde
langwerpige vorm als de bekende
donkerviolette aubergine. Middelgroot (15cm
lang en 7cm breed). Vruchtvlees mild van
smaak en sneeuwwit. De teelt van dit ras lukt zeer goed in de vollegrond,
de opbrengst is enorm.

015100  20 zaden  € 2,95 

Aubergine 'Dancer' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Binnen het kleurenpalet van de aubergines
past natuurlijk ook een effen lichtpaarse
variant! De vorm is zoals we in Europa gewend
zijn: halflang en iets dik uitlopend. De smaak is
mild en bittervrij en de planten geven een grote oogst! In Puerto Rico is
deze kleur zeer populair.

015140  10 zaden  € 2,95 

Aubergine 'Early Long Purple'

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Dit favoriete, traditionele, Italiaanse ras geeft
een grote oogst aan mild smakelijke vruchten.
Het voordeel van de lange, slanke vorm zijnde
handzame, ronde schijfjes die je ervan kan
snijden. Deze langwerpige vorm hebben Hindoestaanse Surinamers uit
India meegenomen en ze worden aldaar “Boulangier” genoemd. Zo geniet
deze vrucht op verschillende plekken op aarde een grote populariteit! Jong
geoogst zijn ze het lekkerst, uiteindelijk kunnen ze 15 cm lang worden.

015145  ± 100 zaden (0,5 g)  € 1,95 
015145.1  ± 5000 zaden (25 g)  € 9,95 
015145.2  ± 20.000 zaden (100 g)  € 25,00 

Aubergine 'Golden Eggs' / 'White
Egg'

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Vruchten in eivorm, die na de onrijpe witte
kleur, prachtig goudgeel rijpen (voortaan
beloven we u gouden eieren...). 
Heel leuk in een flinke pot op de vensterbank!

015150  100 zaden (1 g)  € 1,95 

Indiase Aubergine 'Green Knight'
F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Een typisch tropisch ras met lange, slanke,
groene vruchten, dit type wordt in Suriname  
“Boulanger” genoemd en is zeer gewild in de
Indische of Surinaamse keuken.

015160  20 zaden  € 2,95 

Aubergine 'Gretel' F1 / 'White
Knight' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
De planten van deze fraaie, slanke, witte
aubergine blijft tamelijk compact. Hierdoor zal
de oogst redelijk vroeg zijn en ook buiten
lukken. Probeer ze ook eens in een grote pot te telen! Het beste
oogststadium is als de vruchten 8-10 cm lang en 2-3 cm dik zijn.

015162  20 zaden  € 2,95 
015162.1  1000 zaden  € 69,00 

Afrikaanse Aubergine 'Gueleward'

Solanum aethiopicum Kumba
Group 
(Engels: Eggplant)
Je zou ze alleen al voor de sier willen telen, de
prachtige, platronde en geribde vruchten
pronken in de kas of beschut buiten. Tijdens
de bloei zijn vlinders en bijen heel blij! Dit in Nederland ontwikkeld ras
wordt hier professioneel in de kas geteeld, maar we kwamen ze ook tegen
in Sierra Leone! Het zijn vooral de bewoners van West-Afrika, die deze
lichtbittere vruchten op waarde schatten. Verdiep je in de Afrikaanse
gerechten en ontdek, dat ook het jonge blad (geroerbakt) wordt
gegeten... De vruchten worden meestal gegeten als ze net van groen naar
rood verkleuren, dan is de schil nog mals.

015165  25 zaden  € 1,95 
015165.1  ± 3000 zaden (10 g)  € 29,00 
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Aubergine ‘Jewel Emerald’ F1 /
'Jewel Jade' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Stevige, compacte planten, die dus ideaal zijn
voor de teelt in potten! De smaragdkleurige
vruchten komen in overvloed, in de vorm van
een slank ei, 10 cm lang en 50-80 g in gewicht. Geef ze een zonnige plek
en een flinke pot.

015166  7 zaden  € 2,95 
015166.1  1000 zaden  € 75,00 

Aubergine ‘Jewel Neon’ F1 /
'Jewel Amethyst' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Stevige, compacte planten, die dus ideaal zijn
voor de teelt in potten! De helderpurperen
vruchten komen in overvloed, in de vorm van
een slank ei, 10 cm lang en 50-80 g in gewicht. Geef ze een zonnige plek
en een flinke pot.

015168  7 zaden  € 2,95 
015168.1  1000 zaden  € 75,00 

Aubergine ‘Jewel Opal’ F1 /
'Jewel Ivory' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Stevige, compacte planten, die dus ideaal zijn
voor de teelt in potten! De spierwitte vruchten
(rijpend naar geel) komen in overvloed, in de
vorm van een slank ei, 10 cm lang en 50-80 g in gewicht. Geef ze een
zonnige plek en een flinke pot.

015169  7 zaden  € 2,95 
015169.1  1000 zaden  € 75,00 

Kikkeraubergine 'Kermit' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Dat is grappig! Prachtige, bolronde vruchtjes
met een diameter van 5cm. Ze zijn zo groen
als Kermit de kikker en aan de onderzijde (het
bloemeinde) is een witte stervormige tekening.
Heerlijk o.a. in de ratatouille.

015170  25 zaden  € 2,95 
015170.1  1000 zaden  € 39,95 

Aubergine 'Listada de Gandia'

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Heel decoratief (het oog wil ook wat) deze
paarsroze vruchten met ivoorwitte strepen.
Een niet te stuiten aanwinst... u steelt de
show! Een goede kanshebber voor de
buitenteelt.

015180  2 g  € 2,95 

Aubergine 'Meatball' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
De grootste en dikste Aubergine, die we
kennen! Ze kunnen gemakkelijk een doorsnee
van 10-15 cm bereiken, het vruchtvlees blijft
stevig en (smaak)vol zoals een aubergine zijn
moet. Tegenwoordig zijn aubergines zeer geliefd in de vegetarische
keuken, zo’n enorme plantaardige gehaktbal (Meatball) is een welkome
aanvulling!

015186  10 zaden  € 2,95 

Aubergine 'Mini Violet Ruby' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Uit Thailand en Zuid-Vietnam komt deze
nieuwe “één-happer”, een overvloedige oogst
geeft de plant met kleine, ronde vruchtjes van
25-30 g. De kleur is dieppaars met wat lichte
streepjes. In de Oosterse keuken worden ze rauw gegeten met een
chilisaus (bijv. Nam Prik Pao) of ze worden in kerriesaus geroerbakt. We
houden ons aanbevolen voor mooie foto’s van vruchtjes en plant!

015190  ruim 50 zaden  € 2,95 
015190.1  ± 1000 zaden  € 15,00 

Aubergine 'Mini White' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Uit Thailand en Zuid-Vietnam komt deze
nieuwe “één-happer”, een overvloedige oogst
geeft de plant met kleine, ronde vruchtjes van
25-30 g. De kleur is helderwit. Na de oogst de
vruchtje zo snel mogelijk in zout water leggen om de heldere kleur te
behouden. In de Oosterse keuken worden ze rauw gegeten met een
chilisaus (bijv. Nam Prik Pao) of ze worden in kerriesaus geroerbakt. We
houden ons aanbevolen voor mooie foto’s van vruchtjes en plant!

015192  ruim 50 zaden  € 2,95 
015192.1  ± 1000 zaden  € 15,00 

Aubergine 'Morden Midget' /
'Morden Mini'

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Deze aubergine is een zeer goede keus voor
de buitenteelt, plant ze in de tuin of in potten,
ze worden maar 50-75 cm hoog en dragen
veel smakelijke, ovaalronde, donkerpaarse vruchten van 8-12 cm lengte.
Het ras is in 1958 ontwikkeld door de Morden Experimantal Farm,
Manitoba, Canada.

015195  ± 50 zaden  € 2,95 

Aubergine Lila Boulanger /
'Farmers Long' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Een typisch tropisch ras met lange slanke lila
(lichtpaarse) vruchten, dit type wordt in
Suriname “Boulanger” genoemd en is zeer
gewild in de Indische of Surinaamse keuken.

015200  ± 25 zaden  € 1,95 
015200.1  1000 zaden  € 15,00 

Aubergine Paarse Boulanger
'Tiffany' F1 / 'Karagöl' F1 /
'Haochi' F1 / 'Ebony' F1 / 'Shoya
Long' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Een typisch (sub)tropisch ras met lange
donkerpaarse vruchten, dit type wordt in Suriname “Boulanger” genoemd
en is zeer gewild in de Indische of Surinaamse keuken.

015210  25 zaden  € 2,50 
015210.1  1000 zaden  € 39,95 

Aubergine 'Ophelia' F1 / 'Jewel
Jet' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Compacte planten voor potten of vollegrond,
een topper voor de buitenteelt! Elke plant kan
meer dan 20 ovaalronde, eivormige,
donkerpaarse vruchten dragen van ongeveer 10 cm lang, gewicht 50-80
gram. Als de eerst vruchtzettingen worden weggenomen stimuleert dat
meer bloei en vruchten. Ook leuk voor in een pot!

015220  7 zaden  € 2,95 

Aubergine 'Pingpong' F1

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
U raadt het al: zo groot als een
pingpongballetje, in zeer lichtgroene kleur.
Hele vruchtbare planten geven lange tijd veel
vruchtjes! Lijkt uiterlijk op Antroewa, minder
bitter.

015230  25 zaden  € 2,95 

Aubergine, Indische 'Ravayya' F1

Solanum melongena Cv. Group
Bogor Eggplant 
(Engels: Indian Eggplant)
Deze Indische aubergine heeft de "wilde"
smaak in een modern jasje. De compacte
planten doen het vrij goed bij ons buiten, teelt
in de kas geeft natuurlijk een grotere opbrengst. De vruchtjes zijn
ovaalrond, purperrood, vrij klein (4-5 cm lang en 2,5-3 cm breed) en
komen in vrij groten getale! In India eet men de vruchtjes in jong stadium
zelfs rauw! Typ maar eens "Indian Eggplant" op internet en de vele
aanbevelingen vliegen om je oren…

015450  25 zaden  € 1,95 
015450.1  1000 zaden  € 15,00 

Aubergine 'Red Africa'

Solanum aethiopicum 
(Engels: Red Eggplant)
Ongelofelijk! Zo rood als een tomaat zijn deze
grote, eivormige aubergines. Een bijzondere
afwisseling in het sortiment, afkomstig uit
Ethipië. Leuk om in een grote pot te kweken.
De vruchten hebben rauw een prettige bonensmaak. Vooralsnog is
binnenteelt (kas of vensterbank) aan te raden. De planten 's winters
binnen halen, de oogst gaat het volgende jaar nog even door!

015490  25 zaden  € 2,95 
015490.1  1000 zaden  € 19,00 

Aubergine 'Cows Udder' / 'Pig
Face'

Solanum mammosum 
(Engels: Eggplant)
Een boeiende, onbekende telg van de
auberginefamilie. De stekelige, sierlijke planten
geven na de sierlijke blauwe bloei de grappige
licht- tot donkergele vruchten in de vorm van een koeienuier! De takken
met vruchten zijn zeer populair bij bloemisten, in Azië maakt men
complete kunstwerken met deze vruchten! In de homeopathie wordt deze
(verder giftige) plant gebruikt, ook wordt geëxperimenteerd met extracten
ter bestrijding van insecten. Houdt u het voorlopig maar bij de toepassing
als “rare” siervrucht....!

015520  10 zaden  € 2,50 

Aubergine 'Striped Togo'

Solanum aethiopicum 
(Engels: Eggplant)
Deze kleine aubergine trekt uiteraard enorm
de aandacht. De maat, kleur en smaak zijn
buitengewoon! Laten we maar eens
opsommen: lang ovalen vorm (8x3cm). De
kleur: van 2 tinten groen, via warmgeel met groene strepen vanuit de
steelaanzetting (het mooiste stadium) tot uiteindelijke rijping: 2 tinten
oranjegeel. En de smaak: tamelijk sterk met een duidelijk bittertje. De
vruchten rijpen tamelijk vroeg, 70-85 dagen na uitplanten. Na oogsten zijn
de vruchtjes lang houdbaar.

015530  ± 50 zaden  € 2,50 
015530.1  ± 1000 zaden  € 15,00 
015530.2  ± 10.000 zaden  € 49,00 

Zaden - Groenten en Fruit 8/186

https://www.vreekenszaden.nl/015166-aubergine-jewel-emerald-f1-jewel-jade-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015166-aubergine-jewel-emerald-f1-jewel-jade-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015168-aubergine-jewel-neon-f1-jewel-amethyst-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015168-aubergine-jewel-neon-f1-jewel-amethyst-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015169-aubergine-jewel-opal-f1-jewel-ivory-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015169-aubergine-jewel-opal-f1-jewel-ivory-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015170-kikkeraubergine-kermit-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015170-kikkeraubergine-kermit-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015180-aubergine-listada-gandia
https://www.vreekenszaden.nl/015180-aubergine-listada-gandia
https://www.vreekenszaden.nl/015186-aubergine-meatball-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015186-aubergine-meatball-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015190-aubergine-mini-violet-ruby-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015190-aubergine-mini-violet-ruby-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015192-aubergine-mini-white-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015192-aubergine-mini-white-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015195-aubergine-morden-midget-morden-mini
https://www.vreekenszaden.nl/015195-aubergine-morden-midget-morden-mini
https://www.vreekenszaden.nl/015200-aubergine-lila-boulanger-farmers-long-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015200-aubergine-lila-boulanger-farmers-long-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015210-aubergine-paarse-boulanger-tiffany-f1-karagol-f1-haochi-f1-ebony-f1-shoya-long-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015210-aubergine-paarse-boulanger-tiffany-f1-karagol-f1-haochi-f1-ebony-f1-shoya-long-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015220-aubergine-ophelia-f1-jewel-jet-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015220-aubergine-ophelia-f1-jewel-jet-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015230-aubergine-pingpong-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015230-aubergine-pingpong-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015450-aubergine-indische-ravayya-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015450-aubergine-indische-ravayya-f1
https://www.vreekenszaden.nl/015490-aubergine-red-africa
https://www.vreekenszaden.nl/015490-aubergine-red-africa
https://www.vreekenszaden.nl/015520-aubergine-cows-udder-pig-face
https://www.vreekenszaden.nl/015520-aubergine-cows-udder-pig-face
https://www.vreekenszaden.nl/015530-aubergine-striped-togo
https://www.vreekenszaden.nl/015530-aubergine-striped-togo


Aubergine 'Thai Green Pea'

Solanum torvum 
(Engels: Turkey Berry)
Zo klein en ozo fijn! De kleinste aubergines,
die ik ooit gezien heb komen uit Thailand en
zijn heldergroen, zo groot als olijven of
druiven! Een wonderlijke, stevige, rijke smaak,
die bijvoorbeeld bij roerbakken goed tot zijn recht komt. Rauw eten kan
ook, de vruchtjes zijn bitter als olijven en worden in Thailand gemarineerd
in curry. Deze Aziatische historische groente (maar nog steeds een hit!)
heeft de potentie om door te breken in Europa. De planten zijn fors en
geven een enorme opbrengst. Gelukkig groeien de vruchtjes als trosjes bij
elkaar, dat vergemakkelijkt het oogsten! De oogst is vrij laat en de teelt
moet in de kas.

015540  25 zaden  € 2,50 
015540.1  1000 zaden  € 25,00 

Aubergine 'Tsakoniki'

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Langwerpige, maar niet al te dunne vruchten
(20 cm lang) in paars met witte strepen. Dit
ras is zeer populair in Griekenland en Italië,
heeft een fijne textuur, is iets zoet en absoluut
bittervrij. Bij ons in de vollegrond draagt dit ras opvallend goed, in de kas
uiteraard nog beter. Planten hebben wat stekels en hebben een purperen
stengel en bloemen.

015545  25 zaden  € 1,95 
015545.1  1000 zaden  € 15,00 
015545.2  10.000 zaden  € 50,00 
015545.3  ± 100.000 zaden (333 g)    € 125,00 

Aubergine 'Turkish Orange'

Solanum aethiopicum (Gilo
Group) 
(Engels: Eggplant)
Van oorsprong Oost-Afrikaanse soort met
latere bron in Turkije. De vruchtjes zijn 4-5 cm
doorsnee en hebben de sierlijke vorm van een
geribd pompoentje. De kleur is via groen naar oranjerood. Eetbaar in
onrijpe staat. De 150 cm hoge planten (kas) dragen zeer rijk!

015550  25 zaden  € 2,50 

Aubergine 'Rotonda Bianca
Sfumata di Rosa' / 'Violet Pearl'

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Dit Italiaanse ras geeft ook in ons klimaat veel
vruchten, het liefst in de kas, maar buiten
komt ook een leuke oogst! De grote geribde
vruchten maken een toverbaleffect doos: eerst zijn de vruchten wit, al
rijpend verkleuren ze naar violet gestreept tot ze uiteindelijk lichtlila zijn.
De smaak is verfijnd en geliefd!

015600  ± 50 zaden  € 2,50 

Aubergine 'Violetta di Firenze' /
'Florence Violet Round'

Solanum melongena 
(Engels: Eggplant)
Een historische lekkernij! Dit oude ras geeft
bolronde, iets geribde vruchten die via wit
naar een diep lavendellila kleur afrijpen. Jong
geoogst is de schil het zachtst. Het smakelijke vruchtvlees is compact van
textuur. Er bevinden zich weinig zaden in de vruchten. Reken op 8-10
vruchten per plant, buitenteelt heeft goede kansen.

015620  ± 50 zaden (0,2 g)  € 2,50 
015620.1  ± 2500 zaden (10 g)  € 15,00 
015620.2  ± 25.000 zaden (100 g)  € 50,00 

Augurken 'Bohemia' F1 /
'Excelsior' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber, Gherkin)
Zeer vruchtbaar gezond gewas. Meeldauw- en
mozaïekvirus resistent . Bittervrij. Geeft
vruchten zonder bestuiving, professioneel ras.

017000  20 zaden  € 2,95 

Augurken 'Calimbo'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber, Gherkin)
Er zijn 2 types augurken (qua uiterlijk): glad of
gestekeld. Dit is de “gestekelde” augurk, die
een extra interessant mondgevoel geeft.
Uiteraard zijn het geen scherpe stekels...
eerlijk is eerlijk: de oorspronkelijke augurken van vroeger hadden ook al
“stekels”! Doordat er geen bevruchting nodig is voor vruchtzetting
(parthenocarpie) zal dit ras ook bij moeilijke omstandigheden gewoon
blijven produceren. Teel ze klimmend in de kas of kruipend op een (zeer)
beschutte plek buiten.

017010  20 zaden  € 2,95 

Augurken 'H-19 Little Leaf'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber, Gherkin)
Een professionele augurk, die je in elk stadium
kan oogsten voor een “fijne” of grovere maat.
Dit augurkje laat zich ook uitstekend als mini-
komkommer eten. De planten vertakken
gemakkelijk, het kleine blad zorgt voor goede zichtbaarheid van de
vruchtjes. Doordat er geen bevruchting nodig is voor vruchtzetting
(parthenocarpie) zal dit ras ook bij moeilijke omstandigheden gewoon
blijven produceren. Resistent tegen komkommermozaïekvirus en
meeldauw.

017050  25 zaden  € 2,95 
017050.1  1000 zaden  € 25,00 

Augurken 'Hokus'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber, Gherkin)
ECO GETEELDE ZADEN! Een sterk, wat ouder
ras, dat buiten een goede oogst geeft. De
vruchten zijn tamelijk glad en bittervrij. Het
oogststadium bepaalt de grofheid: wie van
fijne, kleine augurken houdt moet dus vroeg oogsten, grotere vruchten
kunnen als komkommertje worden gegeten of worden ingemaakt als “zure
bom”.

017100  ± 30 zaden  € 2,50 

Augurken 'Hokus'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber, Gherkin)
Een sterk, wat ouder ras, dat buiten een goede
oogst geeft. De vruchten zijn tamelijk glad en
bittervrij. Het oogststadium bepaalt de
grofheid: wie van fijne, kleine augurken houdt
moet dus vroeg oogsten, grotere vruchten kunnen als komkommertje
worden gegeten of worden ingemaakt als “zure bom”.

017110  ± 100 zaden (3 g)  € 2,50 
017110.1  ± 3300 zaden (100 g)  € 25,00 

Augurken 'Vert Petit de Paris' /
'Kleine Groene Scherpe' /
'National'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber, Gherkin)
Een historisch rasje, vanaf 1880 in Frankrijk
geteeld uit de West Indian Gherkin (zie
132200), die daarvoor de enige kleine inmaakkomkommer was. Vroeg
oogsten, geeft een lekker knapperig vruchtje.

017600  ± 100 zaden (3 g)  € 1,50 
017600.1  ± 3300 zaden (100 g)  € 9,95 
017600.2  ± 16.500 zaden (5x100 g)    € 39,50 

Balsemwortel

Balsamorhiza sagittata 
(Engels: Arrowleaf Balsamroot,
Oregon Sunflower, Okanagan
Sunflower)
Dit is net als de aardpeer, de zonnewortel en
de Yakon een familielid van de zonnebloem.
De plant is winterhard, meerjarig en is zeer bekend bij de Native
Americans om zijn voedende en geneeskrachtige eigenschappen. Alle
delen van de plant zijn eetbaar, een kleine opsomming: 

In de oude Noord-Amerikaanse traditie wordt Balsemwortel als
geneeskrachtig kruid gebruikt: maagproblemen, pijn, koorts, ontsteking
remmend, etc. Raadpleeg de site van Plants For A Future voor meer info,
wij hebben een deel van deze tekst ook van deze website. 
 
Ook al om de sierwaarde is de plant niet te versmaden: warmgele, kleine
zonnebloemen aan 20-60 cm lange stengels, gedragen door zeer
droogtebestendig, grijs behaard blad.

017900  300 zaden (3 g)  € 2,95 

Basella 'Green'

Basella alba 
(Engels: Malabar/Ceylon Spinach,
Slippery Vegetable)
Groenbladige, de meest gebruikte variëteit
voor de tropische tuinbouw.

Bladgewas met dikke bladstelen en waterig,
dik blad. Deze groente wordt enorm gewaardeerd in de Surinaamse en
Aziatische keuken. Professionele teelt vindt in Nederland plaats onder glas,
maar buiten in potten lukt ook prima! De plant maakt flinke rankende
uitlopers. In de kas aan touwtjes opbinden. Sierlijke plant!
018000  ± 80 zaden (3 g)  € 2,50 
018000.1  ± 2700 zaden (100 g)  € 29,95 
018000.2  ± 27.000 zaden (1 kg)    € 179,00 

Basella 'Nigra'

Basella alba 
(Engels: Malabar/Ceylon Spinach,
Slippery Vegetable)
Het ras met de donkerste bladeren: hoe meer
zon hoe donkerder. De donkerpaarse stengels
maakt het plaatje compleet, extra sierlijk voor
bloembakken, maar uiteraard net zo lekker!

Bladgewas met dikke bladstelen en waterig, dik blad. Deze groente wordt
enorm gewaardeerd in de Surinaamse en Aziatische keuken. Professionele
teelt vindt in Nederland plaats onder glas, maar buiten in potten lukt ook
prima! De plant maakt flinke rankende uitlopers. In de kas aan touwtjes
opbinden. Sierlijke plant!
018005  10 zaden  € 2,50 

Basella 'Rubra'

Basella alba 
(Engels: Malabar/Ceylon Spinach,
Slippery Vegetable)
Donkergroenbladig met paarse gloed en
paarse stengels: extra sierlijk!

Bladgewas met dikke bladstelen en waterig,
dik blad. Deze groente wordt enorm gewaardeerd in de Surinaamse en
Aziatische keuken. Professionele teelt vindt in Nederland plaats onder glas,
maar buiten in potten lukt ook prima! De plant maakt flinke rankende
uitlopers. In de kas aan touwtjes opbinden. Sierlijke plant!
018010  3 g  € 2,50 
018010.1  100 g  € 35,00 
018010.2  1 kg    € 295,00 
018010.3  2,5 kg    € 650,00 

de wortels zijn rauw, gekookt of gebakken eetbaar. Hoe langer je ze
bakt of kookt, hoe zoeter ze worden. Een oude traditie is om ze 3 dagen
op een vuurtje te sudderen! De smaak typeren we als notig, zoet met
een balsemaroma. De geroosterde wortel is een koffievervanger. 

•

jonge scheuten, groen of gebleekt, zijn heerlijk als smaakmaker in
salades.  

•

ouder blad en bladstelen worden gekookt gegeten, grotere
hoeveelheden helpen tegen slapeloosheid! 

•

jonge bloemstengels worden geschild en rauw gegeten als selderij. •
het zaad eet je rauw of gekookt. Roosteren en malen en vervolgens
kneden tot een cake, die je niet eens hoeft te bakken! Het zaad is rijk
aan olie. 

•
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Berenklauw, Gewone

Heracleum sphondylium 
(Engels: Hogweed, Cow Parsnip)
Nee, dit is NIET die Reuzenberenklauw, waar
je flinke huidirritatie van krijgt... alleen als je
zeer gevoelig bent voor alle schermbloemigen,
kan je last krijgen bij het vastpakken van de
stengels. Deze meerjarige soort is 90-180 cm hoog, geeft helderwitte
schermbloemen en heeft leuke eigenschappen voor keukengebruik. In de
Baltische staten en Rusland worden de net gegroeide stengels (voordat
het blad zich ontvouwt) in de zon te drogen gelegd. Op deze stengels
vormen zich dan zoete, witte kristallen. De 15-20 cm lange, jonge stengels
kunnen gegeten worden en smaken naar een combinatie van zoete
komkommer, kokosnoot en mandarijntjes. Oudere stengels kunnen
geschild gegeten worden. Bij het schillen moeten dan wel handschoenen
gedragen worden om huidirritatie te voorkomen. De grote, aromatische
bloemknoppen zijn van mei tot augustus rauw te gebruiken in salades. De
zaden zijn erg lekker: de smaak is enigszins vergelijkbaar met die van
kardemom, bergamot, citroen en kamfer. Te gebruiken bij koken maar ook
gemalen in salades.  
Er zijn ook medische toepassingen bekend, zie hiervoor betrouwbare
boeken of -websites. 
Bijen zijn dol op de bloemen!

019000  ± 200 zaden (2 g)  € 2,50 

Rode Kroten 'Kogel 2' / 'Bluta'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
ECO GETEELDE ZADEN! Een kogelronde kroot
met dieprode, sappige knollen. Geef ze na
opkomst een mulch-laagje om uitdrogen te
voorkomen. In elk stadium oogstbaar, maar
wel voor de winter.

019950  200 zaden (4 g)  € 1,95 
019950.1  250 g    € 35,00 
019950.2  4x250 g    € 125,00 

Lange Rode Kroten 'Alto' F1

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
De eerste F1 hybride, dus kwekerskwaliteit!
Langwerpige kroten worden gewaardeerd
vanwege een hoge opbrengst en een
voortreffelijke smaak! Ideaal voor koks: geeft
mooie, gelijke schaafplakken. ‘Alto’ is dieprood en gelijkmatig gevormd,
onderling groeien de planten gelijkmatig in een zelfde tempo. De kop van
de wortel steekt trots boven de grond uit en kan worden aangeaard voor
een betere vorstbescherming.

019960  250 zaden  € 3,95 

Witte Kroten 'Albina Vereduna' /
'Albino' (Reselected) / 'Blankoma'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Helder witte, ronde knollen. De smaak is
aangenaam zoet, ook als de plant langer
groeit. Het blad is frisgroen gebobbeld.

019980  200 zaden (4 g)  € 2,95 
019980.1  5000 zaden (100 g)    € 35,00 
019980.2  50.000 zaden (1 kg)    € 250,00 

Witte Kroten 'Avalanche'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Je wordt niet zomaar en AAS winnaar... All-
American Selections zijn de jury opgevallen
door speciale eigenschappen. ‘Avalanche’ is de
Amerikaanse tegenhanger van ‘Albino’, zij
strijden beide om de beste smaak, heerlijk rauw of gekookt en met een
goede, zoete, nauwelijks gronderige smaak!

019985  100 zaden  € 2,95 
019985.1  1.000 zaden    € 9,95 

Rode Kroten 'Boltardy' / 'Kogel 2'
/ 'Bikores'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Een kogelronde kroot met dieprode, sappige
knollen. Geef ze na opkomst een mulchlaagje
om uitdrogen te voorkomen. Natuurmest
geven, geen kunstmest.

020000  200 zaden (4 g)  € 1,50 
020000.1  250 g    € 7,50 
020000.2  1 kg    € 20,00 

Roodbladige Kroten 'Bull's Blood'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Oogstbaar: na 35 dagen het jonge blad, na 60
dagen de knollen. Diep donkerrood blad, zelfs
bij minder zonnige omstandigheden. Het jonge
blad is heerlijk (en mooi) in salades, de
uitgedunde planten kunt u dus in de salade gebruiken. Rauw gesneden
knolpartjes zijn rood met witte ringen. Veelzijdige combinatie van mooi en
lekker!

020700  200 zaden (4 g)  € 1,95 
020700.1  10.000 zaden (250 g)    € 7,50 
020700.2  40.000 zaden (1 kg)    € 20,00 
020700.3  1 miljoen zaden (25 kg)    € 295,00 

Goudgele Kroten 'Burpee's
Golden'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Ronde biet met oranjegele buitenkleur en geel
knolvlees.  
De zachte, zoete bietensmaak is uniek!

021000  ± 150 zaden (2 g)  € 1,95 
021000.1  ± 10.000 zaden (150 g)    € 50,00 
021000.2  ± 50.000 zaden (750 g)    € 200,00 

Goudgele Kroten 'Burpee's
Golden' / 'Beetroot Golden'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
ECO GETEELDE ZADEN! Ronde biet met
oranjegele buitenkleur en geel knolvlees.  
De zachte, zoete bietensmaak is uniek!

021005  2 g  € 2,50 
021005.1  100 g    € 69,00 

Goudgele Kroten 'Golden Detroit'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
De Golden Detroit is een betrouwbare,
aromatische gouden biet met fraai en
smakelijk blad. Gele bieten winnen terrein bij
tuinders en culinaire genieters vanwege de
zoete en mildere smaak. De levendige oranjegele kleur van Golden Detroit
is een prachtige aanvulling op salades en maaltijden. Gekookt wordt dit
krootje boterbloemgeel en smelt het in je mond. De lichtgroene, goudgeel
geaderde bladeren zij jong geoogst goed te combineren in salades en kort
gekookt een heerlijke snijbiet.

021010  ± 300 zaden (4 g)  € 1,95 
021010.1  ± 19.000 zaden (250 g)    € 9,95 
021010.2  ± 75.000 zaden (1 kg)    € 39,50 

Lange Rode Kroten 'Cheltenham
Green Top'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Oud ras uit 1905 (of eerder) met lange wortels
met uitstekende smaak en unieke textuur. Nog
steeds is dit “oudje” qua smaak sterk
concurrerend met moderne rassen. Intern is de kleur dieprood. De wortels
zijn stevig en taps van vorm en het blad zit stevig verankerd, waardoor ze
vrij gemakkelijk geoogst kunnen worden. Het groene blad kan na de oogst
lekker als spinazie gegeten worden.

021500  ± 200 zaden  € 2,50 
021500.1  ± 5000 zaden (± 55 g)    € 25,00 

Roodwitte Kroten 'Chioggia' /
'Tonda di Chioggia'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Prachtige historische Italiaanse variëteit:
opmerkelijk zoete, ronde krootjes, die
inwendig opvallend gekleurd zijn met witte en
roze ringen. Rauw, dun gesneden, blijft de prachtige kleur behouden. Na
het koken zijn de knollen wit of lichtrood (dat hangt van de selectie af).
Vooral geschikt voor de vroege teelt, april-juni.

022000  300 zaden (4 g)  € 2,50 
022000.1  17.000 zaden (250 g)    € 15,00 
022000.2  100.000 zaden (1500 g)    € 45,00 

Roodwitte Kroten 'Chioggia
Guardsmark'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Alf Christianson verbeterde deze prachtige
historische Italiaanse variëteit. Grotere
opbrengst en universele kleuring. Kenmerken
blijven: opmerkelijk zoete, ronde krootjes, die inwendig opvallend gekleurd
zijn met witte en roze ringen. Rauw, dun gesneden, blijft de prachtige
kleur behouden. Na het koken blijft de kleurschakering tamelijk goed in
tact. Voor vroege en late teelt geschikt.

022100  200 zaden  € 2,95 
022100.1  10.000 zaden    € 75,00 

Roodwitte Kroten 'Chioggia Anelli
Rossi'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

022105  200 zaden  € 2,95 

Roodwitte Kroten 'Chioggia
Migliorata'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)

Leveringsmaanden: het gehele jaar

022110  200 zaden  € 2,95 

Lange Rode Kroten 'Deventer
Zwartblad'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
(vóór 1935) Een flinke biet, die een enorme
opbrengst geeft van langwerpige kroten. Bij doorgroei kan de buitenkant
wat minder fraai van kleur worden, maar het gaat om de heerlijke
binnenkant: een aromatische, voldoende zoete, rode biet. Jong oogsten
geeft een frissere, maar minder “wilde” smaak. Dit ras wordt in stand
gehouden binnen de collectie “Eeuwig Moes”. Het loof is roodachtig groen,
bij veel zon dieper van kleur, zodat de naam “Zwartblad” te verklaren is.
Bij inkuilen in (iets vochtig) grof zand, kunnen de bieten de hele winter
gegeten worden.

022300  2 g  € 1,95 
022300.1  100 g  € 15,00 
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Platronde Rode Kroten '(Early)
Crosby's Egyptian'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
In 1880 ontstond door kweekwerk uit een
Duitse variëteit dit Amerikaanse ras. De
platronde, kleine, dieprode bietjes gelden nog
steeds als een van de vroegst oogstbare, gecombineerd met een zeer
goede smaak. De knolletjes groeien bijna geheel boven de grond en zijn
dus gemakkelijk oogstbaar. Niet vorstbestendig!

022400  200 zaden (4 g)  € 1,95 
022400.1  14.000 zaden (250 g)    € 9,95 
022400.2  56.000 zaden (1 kg)    € 25,00 

Platronde Rode Kroten
'Egyptische Platronde'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Zeer vroeg, platrond van vorm, zacht en
smakelijk. Dieprode kleur.

023000  4 g  € 1,50 
023000.1  250 g    € 9,95 
023000.2  1 kg    € 25,00 

Lange Rode Kroten 'Cylindra'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Deze kroot combineert een handige,
langwerpige vorm met een hoge opbrengst en
een voortreffelijke smaak! Ideaal voor koks:
geeft mooie, gelijke schaafplakken.

024000  4 g  € 1,50 
024000.1  250 g    € 15,00 

Lange Rode Kroten 'Forono'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Gladde, cilindrische knollen met een zeer
goede smaak. Ideaal om veel gelijke schijfjes
te kunnen snijden! In de zomer goed mulchen
en/of vochtig houden, dit ras is overigens goed
bestand tegen doorschieten, verkurken of zacht worden.

024050  4 g  € 1,95 
024050.1  100 g    € 12,50 
024050.2  1 kg    € 75,00 

Groenbladige Kroten 'Lutz Green
Leaf' / 'Winter Keeper'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Een oud Europees ras met veel mogelijkheden!
Het frisgroene blad kan worden geplukt in de
salade, de ronde tot iets lange knollen kunnen
enorm groot worden zonder aan smaak in te boeten. In vochtig zand is
deze kroot de beste (na Red Crapadine) om te bewaren.

024100  ± 150 zaden (3 g)  € 1,95 
024100.1  ± 5000 zaden (100 g)    € 25,00 

Reuzenbieten 'Mammoth Fat' /
'Rossa Mammouth'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
De naam verklapt het al: dit is (zoals we in
Dordrecht zeggen) een reuzenkroot! Lange en
vooral dikke kroten met een rozerode kleur. In
Engeland een showwinner, vanwege het flinke gewicht van een
uitgegroeide biet: 8-10 kg komt voor, in 2009 ligt het record zelfs op 23,1
kg! Maak de grond luchtig en diep los, u kunt ze ook op ruggen telen.
Jong oogsten is smullen, maar ook een uitgegroeide reus smaakt
fantastisch! Een klant meldde ons: "De Mammouth is bijzonder zoet. Nog
zoeter dan een Egyptische platronde vind ik." Culinaire tip: snijd dunne
plakjes van deze rood-witgeringde biet en frituur ze tot een heerlijke chips.

024150  ± 150 zaden (5 g)  € 1,95 

Reuzenbieten 'Mammoth Long'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Engeland is het land van de groentenshows.
Daarbij gaat het om mooi en er zijn ook
wedstrijden voor de zwaarste, de langste, de
grootste enz. Deze ultralange kroot is een
uitdaging om te telen. Fanatieke telers kweken ze in hoge buizen, zodat
lengtes van 100 cm bereikt worden! Bij normale teelt, losse voedzame
grond en voldoende vocht zijn lengtes van 40 cm geen uitzondering. De
smaak is bijzonder goed!

024160  ± 50 zaden  € 3,95 

Eenkiemige Kroten 'Solist' /
'Moulin Rouge'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Een kogelrond type van hoge kwaliteit. Het ras
is monogerm (éénkiemig), er komt dus maar 1
plantje uit 1 zaadje, dat betekent minder werk
met uitdunnen! Oogst eens een maaltje zeer vroeg: verrukkelijke
babykrootjes!

024200  3 g  € 1,50 
024200.1  100 g    € 15,00 
024200.2  1 kg    € 55,00 

Eenkiemige Kroten 'Moneta'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Dit kogelronde bietje is dieprood en erg goed
van smaak. Het ras is monogerm (éénkiemig),
er komt dus maar 1 plantje uit 1 zaadje, dat
betekent minder werk met uitdunnen!
(Normaal bietenzaad bevat meerdere kiemen, er komen dus altijd meer
plantjes dicht bij elkaar). Oogst eens een maaltje zeer vroeg: verrukkelijke
babykrootjes!

024210  ± 250 zaden  € 1,95 
024210.1  ± 5.000 zaden    € 19,95 
024210.2  ± 20.000 zaden    € 59,50 

Lange Oerkroten '(Red)
Crapaudine' / 'Rouge Ecorce au
Crapaudine'

Beta vulgaris 
(Engels: Beetroot)
Een ras dat zeker in 1650 al bekend was, maar
zelfs zijn oorsprong kan hebben in het oude
Griekenland van 320 v Chr. De schil is schilferig en ruw als een boomstam
met een zwartrode kleur. Een ideale sterke kroot om in zand in te kuilen
voor winterberging.

024350  200 zaden (5 g)  € 2,95 
024350.1  4000 zaden (100 g)    € 19,50 
024350.2  40.000 zaden (1 kg)    € 125,00 

Goudgele Kroten 'Touchstone
Gold'

Beta vulgaris 
(Engels: Beetroot)
Prachtige goudgele bietjes, die goed op kleur
blijven na het koken en (voor een gele biet)
een goede kieming geven. Het blad is
heldergroen, de smaak van de bieten zacht, zoet en aromatisch.

024370  ± 200 zaden  € 3,95 
024370.1  10x 200 zaden    € 29,50 

Collectie Kroten 'Trio Mixed'

Beta vulgaris Conditiva 
(Engels: Beetroot)
Een collectie verpakking met 3 kleurtjes kroten
(apart verpakt): witte, gele, roodwitte of rode.
De smaak van alle soorten is lekker zoet (geen
kunstmest geven) en rauw geraspt geven de 3
kleurtjes een bijzonder effect in salades!

024400  100+100+100 zaden  € 5,95 

Zeebietjes

Beta vulgaris ssp maritima 
(Engels: Seabeet)
Uit opgravingen is komen vast te staan dat al
in 2000 v. Chr. (toen de bronstijd net begon)
het bietenblad in de Oude Wereld werd
gegeten en geofferd. De plant groeit wild langs
oceanen en zeeën, maar de teelt lukt ook prima op de klei. Het dikke blad
tijdig oogsten voor een zeer gezonde salade (vitamine A, C en vele
mineralen) en geniet van de frisse, knapperige “bite”!

024500  3 g  € 1,95 
024500.1  100 g  € 30,00 
024500.2  500 g    € 95,00 

Suikerbieten 'Sweet & Big'

Beta vulgaris subsp vulgaris cv
altissima
(Engels: Sugar Beet)
Een leuk experiment: teel uw eigen
suikerbieten! Een gesnipperde suikerbiet
samen koken met rode bietjes of andere aan
te zoeten gewassen… We bieden regelmatig verschillende rassen aan,
afhankelijk wat we te pakken kunnen krijgen. 
SOMS ZIJN DEZE ZADEN MET CHEMISCHE STOFFEN ONTSMET, WE
VERMELDEN DAT OP DE VERPAKKING.

026000  1000 zaden (12,5 g)  € 4,95 
026000.1  10.000 zaden (125 g)    € 39,50 

Bita (Wi)wiri

Cestrum latifolium 
Vanuit Afrika, door de slavernij in o.a.
Suriname, een zeer populaire groente. Het
blad wordt gesmoord (zie vele Surinaamse of
Afrikaanse kookboeken). De plant groeit het
beste onder een tunnel of in een kas, u kunt
steeds nieuw blad blijven plukken.

029000  20 zaden  € 3,95 
029000.1  1000 zaden  € 150,00 

Bittertje

Picris hieracioides 
(Engels: Hawkweed or Ox-Tongue)
Steeds meer beseffen we dat de natuur om
ons heen ook veel eetbaars te bieden heeft.
Als ik met vrienden ergens wandel en zo her
en der blaadjes in mijn mond stop oogst dat
nog veel verbazing, maar we zijn grotendeels onze kennis daarover
ontgroeid. Deze plant, die officieel Echt Bitterkruid heet, is heel lekker
pittig als toevoeging in gemengde salade. Het versterkt bijvoorbeeld de
smaak van rucola. Zaai gewoon regelmatig een pot vol en knippen maar!
Even kort roerbakken met wat vruchtgroenten, zoals paprika en tomaat is
ook een toepassing. Tenslotte: de bijen vliegen graag op de gele
lintbloemen.

029050  0,8 g  € 2,95 

Blauwe Bes 'Guineense'

Solanum melanocerasum 
(Engels: Garden Huckleberry)
Deze vruchtgroente groeit uit tot een vertakte
plant van 1 m hoog en draagt talrijke trosjes
met blauwe bessen (doorsnee 3-4 cm).
Ondanks de gelijkenis met de giftige zwarte
nachtschade is deze soort absoluut eetbaar en dus niet giftig! Pluk ze rijp,
voor zoete inmaak op taarten en puddingen. Zoetzuur (met suiker, zout en
gember) is zeer smakelijk bij vlees en kaas! Ze zijn rijp als ze bijna zwart
zijn en dof worden, ze zijn dan optimaal zacht en sappig. Wacht het liefst
tot de eerste nachtvorsten er overheen zijn gekomen. Hoewel rauw eten
volkomen ongevaarlijk is, kunt u ze beter zoeten of verwerken vanwege de
smaak. Overigens kan de wilde Zwarte Nachtschade (onkruid in uw tuin),
in gekookte vorm ook worden gegeten. (Afrika)

030000  ± 25 zaden  € 2,95 
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Blauwe Bes 'Chichiquelite'

Solanum melanocerasum? 
(Engels: Miltomato Vallisto)
De donkerblauwe bessen, oorspronkelijk uit
Mexico, worden ongeveer 1 cm in diameter.
Een Solanum melanocerasum, denk ik, maar
dan wel rauw perfect eetbaar. Wat zeg ik?
Zoet, met een duidelijke dropsmaak! De makkelijke planten worden 140
cm hoog en breed, en dragen vanaf augustus volop trosjes waar je van
kunt snoepen. Gekregen van een vriend met goede connecties in Latijns-
Amerikaanse eettuinkringen. Wees niet te gretig met rauw eten, te veel
bessen (meer dan 30) per dag lijkt me niet goed, het blijft een Solanum...
Uiteraard heerlijk voor jam, dessertsaus e.d.

030020  ± 25 zaden  € 2,90 

Blauwe Wonderbes 'Mrs. B's
Garden'

Solanum burbankii 
(Engels: Wonderberry, Sunberry)
Nauw verwant aan de gewone blauwe bes (S.
melanocerasum). In 1909 gekweekt door
Luther Burbank (USA). De bessen zijn naast
inmaken tot lekkere jam of vruchtencompote ook zoet genoeg om (iets
gezoet) op te eten. We horen graag uw reacties! 
Commentaar van een klant: “De resultaten van deze bes: het kiemen
vraagt wat aandacht maar in de kas onder glas uiteindelijk gelukt. Daarna
groeien de struikjes super snel, enkele in pot en enkele uitgeplant
(kleigrond). Resultaat is zo goed als het zelfde als vorig jaar ondanks de
natte zomer. De besjes worden snel zwart (zijn meer zwarte dan blauwe
bessen) en net niet zoet genoeg om zo te eten maar ik heb er heerlijke
jam van gemaakt in combinatie met blauwe bessen. (Alleen maar honing
toegevoegd). Ik ga ze volgend jaar zeker weer zaaien!”

030050  ± 25 zaden  € 2,95 

Boerenkers

Thlaspi arvense 
(Engels: Field Penny-Cress)
Net als rucola is dit een familielid van de grote
koolfamilie. De plantjes groeien in het wild,
maar een kweekplekje is een werkelijk feest:
op 20-50 cm hoogte bloeien ze uitbundig met
witte bloemtrosjes. Als eenmaal de hartvormige vruchtjes ontstaan, dan
zie je gelijkenis met het Herderstasje. Boerenkers heeft rechtopstaande,
hartvormige vruchtjes, bij het Herderstasje zijn het hangende vruchtjes.
Zorg voor vruchtbare grond en voldoende water zodat de plant niet te snel
gaat bloeien, de blaadjes zijn vooral lekker voordat de bloei begint, daarna
worden ze te bitter. Je eet ze rauw of gekookt (in bijvoorbeeld soepen), de
smaak is zeer aromatisch met een fijn bittertje, heerlijk als menging door
salades. De uitgebloeide stengels (vol vruchtjes) zijn heel sierlijk als
snijbloem en zeer in trek! En dan de zaden... die kan je lekker laten
kiemen als spruitgroente of met de vijzel tot poeder vermalen en door de
sla mengen (mosterdvervanger). Industrieel is het zaad tot olie te persen
en is misschien bruikbaar als biobrandstof.

038000  2 g  € 2,50 

Bolletjeskers

Cardamine bulbifera 
(Engels: Coral Root, Bittercress)
Dit familielid van de Pinksterbloem lijkt ook
behoorlijk op zijn broertje... Deze soort is meer
aangepast aan de schaduw en vermeerdert
ook gemakkelijk ondergronds. Geniet van de
lila bloemtrosjes, die in het voorjaar bloeien op 40-50 cm hoogte. Het blad
heeft een heerlijke, scherpe smaak en kan rauw door de salade, de
worteltjes zijn subtieler van smaak en een zeldzame aanrader voor koks!

039000  10 zaden  € 2,95 

Chinese (Stam)bonen 'Miracle'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Chinese Beans)
Een van de fijnste, korte (niet klimmende)
boontjes. Dit is de variëteit die wordt gebruikt
om in te blikken. Door de goede smaak zijn ze
na invriezen of inmaken nog steeds zeer
aantrekkelijk!

040000  100 g  € 2,95 
040000.1  1 kg    € 19,95 

Gele Boterbonen (Laag) 'Maxidor'
/ 'Gondola' / 'Boterkoning' /
'Berggold'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Yellow Waxbean)
Een witzadige, rijkdragende selectie met 16-18
cm lange, slanke peulen. Meestal draadloos en
boterzacht. Dit ziekteresistente ras kan lang worden doorgeplukt.

040200  ± 325 zaden (100 g)  € 2,95 
040200.1  1 kg    € 19,50 
040200.2  2,5 kg    € 35,00 

Gele Boterbonen (Laag) 'Pencil
Pod Wax'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Yellow Waxbean)
De zachtste boterbonen zijn de zwartzadige
rassen, waar dit ras er één van is. Deze
selectie uit de oude Mont d'Or heeft iets platte
peulen met een zeer zachte, verfijnde smaak. Het enige nadeel:
zwartzadige rassen zijn iets zwakker bij een regenachtige, koude zomer.
Maar die komen steeds minder voor…

040220  100 g  € 2,95 
040220.1  3x100 g  € 7,50 
040220.2  1 kg    € 19,50 

Kousenband 'Ky Bush'

Vigna unguiculata ssp.
Sesquipedalis 
(Engels: Asparagus of Yardlong
Bean)
Terug van weggeweest: de niet klimmende
kousenband, zowaar geen algemene
verschijning! Dit roodzadige ras vormt flinke planten (50 cm hoog) en
bloeit sierlijk blauwpurper. Per bloemtros ontstaan 2-4 slanke bonen van ca
30 cm lang. Virusresistent, heeft bij uitzaai in juni een goede kans in de
vollegrond.

040270  25 g  € 3,95 
040270.1  250 g    € 19,95 

Kousenband 'Ande' / ´Metro
Rouge´ / 'Metro Black' / 'Metro
Marrone'

Vigna unguiculata ssp.
Sesquipedalis 
(Engels: Asparagus of Yardlong
Bean)
Bruinzadige of zwartzadige rassen met lange, groene peulen. Kousenband
is redelijk succesvol in Nederland, buitenteelt lukt echter zelden.
Peullengte 60-70 cm.

040300  10 g  € 1,95 
040300.1  100 g  € 4,95 
040300.2  1 kg    € 35,00 

Zwartoogboontjes 'Italia Dell'
Occhio' / 'Black Eyed Pea'

Vigna unguiculata ssp.
unguiculata 
(Engels: Black Eyed Bean / Pea)
Dit familielid van de kousenband moet zeer
jong geplukt worden om ze met peul-en-al te
kunnen eten. Beroemd en geliefd zijn vooral de droogboontjes, die uit de
rijpe peulen te oogsten zijn, onrijp (dus groen) oogsten van de zaden kan
uiteraard ook, is veel meer werk, maar de smaak is subliem. Ze hebben
sowieso een heel eigen smaak en staan in kookboeken bekend als
zwartoogboontjes. De bite is stevig en minder melig dan zijn broertje de
droogboon, die van een ander geslacht afkomstig is. Van oorsprong is het
eten van Black Eyed Peas een Italiaanse traditie die waarschijnlijk in
Amerika is gekomen door de Italianen. Nu geeft het geluk in de VS om ze
op 1 januari te eten... 
Deze oogboontjes komen als een van de weinigen uit de zgn. Oude
Wereld, de oorsprong ligt in Afrika en Azië, de oude Grieken en Romeinen
aten ze al en in de Middeleeuwen werden ze op grote schaal geteeld.  
Uiteraard zijn er weer veel berichten dat dit de gezondste boon is die er
bestaat... o.a. door een hoog gehalte Vitamine A en B, goede vezels,
Kalium en Proteïnen.

040350  75 g  € 2,95 

Kousenband 'Purple Mart No.2' /
'Ab-110'

Vigna unguiculata ssp.
Sesquipedalis 
(Engels: Asparagus of Yardlong
Bean)
De eerste purperkleurige echte kousenband.
Peulen groeien tot een lengte van 40-50 cm en verkleuren tijdens het
koken naar groen.

040400  ± 70 zaden (10 g)  € 1,95 
040400.1  ± 700 zaden (100 g)  € 9,95 

Koetjes-Erwten 'Mississippi
Silver'

Vigna unguiculata 
(Engels: Cowpea, Crowder, Black
Eye Pea)
Onbekende bonengroep in ons land, de naaste
familie is kousenband. In de loop van de jaren
zal wellicht meer aandacht komen. Eet ze heel jong groen als peultjes, (dit
ras heeft zilverachtig groene peultjes) in een later stadium onrijp gedopt
(als erwten), tenslotte kan het zilverroze, vrij grote boontje droog worden
geoogst, houdt wel rekening met tamelijk lange kooktijden…

040410  100 g  € 2,95 

Koetjes-Erwten 'Pinkeye Purple
Hull' / 'Top Pick Pinkeye'

Vigna unguiculata 
(Engels: Cowpea, Crowder, Black
Eye Pea)
Onbekende bonengroep in ons land, de naaste
familie is kousenband. In de loop van de jaren
zal zeker meer aandacht komen omdat de smaak uitgesproken aromatisch
en het mondgevoel heerlijk krokant is. Eet ze heel jong (purper met
groene peultjes), in een later stadium onrijp gedopt (als erwten), tenslotte
kan het roze, ronde boontje droog worden geoogst, houdt wel rekening
met tamelijk lange kooktijden…

040430  100 g  € 2,95 

Limabonen, Struik 'Dixie
Speckled Butterpea'

Phaseolus lunatus var nanus 
(Engels: Bush Lima Bean)
Vreemd dat in ons land de limaboon
nauwelijks is doorgedrongen. Aan de smaak
ligt het niet: deze lage struikbonen kunnen
jong geplukt worden en zijn dan zacht als peultjes met een pittige smaak.
Zie internet voor talloze recepten. Doorgegroeid ontstaan de vele peulen
met (onrijp) rozerode of (rijp) bruin gevlekte droogboontjes, die uitstekend
van smaak zijn: notig met een boterzachte textuur. Ze groeien ook heel
goed (binnen en buiten) in potten, de witte bloemetjes geuren heerlijk en
lokken vlinders. Tip voor het koken van de droge bonen: eerst 12 uur
voorweken (niet te warm), vervolgens minimaal 45 minuten koken, geen
zout vooraf en regelmatig schuim spatelen (i.v.m. bitterstoffen).

040445  50 g  € 2,95 

Limabonen, Klimmend 'Giant
Christmas' / 'O Del Papa'

Phaseolus lunatus 
(Engels: Pole Lima Bean)
Opvallend fraaie droogboon, die de mooie
kleuring ook na koken behoudt. Een tropische
boon, die een ontdekking in ons land waard is.
Eetbaar zijn de verse of de rijpe zaden. Bij het zaaien zijn de prachtige
bonen al zichtbaar: wit met dieppurperen vlekjes en vlakken. De boon
houdt van een warm plekje (in de kas mag ook!) en klimt langs touwtjes
of stokken. Limabonen hebben een boterachtige smaak en romige textuur.
De duidelijk nootachtige smaak wordt soms vergeleken met kastanjes.

040447  100 g  € 3,95 
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Koetjes-Erwten 'Mississippi
Purple Brown Crowder'

Vigna unguiculata 
(Engels: Cowpea, Crowder, Black
Eye Pea)
Een onbekende, maar smakelijke bonengroep
in ons land, de naaste familie is kousenband.
In de loop van de jaren zal zeker meer aandacht komen omdat de smaak
uitgesproken aromatisch en het mondgevoel heerlijk krokant is. Eet ze
heel jong groen als peultjes, (dit ras heeft lang houdbare peultjes) in een
later stadium onrijp gedopt (als erwten), tenslotte kan het kastanjebruine
boontje droog worden geoogst, houdt wel rekening met tamelijk lange
kooktijden… In de tropen is deze boon een belangrijk gewas: zeer
droogteresistent en ook bestand tegen schaduw, waardoor deze in
combinatie met maïs of suikerriet wordt verbouwd.

040450  100 g  € 2,95 

Naaldbonen (Stam) 'Aramis'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: French Haricot Vert)
Een lage, ziekteresistente naaldboon met
fraaie gevlekte zaden. Oogst ze vroeg voor
extra fijne boontjes met een heerlijke “bite”!

040460  50 g  € 2,95 

Naaldbonen (Stam) 'Nautica'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: French Haricot Vert)
De vroegste naaldboon zonder draad. Sterke
groeier, maar toch met een stevig gewas.
Fijnpeulig van 17 - 19 cm lengte; blijven ook in
ouder stadium dun en zonder draad.
Geweldige opbrengst per plant bij elke weersomstandigheid.

040500  100 g  € 3,95 
040500.1  3x100 g  € 9,95 

Naaldbonen (Stam) 'Triomphe de
Farcy'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: French Haricot Vert)
Ras uit Frankrijk, dat waarschijnlijk in 1892 is
ontstaan. Een prachtige oogst van fijne,
groene bonen, die zich goed lenen voor extra
vroege oogst (naaldbonen) maar ook bij later plukken goed mals blijven.
Houd dan wel rekening met draad, even iets meer werk om schoon te
maken dus. Overigens klinkt vaak de (nostalgische) verzuchting, dat de
ouderwetse bonen met draad de lekkerste waren! De bruine zaden zijn
opmerkelijk en typerend voor naaldboonrassen. De peulen zijn vrij lang.

040700  ± 400 zaden (100 g)  € 2,95 

Pronkbonen (Stok) 'Black Coat'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean, Policeman's
Boots)
Al in 1654 werd dit ras genoemd door de
Duitse botanicus Michael Titus. Toen al een
bestaand ras dus en inmiddels tamelijk
zeldzaam. Het eerste dat opvalt zijn de pikzwarte zaden, die uit de rijpe
peulen te oogsten zijn en in dat stadium een heerlijke en sierlijke
droogboon vormen. De verse pronkbonen zijn ook niet te versmaden en
groeien na bestuiving van de sierlijke, oranjerode bloemen. Oogst ze jong
voor een malse en smakelijke snijboon.

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
041380  10 zaden  € 1,95 

Pronkbonen (Stok) 'Grootzadige
Boerentenen' / 'Priesterbonen'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Zeer sterke boon, gebruik hem als windkering
voor uw gewone snijbonen, jong geplukt zijn
ze minstens zo smakelijk. Als de bonen langer
hangen kunnen de afzonderlijke bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn
bekend onder de naam “aardappelboontje”. Vanwege de zeer grote
afmeting van de witte zaden is de passende streeknaam “boerentenen”
ontstaan.

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
041400  100 g  € 3,50 

Pronkbonen (Stok) 'Color Mix'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Dat je met pronkbonen pronken kunt zal je
beleven met deze mix van 10 soorten
klimmende rassen in alle verschillende
voorkomende kleuren: rood, wit, zalmroze en
rood-wit. Een vrolijk bloeiend feest van smakelijke snijbonen! Oogst de
peulen jong voor malse (snij)bonen of laat ze rijpen voor een wonderlijke
(droog)bonenschotel.

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
041440  60-80 zaden (100 g)  € 4,95 

Pronkbonen (Stok) 'Crusader'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Hiermee haalt u een echte showboon in huis,
de Engelsen noemen dit ras de "Exhibitor's
Runner Bean" vanwege de record-peullengte
van 40cm! Daarbij hoort natuurlijk ook een
recordbreedte van bijna 2,5cm. Laat er eens een paar doorgroeien om een
record op uw tuin te vestigen…! Voor de rest: jong plukken geeft de meest
malse byte. Roodbloeiend, purper met zwarte zaden.

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
041450  ruim 75 zaden (100 g)  € 3,50 
041450.1  3x100 g  € 7,95 
041450.2  ruim 750 zaden (1 kg)    € 19,95 

Pronkbonen (Stok) 'Emergo'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Zeer sterke boon, gebruik hem als windkering
voor uw gewone snijbonen, jong geplukt zijn
ze minstens zo smakelijk. Als de bonen te lang
hangen kunnen de afzonderlijke bonen (zaden)
worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam 'aardappelboontje' Dit
witbloeiende ras is extra bestand tegen zilte wind.

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
041500  ± 85 zaden (100 g)  € 3,95 
041500.1  ± 850 zaden (1 kg)    € 29,95 

Pronkbonen (Stok) 'Enorma'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Een roodbloeier met een grote oogst van vrij
lange peulen met goede smaak en textuur.
Deze klimmende soort groeit aan stokken van
2-3m lengte.

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
041520  ± 40 zaden (50 g)  € 2,95 

Blonde Pronkbonen (Stok)
'Golden Sunshine'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Zo wil iedereen wel groente in de siertuin! Het
goudgele blad klimt snel en sterk tegen
schutting, gaas of langs stokken. Prachtig is
het pittige contrast met de oranjerode bloemen. Na de bloei groeien
smakelijke snijbonen, die jong geplukt op zijn best zijn. Jong plukken
stimuleert ook goede doorbloei.

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
041550  25 g  € 3,95 
041550.1  1 kg    € 50,00 

Pronkbonen (Stam) 'Jackpot
Queen of Hearts'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Queen of Hearts behoort tot de Engelse
Jackpot Serie, dat zijn compacte, rijkbloeiende
pronkbonen die zich heel goed lenen voor teelt
in potten of op een veldje in de tuin. Dit ras geeft een helderrode bloei,
die gevolgd wordt door heerlijk malse bonen. Oogst pronkbonen jong, dan
zijn ze het lekkerst en dan bloeit de plant het langst door.

041565  50 g  € 3,95 

Pronkbonen (Stam) 'Jackpot
Solitaire'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Solitaire behoort tot de Engelse Jackpot Serie,
dat zijn compacte, rijkbloeiende pronkbonen
die zich heel goed lenen voor teelt in potten of
op een veldje in de tuin. Dit ras geeft een helderwitte bloei, die gevolgd
wordt door heerlijk malse bonen. Oogst pronkbonen jong, dan zijn ze het
lekkerst en dan bloeit de plant het langst door.

041570  50 g  € 3,95 

Pronkbonen (Stam) 'Jackpot
Sweepstake'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Sweepstake behoort tot de Engelse Jackpot
Serie, dat zijn compacte, rijkbloeiende
pronkbonen die zich heel goed lenen voor teelt
in potten of op een veldje in de tuin. Dit ras geeft een wit-rode
(tweekleurige) bloei, die gevolgd wordt door heerlijk malse bonen. Oogst
pronkbonen jong, dan zijn ze het lekkerst en dan bloeit de plant het langst
door.

041575  50 g  € 3,95 
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Pronkbonen (Stok) 'Minnow' /
'Equator'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Deze witbloeiende variëteit geeft een grote
oogst aan korte pronkbonen, die jong geoogst
extra mals, aromatisch en zoet zijn! De peulen
zijn heel lang draadloos. Oogst ze bij 15 cm lengte en smullen maar!

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
041640  50 g  € 2,95 
041640.1  3x50 g  € 7,50 

Pronkbonen (Stok) 'Celebration' /
'Sunset'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Een van de vroegst oogstbare, klimmende
pronkers. De peul is vrij kort. Tenslotte het
meest opvallende van dit ras: de prachtige,
zalmroze bloei! De mooie moestuin….

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
041700  40 zaden (50 g)  € 2,95 

Pronkbonen (Stok) 'Painted Lady'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Wat kan de groentetuin toch af en toe mooi
zijn..... U vond die rode Pronkers vast al heel
fraai, ziehier een herintroductie van een oud
ras uit Engeland: een fantastisch, 2-kleurig
bloeiende soort: in de knop rood, bloeit met witte “lipjes” en rode
“vlaggetjes”. Als toegift een enorme oogst!

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
041900  60 zaden (100 g)  € 2,95 
041900.1  300 zaden (5x100 g)    € 12,50 

Pronkbonen (Stok) 'Prijswinner' /
'Scarlet Emperor'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Prachtige bloedrode bloemen, dit historische
ras is van Hollandse bodem en draagt lange
peulen. Heerlijk van smaak, vroeg oogsten!
Toch te laat geoogst? Oogst de prachtige droge bonen en kook er een
heerlijke bonensoep van.

Pronkbonen zijn zeer sterke bonen, gebruik de klimmende soorten als
windkering voor de gewone snijbonen, jong geplukt zijn ze minstens zo
smakelijk. Als de bonen te lang hangen kunnen de afzonderlijke
bonen(zaden) worden gepeld. Deze zijn bekend onder de naam
'aardappelboontje'. Pronkbonen zijn ook tamelijk bestand tegen zilte wind.
042000  100 g  € 2,95 

Pronkbonen (Stam) 'Pickwick' /
'Hammonds Dwarf Scarlet'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
Bloedrood is de bloei van dit doordragende
lage ras. Draagt vroeg en geeft bij regelmatig
plukken 10-12 weken lang oogst.

042500  50 zaden (50 g)  € 2,95 

Pronkbonen (Stam) 'Hestia'

Phaseolus coccineus 
(Engels: Runner Bean)
De prachtige rood-witte bloei pronkt allereerst.
Spoedig volgt een goede oogst van draadloze
gezonde pronkbonen. Een ideaal ras voor
kleine plekjes, teelt in potten of gewoon in de
siertuin..…

042600  ± 40 zaden (50 g)  € 2,95 

Lablabbonen 'Purple'

Dolichos lablab 
(Engels: Hyacinth Bean)
Sierlijk, klimmend peulgewas voor een zonnig
plekje buiten of in de kas. Deze
vlinderbloemige bloeit prachtig lilaroze in lange
bloemtrossen met purpergroen tot roodpurper
blad en wordt als sierplant (eenjarig) enorm gewaardeerd, niet in de
minste plaats omdat nog niet veel mensen dit gewasje kennen. Voor de
moestuinier: na de bloei groeien korte, felroze peultjes met een
aangename zachtzoete smaak, populair in Azië! Jong plukken, kort koken
of smoren in bijv. Tarkari (Surinaams gerecht), het roze verandert na
koken in groen. De droge boontjes kunnen uiteraard ook worden gekookt,
maar het water moet 2x worden ververst vanwege licht toxische
eigenschappen. In de tropen wordt het jonge blad door salade en het
oudere blad als spinazie gebruikt. De stevige wortels kunnen worden
gekookt of gebakken. Multifunctioneel eetbaar!

043000  12-16 zaden (5 g)  € 1,95 
043000.1  50 g  € 9,95 
043000.2  500 g    € 75,00 

Lablabbonen 'Witte Sim'

Dolichos lablab 
(Engels: Hyacinth Bean)
Sierlijk, klimmend peulgewas voor een zonnig
plekje buiten of in de kas. Deze
vlinderbloemige bloeit in het mooiste helderwit
in lange bloemtrossen met heldergroen blad
en wordt als sierplant (eenjarig) enorm gewaardeerd, niet in de minste
plaats omdat nog niet veel mensen dit gewasje kennen. Voor de
moestuinier: na de bloei groeien korte, frisgroene peultjes met een
aangename zachtzoete smaak, populair in Azië! Jong plukken, kort koken
of smoren in bijv. Tarkari (Surinaams gerecht). De droge boontjes kunnen
uiteraard ook worden gekookt, maar het water moet 2x worden ververst
vanwege licht toxische eigenschappen. In de tropen wordt het jonge blad
door salade en het oudere blad als spinazie gebruikt. De stevige wortels
kunnen worden gekookt of gebakken. Multifunctioneel eetbaar!

043100  12-16 zaden (5 g)  € 2,95 
043100.1  ± 250 zaden (100 g)  € 35,00 

Sojaboon 'Aligator'

Glycine max 
(Engels: Soy Bean)
Er is veel vraag naar Gentech-vrije sojabonen,
vandaar dat er hard wordt gezocht naar
rassen, die goed in Europa groeien. Wij
verzamelen deze rassen graag: ‘Aligator’ is een
lichtgekleurd ras, dat in Noord-Amerika kortweg ‘White Hilum’ wordt
genoemd. De teelt van soja is vrij eenvoudig en vergelijkbaar met bonen
(warmteminnend!), ontdek ook eens hoe fraai de sojaplant er uit ziet! Vers
gepelde soja heet in Japan “Edamame”.

043880  10 g  € 1,50 
043880.1  100 g  € 7,50 
043880.2  1 kg    € 25,00 

Sojaboon 'Black Jet'

Glycine max 
(Engels: Soy Bean)
Deze zwartzadige soja geeft een goede
opbrengst in ons klimaat (bij normale
zomers…) De smaak wordt extra gewaardeerd,
de structuur is stevig. Heerlijk zijn de vers
gedopte boontjes, in Japan “Edamame” genoemd.

043900  ± 30-50 zaden (10 g)  € 1,95 

Sojaboon 'Elena'

Glycine max 
(Engels: Soy Bean)
Er is veel vraag naar Gentech-vrije sojabonen,
vandaar dat er hard wordt gezocht naar
rassen, die goed in Europa groeien. Wij
verzamelen deze rassen graag: ‘Elena’ is een
ras, dat in Engeland als beste uit de bus komt. De teelt van soja is vrij
eenvoudig en vergelijkbaar met bonen, ontdek ook eens hoe fraai de
sojaplant er uit ziet! Vers gepelde soja heet in Japan “Edamame”.

043980  ± 30-50 zaden (10 g)  € 1,95 

Sojaboon 'Envy' / 'Chiba Green' /
'Midori Giant'

Glycine max 
(Engels: Soy Bean)
Wie kent de naam niet van deze zeer
voedzame en eiwitrijke peulvrucht!? Leuk om
eens te telen: de zaden kunnen rijp en onrijp
worden gegeten. Dit ras is uitgebreid in Noord-Europa getest en wordt rijp
in ons klimaat. Heerlijk zijn de vers gedopte boontjes, in Japan
“Edamame” genoemd.

044000  ± 25 zaden (10 g)  € 1,95 
044000.1  ± 250 zaden (100 g)  € 9,95 
044000.2  ± 2500 zaden (1 kg)    € 75,00 

Sojaboon 'Fiskeby V'

Glycine max 
(Engels: Soy Bean)
Dit Zweedse Sojabonenras groeit goed in
Noord-Europa en heeft een zeer goede
oogstverwachting! Soja wordt in veel
voedingsmiddelen verwerkt vanwege de hoge
voedzaamheid. Heerlijk zijn de vers gedopte boontjes, in Japan
“Edamame” genoemd, maar in bijna alle gebieden van de tropen bekend.

044050  ± 30-50 zaden (10 g)  € 1,95 
044050.1  ± 300-500 zaden (100 g)  € 9,95 

Sojaboon 'Green Shell'

Glycine max 
(Engels: Soy Bean)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Er is veel vraag naar Gentech-vrije sojabonen,
vandaar dat er hard wordt gezocht naar
rassen, die goed in Europa groeien. Wij verzamelen deze rassen graag:
‘Green Shell’ is een nieuw ras, dat veel getest is in het klimaat van Noord-
Europa en dus ook bij een mindere zomer een goede oogst moet geven.
De teelt van soja is vrij eenvoudig en vergelijkbaar met bonen, ontdek ook
eens hoe fraai de sojaplant er uit ziet! Vers gepelde soja heet in Japan
“Edamame”.

044060  ± 30-50 zaden (10 g)  € 2,50 
044060.1  ± 300-500 zaden (100 g)  € 15,00 
044060.2  ± 3000-5000 zaden (1 kg)    € 100,00 

Sojaboon 'Lucky Lion'

Glycine max 
(Engels: Soy Bean)
Een mooi Japans landras, vroeg oogstbaar
(ongeveer 85 dagen na zaaien). Heerlijk zijn
de vers gedopte boontjes, in Japan
“Edamame” genoemd. De planten zijn
ongeveer 80 cm hoog en dragen in heldergroene peulen meestal 3 bonen.
De planten kunnen goed tegen warmte en droogte, alleen tijdens de bloei
mag het niet te droog zijn anders valt de bloesem zonder zelfbevruchting.

044100  ± 30-50 zaden (10 g)  € 2,95 

Sojaboon 'Siverka'

Glycine max 
(Engels: Soy Bean)
Er is veel vraag naar Gentech-vrije sojabonen,
vandaar dat er hard wordt gezocht naar
rassen, die goed in Europa groeien. Wij
verzamelen deze rassen graag: ‘Siverka’ is een
nieuw ras uit Engeland, dat in 2016 is geïntroduceerd. Het komt van de
zelfde kweker als het al iets oudere (maar zeer succesvolle) ras ‘Elena’. De
teelt van soja is vrij eenvoudig en vergelijkbaar met bonen, ontdek ook
eens hoe fraai de sojaplant er uit ziet! Vers gepelde soja heet in Japan
“Edamame”.

044110  ± 250 zaden (50 g)  € 2,95 
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Sojaboon 'Tohya'

Glycine max 
(Engels: Soy Bean)
Wie kent de naam niet van deze zeer
voedzame en eiwitrijke peulvrucht!? Leuk om
eens te telen: de zaden kunnen rijp en onrijp
worden gegeten. Dit ras is vroeg oogstbaar en
vormt vrij compacte planten met boterzachte boontje. De meeste peulen
vormen 3 zaden, die vrij gemakkelijk te pellen zijn, zeker na kort
blancheren. In Japan worden deze gepelde boontjes “Edamame”
genoemd.

044120  ± 30-50 zaden (10 g)  € 1,95 
044120.1  ± 300-500 zaden (100 g)  € 9,95 
044120.2  ± 3000-5000 zaden (1 kg)    € 75,00 

Sojaboon 'Seedsavers Choice'

Glycine max 
(Engels: Soy Bean)
Een interessante mix van verschillende rassen
sojabonen: lage tot halfhoge (40-90 cm)
types, donker- en lichtzadig, kortom een
ontdekkingsreis binnen dit boeiende gewas dat
zeer in opkomst is! Heerlijk zijn de vers gedopte boontjes, in Japan
“Edamame” genoemd.

044200  30-40 zaden  € 2,50 

Droogbonen, Stam 'Algarrobo'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Deze fraaie droogbonen zijn via Duitsland
(Astrid Storm) uit Spanje gekomen, uit het
dorpje Algarrobo. De compacte planten bloeien
lichtlila, de peulen zijn jong zeer goed eetbaar
als sperzieboon en uiteindelijk oogst je de donkerrode zaden met oranje
vlekken. Zeer gezonde groei en prima oogst.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
044880  10 g  € 1,95 

Droogbonen, Stam 'Alubias
Negras de Tolosa'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Een gezond en fraai streekgewas uit het
Spaanse Baskenland! De compacte planten
tonen eerst de groene peulen, die jong zeer
goed eetbaar zijn als sperzieboon en uiteindelijk oogst je de pikzwarte
zaden!

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
044885  100 g  € 2,50 
044885.1  3x100 g  € 6,95 
044885.2  10x100 g    € 19,95 

Droogbonen, Stok 'Anellino
Giallo'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Een klimmend Italiaans ras met kromme, gele
peultjes. Voor de liefhebber van een volzadige
boon is dit een ware lekkernij, de peul is
volkomen vliesloos en zalvig na koken. De rijpe bonen zijn wijnrood met
witte spikkels en als droogboontje eetbaar. Late vruchtzetting. Lijkt op het
zeldzame boontje 'Sulfer'.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
044900  ± 25 g  € 2,50 

Droogbonen, Stam 'Blaue
Bamberger'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Dit oude ras geeft prachtige blauwe zaden met
witte spikkels, die later verkleuren naar zwart
met lichtbruine spikkels. De lage planten
kunnen iets ranken, maar meestal is geen steun nodig. Vervolgens komen
de fraaie, lichtlila bloemetjes. Jong geoogst zijn de peulen van deze boon
heerlijk als sperzieboon!

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
044910  25 g  € 2,50 

Droogbonen, Stok 'Asturische
Kirschkernbohne'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
De gelijkenis met de cranberry, maar ook
(zoals de naam zegt) met kersenpitten is
opvallend! Deze bonen worden vooral geteeld
voor de oogst van de droogbonen. In de siertuin misstaan ze trouwens
door de violetroze bloei geenszins! Aan de klimmende planten groeien
brede, iets gebogen peulen van 11-12 cm lang met elk 7 boontjes. Soms
mengen we deze donkerrode met de fraaie lichtbruine ‘Herrenböhnli’.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
044920  20 zaden (5 g)  € 2,50 

Droogbonen, Stok 'Barangeon
Nierbonen'

Leveringsmaanden: het gehele jaar

044970  100 g  € 2,95 

Droogbonen, Stam 'Bruine
Kogelboon'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Stamdroogboon. Dat niet elke bruine boon
hetzelfde is bewijst dit oude traditionele
Hollandse ras. De bonen hebben eivormige tot
ronde zaden. Opvallend sterke planten geven een hoge productie. De
smaak is overheerlijk (als je tenminste van bruine bonen houdt…) Naast
gebruik in hoofdgerechten ook geschikt om te koken tot soepboon.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
044990  50 g  € 3,50 

Droogbonen, Stam 'Bruine
Noordhollandse'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Geschikt voor chili-con-carne, soep en andere
gerechten. Laag gewas.

Droogbonen worden op verschillende manieren
geoogst. Sommige rassen zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen
kunnen alleen vers of (gerijpt) droog gegeten worden. Tip voor het
opslaan van droge bonen: om uitkomen van eventuele eitjes van de
bonenvlieg te voorkomen plaatst u de goed gedroogde bonen 24 uur in de
vriezer.
045000  100 g  € 2,50 

Droogbonen, Stam 'Borlotto di
Vigevano

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Borletto Bean)
Deze lage boon wordt (jong) als gehele peul of
(rijper) gedopt gegeten. De peulvorm is breed
en kort. De kleur is opvallend roodbruin
gevlekt, in rijp stadium wit met felrode vlekken. Vanwege deze kleur zeer
populair voor de sier! De bonen zijn eveneens fraai gekleurd: geel met
felrode tekening. Populair in Italië vanwege de unieke smaak! Lage plant.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045100  100 g  € 3,95 
045100.1  1 kg    € 25,00 

Droogbonen, Stam 'Borlotto
Lingua di Fuoco'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Borletto Bean)
ECO GETEELDE ZADEN! Deze lage boon wordt
(jong) als gehele peul of (rijper) gedopt
gegeten. De peulvorm is breed en kort. De
kleur is opvallend roodbruin gevlekt, in rijp stadium wit met felrode
vlekken. Vanwege deze kleur zeer populair voor de sier! De bonen zijn
eveneens fraai gekleurd: wit met felrode tekening. Populair in Italië
vanwege de unieke smaak! Lage plant.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045120  60 g  € 2,50 
045120.1  1 kg    € 19,95 

Droogbonen, Stam 'Buckskin' /
'Yellow Indian Woman'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Buckskin is een heerlijk romige, lichtbruine tot
warmgele droogboon die veel heeft gereisd:
hoewel hij ongetwijfeld zijn reis begon in
Mexico, vond hij uiteindelijk zijn weg naar Zweden en werd in de jaren
1800 door Zweedse immigranten naar Buckeye (Montana) gebracht. Soms
werd de boon wel 'Yellow Indian Woman' genoemd, het is een krachtig
groeiende boon voor het korte seizoen die vele handen vol peulen vormt
aan laagblijvende planten. 
 
Buckskin is een betrouwbare hoogproductieve boon gebleken voor
Noordelijke klimaten. Deze boon, die vroeg rijpt en gelijkmatig droogt,
presteerde goed in proeven met droge-droog-boeren in zowel de
Willamette-vallei in Oregon als de Snoqualmie-vallei in de buurt van
Seattle, Washington. De peulen houden de bonen goed vast tijdens de
oogst en zijn toch gemakkelijk te dorsen. Het is altijd vrolijk om de (dan
nog) felgele bonen in de herfst uit de hoop puin te zien zeven. 
 
Er zijn veel bonen om uit te kiezen, maar dit is de boon waar mensen altijd
voor terugkomen. Buckskin heeft een vlezige textuur die tegelijk stevig en
romig is en zijn vorm behoudt tijdens het koken. Het doet in veel
opzichten denken aan een limaboon. Met een op zichzelf staande smaak
belichaamt deze boon een rijkdom die maar weinig bonen kunnen
evenaren. Geniet gewoon als gekookte bonen met een beetje knoflook,
verwerk ze in een hartige succotash, laat ze zwemmen tussen
wintergroenten in een stevige soep op koude avonden, of bak ze in
traditioneel maïsbrood. Past ook goed bij roomsauzen of gestoomde
bladgroenten zoals boerenkool.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045123  10 zaden  € 1,95 
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Droogbonen, Stam 'Bumble Bee'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Een prachtig oud ras met laag gewas, dus een
zgn. stamdroogboon. De hommel onder de
bonen, doet zijn naam eer aan: groot formaat
droogboon met leuke tekening! Heerlijk in de
bonenschotel of in/als soep.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045125  25 g  € 2,95 

Droogbonen, Stam 'Cannellino o
Lingot' / 'Gia Cannellone bianco o
di Lingot'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Uit zeer oude Italiaanse traditie komt deze
(voor ons) tamelijk onbekende witte boon van
het Cannellini of Cannellino Type. Het is een stamboon, dus maximaal 50-
60 cm hoog en hoeft geen steun. De boon is heel jong geplukt bijzonder
smakelijk als naald- of sperzieboon, een veel gebruikte toepassing in Italië
is het vers doppen van de boontjes, (voordat ze droog zijn dus) zoals de
Fransen doen met Flageoletboontjes. Uiteindelijk kunnen ze ook worden
geoogst als droogboon, als de rechte peulen van groen naar wit rijpen, ze
danken er de Engelse naam 'White Long Bean' aan. Het oogsten gaat heel
gemakkelijk, de helften laten gemakkelijk los. Bij droog weer lukt het zelfs
om een potje onder de bonen te houden en de boontje erin te tikken! In
Italië is ook deze witte droogboon zeer populair, bijvoorbeeld in
minestrone, de smaak is iets notig en het mondgevoel zeer romig. De
boon zet zich in volume 2-3x uit na inweken in water!

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045127  100 g  € 3,95 

Droogbonen, Stok 'Cherokee Trail
of Tears' / 'Cherokee Black'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Deze pikzwarte bonen zijn zowel vers (er
komen groene, gespikkelde en paarse peulen
voor) als doorgerijpt als zwarte (droog)bonen
te eten. De verse peulen zijn opmerkelijk mals met een te verwaarlozen
draad. De Cherokee Indianen namen deze boon mee op hun zware mars
naar Oklahoma, de zgn. Trail of Tears, een verplichte verhuizing, die
duizenden mensenlevens heeft geëist. In 1977 is deze boon door (wijlen)
Dr. John Wyche aan Seeds Savers Exchange gegeven. Zijn voorouders
namen als Cherokee Indianen deel aan die dodenmars. Deze bonen
klimmen (vaak halfhoog) en zijn dus een prachtig symbool bij het zaaien
van de “3 zussen”: maïs, pompoenen en bonen. Zie bijvoorbeeld:
www.reneesgarden.com class="desc-group">Droogbonen worden op
verschillende manieren geoogst. Sommige rassen zijn met gehele peul ook
eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt) droog gegeten worden.
Tip voor het opslaan van droge bonen: om uitkomen van eventuele eitjes
van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u de goed gedroogde bonen 24
uur in de vriezer.

045128  40 g  € 3,95 
045128.1  3x40 g  € 9,95 
045128.2  1 kg    € 75,00 

Zwarte Droogbonen, Stam 'Coco
Noir' / 'Starazagorski'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Een veelzijdige en zeer smakelijke boon! Het
eerste wat opvalt zijn de glanzende, pikzwarte,
ronde zaaiboontjes! De plant geeft platte
bonen van 13 cm lang en 18 mm breed. De jong geplukte boon is
draadloos, heerlijk mals en bijzonder smakelijk! Doorgegroeid kan de boon
vers worden gedopt of (nog rijper) kunnen de zwarte boontjes droog
worden geoogst: zo ontstaat de zeer gewilde uiterst donkere droogboon.
'Coco Noir' staat bekend om de bestendigheid tegen droge grond en
warme zomers.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045130  100 g  € 2,50 
045130.1  3x100 g  € 5,95 
045130.2  1 kg    € 15,00 

Droogbonen, Stam 'Dalmatiner
Rote'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Via Astrid Storm bereikte ons deze fraaie rood-
wit gevlekte boon uit de Jacob-Cattle-groep. De lage planten hebben een
stevige plantopbouw, geven lange peulen met een zeer goede oogst.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045135  25 g  € 2,95 

Droogbonen, Stok 'Dunajec' /
'Climbing Jacobs Cattle' /
'Picassoboontje'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Beeldschoon, gespikkeld droogboontje uit
Polen, gekocht in een plaatsje aan de rivier de
Dunajec. Dit Poolse boontje wordt al minstens decennia geteeld in de
streek rond het Pieniny-gebergte. Het is een klimmer, die 180-200 cm
hoog wordt, krijgt groene peulvruchten en is witbloeiend. De boon is deels
donkerpurper, deels wit met donkerpurperen spikkels. 
De bevindingen van een klant:  
Ik heb de droogwinner Dunajec gekweekt en op het zakje staat: “de
smaak horen wij graag van u”... nou die is geweldig! Wij hebben er soep
van gekookt met een heerlijke zachte smaak.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045140  40 g  € 2,95 
045140.1  1 kg    € 50,00 

Droogbonen, Stam Eksterboontje
/ 'Magpie' / 'Superlative'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Dit zeldzame lage (niet klimmende) boontje is
uit de vergetelheid gered door enthousiaste
bonenverzamelaars! Het Eksterboontje is een
droogboontje en een naaldboontje in één. Zeer jong geplukt oogst je een
mals en verfijnd naaldboontje met een heerlijke bite. Verder gerijpt kan je
de peulen doppen of dorsen, zodat de fraaie droge boontjes eruit komen:
half zwart en half wit met zwarte spikkels. Deze smaken heerlijk met een
zacht “creamy” mondgevoel. De groei is gezond en de oogst zeer groot! In
Frankrijk was dit boontje al rond 1900 bekend onder de naam ‘Superlative’
(dat zegt wel iets...) en de Engelsen houden het op Magpie (=Ekster).

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045144  ± 90 zaden (40 g)  € 2,95 

Droogbonen, Stok 'Fabada de
Asturias'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Bekende Spaanse witte boon met een speciale
vorm: vrij recht en langwerpig als een kort
schoolkrijtje. Droog zijn ze 2,5 cm lang en 7
mm dik, gekookt zetten ze nog wat extra op. Oorspronkelijk komt deze
klimmende boon uit Noord-Spanje (Asturias), wij verkopen de
oorspronkelijke boon, die hier en daar erg duur verkocht wordt. Maak er
een heerlijke Fabada van (recepten zie internet)! Ze smelten fluwelig op de
tong…

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045148  15 zaden  € 2,50 

Droogbonen, Stam 'Flageolet' /
'Groene Flageolet'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
De bonen worden groen als doperwten
gedopt, of later als droge boon geoogst.
Aromatische Franse lekkernij. Lage plant.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045150  100 g  € 2,95 

Droogbonen, Stam 'Friese Gele
Woud' / Stroobonen of
Wâldbeantsjes

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Uit oude Friese traditie! Deze crèmegele lage
droogboon heeft een zachte schil en is ideaal
als soepboon, maar wordt ook graag met een stukje spek gegeten. De
zachte, romige bonensmaak combineert met veel soorten kruiden en
bouillons.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045160  50 g  € 2,50 

Droogbonen, Stok 'Frost Bean' /
'Pea Bean' / 'Zuikerboon'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Dat heb je met bonen, die uit een oude traditie
komen, overal krijgen ze een andere naam en
niemand weet de oorsprong meer. Een
klimmende boon, die zowel vers (de gehele peul) als droog kan worden
geoogst. De peulen zijn vrij plat en breed en ongeveer 12 cm lang, de
bonen hebben bij rijping een prachtige kastanjerode tekening rond de
navel. Late zaai is mogelijk, dit ras rijpt bij kouder weer nog prima na. De
bekende Engelse schrijver Mat Coward is lovend over dit rasje: “One of my
most reliable, heavy-yielding and useful garden crops is a type of climbing
bean which I originally got a few years ago fro the Heritage Seed Library.
I'm not sure whether it gets its name from its fat, round seeds or as a
corruption of "pie" as in piebald - the two-tone beans are very attractive.
You can eat the young pods whole, as French beans, but that would be a
bit of a waste. I let them grow on to near maturity, when the beans are
fully formed and coloured and the pods are starting to turn yellow and
floppy. 
At this state, I shell the beans and freeze them for use in cooked dishes
through the winter. They freeze perfectly, retaining their floury, meaty
texture. If you don't have a freezer, simply leave the pods on the plants
until they are crisp and store the pea beans as dried beans for boiling.”

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045170  40 zaden  € 3,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/045128-droogbonen-stok-cherokee-trail-tears-cherokee-black
http://www.reneesgarden.com/articles/3sisters.html%3Cdiv
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/045130-zwarte-droogbonen-stam-coco-noir-starazagorski
https://www.vreekenszaden.nl/045130-zwarte-droogbonen-stam-coco-noir-starazagorski
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/045135-droogbonen-stam-dalmatiner-rote
https://www.vreekenszaden.nl/045135-droogbonen-stam-dalmatiner-rote
https://www.vreekenszaden.nl/045140-droogbonen-stok-dunajec-climbing-jacobs-cattle-picassoboontje
https://www.vreekenszaden.nl/045140-droogbonen-stok-dunajec-climbing-jacobs-cattle-picassoboontje
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/045144-droogbonen-stam-eksterboontje-magpie-superlative
https://www.vreekenszaden.nl/045144-droogbonen-stam-eksterboontje-magpie-superlative
https://www.vreekenszaden.nl/045148-droogbonen-stok-fabada-asturias
https://www.vreekenszaden.nl/045148-droogbonen-stok-fabada-asturias
https://www.vreekenszaden.nl/045150-droogbonen-stam-flageolet-groene-flageolet
https://www.vreekenszaden.nl/045150-droogbonen-stam-flageolet-groene-flageolet
https://www.vreekenszaden.nl/045160-droogbonen-stam-friese-gele-woud-stroobonen-waldbeantsjes
https://www.vreekenszaden.nl/045160-droogbonen-stam-friese-gele-woud-stroobonen-waldbeantsjes
https://www.vreekenszaden.nl/045170-droogbonen-stok-frost-bean-pea-bean-zuikerboon
https://www.vreekenszaden.nl/045170-droogbonen-stok-frost-bean-pea-bean-zuikerboon


Droogbonen, Stam 'Gele Citroen' /
'Sulphur Bean' / ´Jaune de Chine´

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Lekker ouderwets droogboontje met
citroengele kleur. Kookt tot een heerlijk romige
soep. Lage plant.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045200  100 g  € 2,95 

Droogbonen, Stam 'Groninger
Strogele'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Uit oude Groningse traditie! Deze gele
droogboon heeft een zachte schil en is ideaal
als soepboon, kookt dus snel tot pap. De
zachte bonensmaak combineert met veel soorten kruiden en bouillons, de
ideale basis voor een voedzame soep.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045230  100 g  € 2,50 

Droogbonen, Stam Heilig Boontje
(zwart) / 'Spread Eagle' / 'Dove' /
'Nombrills de bonne soeur' /
'Saint-Esprit à Oeil noir' / 'à la
Religieuse'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Aan de vergetelheid onttrokken! De boontjes groeien in 16 cm lange
peulen en kunnen droog of vers worden gepeld. Jonge boontjes kan je als
sperziebonen eten. Ronde witte boontjes met rondom het naveltje een
ZWARTE tekening in de vorm van een lofprijzende engel of een vogel en
omgekeerd zien velen er een soldaatje in! De structuur is zacht en de
smaak gaat richting tamme kastanjepurée of een zachte kekererwt.
Heerlijk als humus maar ook in de salade! De planten blijven laag:
ongeveer 50 cm.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045247  ± 200 zaden (100 g)  € 3,95 
045247.1  3x100 g  € 10,00 
045247.2  1 kg    € 30,00 

Droogbonen, Stam Heilig Boontje
(roodbruin) / 'Spread Eagle' /
'Dove' / 'Nombrills de bonne
soeur' / 'Saint-Esprit à Oeil rouge'
/ 'à la Religieuse'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
ZIE 045245. Aan de vergetelheid onttrokken! De boontjes groeien in 16
cm lange peulen en kunnen droog of vers worden gepeld. Jonge boontjes
kan je als sperziebonen eten. Ronde witte boontjes met rondom het
naveltje een rood-bruine tekening in de vorm van een lofprijzende engel of
een vogel en omgekeerd zien velen er een soldaatje in! De structuur is
zacht en de smaak gaat richting tamme kastanjepurée of een zachte
kekererwt. Heerlijk als humus maar ook in de salade! De planten blijven
laag: ongeveer 50 cm.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045250  100-125 zaden (75 g)  € 2,50 
045250.1  500-650 zaden (5x75 g)  € 9,95 
045250.2  1 kg    € 19,95 

Droogbonen, Stok Heilig Boontje /
'Monstrans'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Aan de vergetelheid onttrokken! De boontjes
groeien in 12-14 cm lange peulen en kunnen
droog of vers worden gepeld. Jonge boontjes
kan je als sperziebonen eten. Ronde witte boontjes met rondom het
naveltje een rood-bruine tekening in de vorm van een monstrans met
hostie. De structuur is zacht en de smaak gaat richting tamme
kastanjepurée of een zachte kekererwt. Heerlijk als humus maar ook in de
salade! De planten klimmen langs stokken of gaas: 2-3 m hoog.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045252  ± 25 zaden (17 g)  € 2,95 
045252.1  3x ± 25 zaden (52 g)  € 7,50 
045252.2  ± 1400 zaden (1 kg)    € 75,00 
045252.3  ± 7000 zaden (5 kg)    € 350,00 

Droogbonen, Stok
'Hemelvaartboontje'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Dit prachtige, klimmende droogboontje is al
minstens 100 jaar bekend in Australië en daar
zeer geliefd vanwege smaak en productie. Na
enkele testjaren blijkt het ras ook in Nederland een groot succes. Ieders
fantasie wordt geprikkeld bij dergelijke gevlekte boontjes. Zo zien velen er
de hemelvaart in gesymboliseerd: een persoon (Maria of Jezus) die bijna
achter een donkere wolk verdwijnt. De traditie wil, dat de boontjes op
hemelvaartsdag worden gezaaid en op Maria hemelvaartsdag (15
augustus) voor het eerst wordt geoogst. 
Anderen zien een donkere heuvel met boerderijfiguren: een stal, een koe
of een paard, de boer, etc. De boontjes kunnen vers geoogst worden als
sperzieboontje. Later ontstaan de rijpe bonen, die geoogst, gedroogd, en
afgesloten jarenlang bewaard kunnen worden.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045255  ± 80 zaden (50 g)  € 2,95 
045255.1  ± 240 zaden (3x50 g)  € 7,95 
045255.2  ± 800 zaden (500 g)    € 25,00 

Droogbonen, Stam 'Kenearly
Yellow Eye' / 'Acadia'/ 'Kenearly'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Stamdroogboon (dus laag blijvend). Een zeer
smaakvolle droge boon op vroege afrijping
geselecteerd. Oorspronkelijk ontwikkeld
middels klassieke plantenveredeling in Canada door het Kentville Research
Station te Nova Scotia. Goede opbrengst en ook zeer geschikt als
soepboon. Attractief!

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045290  25 g  € 2,95 

Droogbonen, Stam 'Kievitsbonen'
/ ´Coco de Prague´ / ´Borlotto
Nano´ / 'Borlotto di Vigevano
Nano'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Pinto Beans)
De lage planten (stam- of stoelbonen) krijgen
groen-gevlekte peulen, die na drogen een sieraad zijn voor de herfsttafel:
felroze met crème spikkels. De droge bonen zelf zijn crème met roze
spikkels, het zijn deze spikkels die net als kievitseieren hebben geleid tot
de naam. Het gebruik en de bereiding is gelijk aan de bekende bruine
bonen, de smaak is zachter en fijner. De bonen blijven heel na het koken.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045300  100 g  € 2,95 

Droogbonen, Stam 'Lina Cisco's
Bird Egg'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Stamdroogboon. Een prachtig, historisch ras
waarvan de oorspronkelijke beschrijvingen
reeds terug gaan tot voor 1880. Afkomstig van
een Amerikaanse verzamelaar, eigenlijk onbekend in Noord-Europa, maar
doet het bij ons toch erg goed zo bleek uit meerdere jaars beproevingen.
De goede smaak, fraaie uiterlijk (creme met wijnrode vlekken) en vrij
ronde zaadvorm maken dit ras tot een welkome telg in de Vreeken-
familie….

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045305  25 g  € 2,95 

Droogbonen, Stok 'Mocca with
Cherry' / 'Bulgaarse Rodopen'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Dit zeldzame, bijzonder gekleurde boontje kent
zijn oorsprong in Zuid-Oost-Europa (onze
vindplaats: Rodopen in Bulgarije). Als jonge
boon is het een lekkere sperzieboon, uitgerijpt oogst je de prachtige
boontjes: wit met een moccakleurig veld en daarin kersrode streepjes…
Daarom hebben wij deze naam eraan gegeven. Alleen de kleur al brengt je
op culinaire ideëen! Een vrij laat rijpende stokboon: klimmend dus.
Uiteindelijk komt deze boon uit Amerika, de gelijkenis met de eveneens
late ‘Papa de Rola’ of ‘Dove's Breast’ is treffend. ‘Indian Shield Figure’ of
‘Hidatsa Shield Figure’ is iets afwijkend van kleur en w.s. vroeger
oogstbaar.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045310  50 g  € 3,50 
045310.1  3x50 g  € 8,50 
045310.2  500 g    € 25,00 

Droogbonen, Stok 'Oldambster
Witte' / 'Oldamster Witte'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Een zeer oud, historisch, Nederlands, Gronings
ras, geliefd vanwege de fijne witte boontjes.
Het zijn klimmende bonen (stokbonen), dat
betekent: niet bukken met plukken en een grote oogst. We kunnen
jaarlijks maar weinig kopen, dus wees er vroeg bij! 
Onze kweker vertelde het volgende mooie verhaal: de bonen heb ik
ongeveer in 1970 gekocht op een landbouwbeurs in Warffum. Een oude
man maakte me er op attent, hij vertelde me over deze ‘Oldambster Witte’
(spreek uit: ol-dambster). De groene peulen laat je drogen aan de plant
tot ze wit zijn. Vervolgens kunnen ze gedopt worden, goed drogen, een
weekje in de vriezer (tegen het uitkomen van de eitjes van de
bonenkever) en vervolgens koel bewaren. Het is in Groningen een
delicatesse en met Nieuwjaarsdag worden ze uit traditie gegeten, verder
de hele winter door. (commentaar: Grappig, deze traditie komen we ook
tegen in de VS met de Cow Peas, ook een soort droogboon). Deze
“Grunninger Dreuge Boon” maken we als volgt klaar: oudejaarsdag in de
week zetten, ‘s morgens even afspoelen, tegen 11.00u op een zacht vuur
zetten met een stuk spek, verse worst en een droge bink (gepekeld
bovenbeen van het varken). Zonder de droge bink moet er wel wat zout
bij, samen met een meelderige (=bloemige) aardappel is het een
koningsmaal!

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045315  20 g  € 2,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/045200-droogbonen-stam-gele-citroen-sulphur-bean-jaune-chine
https://www.vreekenszaden.nl/045200-droogbonen-stam-gele-citroen-sulphur-bean-jaune-chine
https://www.vreekenszaden.nl/045230-droogbonen-stam-groninger-strogele
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https://www.vreekenszaden.nl/045247-droogbonen-stam-heilig-boontje-zwart-spread-eagle-dove-nombrills-bonne-soeur-saint-esprit-oeil-noir-la-religieuse
https://www.vreekenszaden.nl/045247-droogbonen-stam-heilig-boontje-zwart-spread-eagle-dove-nombrills-bonne-soeur-saint-esprit-oeil-noir-la-religieuse
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https://www.vreekenszaden.nl/045250-droogbonen-stam-heilig-boontje-roodbruin-spread-eagle-dove-nombrills-bonne-soeur-saint-esprit-oeil-rouge-la-religieuse
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https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/045245
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/045252-droogbonen-stok-heilig-boontje-monstrans
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https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
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https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/045290-droogbonen-stam-kenearly-yellow-eye-acadia-kenearly
https://www.vreekenszaden.nl/045290-droogbonen-stam-kenearly-yellow-eye-acadia-kenearly
https://www.vreekenszaden.nl/045300-droogbonen-stam-kievitsbonen-coco-prague-borlotto-nano-borlotto-di-vigevano-nano
https://www.vreekenszaden.nl/045300-droogbonen-stam-kievitsbonen-coco-prague-borlotto-nano-borlotto-di-vigevano-nano
https://www.vreekenszaden.nl/045305-droogbonen-stam-lina-cisco-bird-egg
https://www.vreekenszaden.nl/045305-droogbonen-stam-lina-cisco-bird-egg
https://www.vreekenszaden.nl/045310-droogbonen-stok-mocca-with-cherry-bulgaarse-rodopen
https://www.vreekenszaden.nl/045310-droogbonen-stok-mocca-with-cherry-bulgaarse-rodopen
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/045315-droogbonen-stok-oldambster-witte-oldamster-witte
https://www.vreekenszaden.nl/045315-droogbonen-stok-oldambster-witte-oldamster-witte


Droogbonen, Stam 'Prim'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Bonen, die minder winderigheid veroorzaken is
groot nieuws! Primbonen werden ontwikkeld
door de oude Engelse veredelaar Dr. Colin
Leakey. In Chili vond hij Manteca bonen, waar
de zuigelingen kennelijk geen darmkrampjes van kregen. Hij maakte deze
genetisch unieke boon geschikt voor ons klimaat. Een leuk en vooral ook
erg lekker crème-groenachtig boontje in een bijna ronde vorm.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045330  50 g  € 2,50 
045330.1  3x50 g  € 6,50 
045330.2  1 kg    € 35,00 

Droogbonen, Stam 'Reade
Krobben'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Een echt traditioneel Fries ras uit de Friese
Wouden (Wâlden). Het ras dreigde uit te
sterven, maar o.a. door de activiteiten van de
Stichting Wrâldfrucht ligt deze mooie droogboon weer op ons bord! De
kleur is violetrood tot donkerbruinrood met rozerode spikkels. De smaak is
aangenaam pittig en de boon is na de kook tamelijk stevig. Traditioneel
worden de ‘Reade Krobben’ gegeten met uitgebakken gerookt spek en
spekvet, soms aangevuld met een lepel azijn. Tegenwoordig worden er
bovendien vaak appelmoes en gebakken uien bij geserveerd. Een heel
mooi overzicht van moderne en traditionele recepten is te vinden op de
website www.waldpyk.com Uiteraard kunnen de bonen ook jong geoogst
en als sperziebonen gegeten worden. Een enkel draadje zou de peul wel
kunnen hebben. (tekst en foto’s uit www.doedestreekproef.nl)
class="desc-group">Droogbonen worden op verschillende manieren
geoogst. Sommige rassen zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen
kunnen alleen vers of (gerijpt) droog gegeten worden. Tip voor het
opslaan van droge bonen: om uitkomen van eventuele eitjes van de
bonenvlieg te voorkomen plaatst u de goed gedroogde bonen 24 uur in de
vriezer.

045345  75 g  € 3,90 
045345.1  2x75 g  € 5,90 

Droogbonen, Stam 'Red Kidney' /
'Canadian Wonder'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Kidney Beans)
De rode, Mexicaanse bonen hebben een
uitstekende smaak, worden niet melig en
worden (afgekoeld) ook in salades gebruikt.
Lage plant. Voor 80 planten.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045350  100 g  € 2,95 
045350.1  3x100 g  € 7,50 
045350.2  1 kg    € 19,95 
045350.3  10 kg    € 100,00 

Droogbonen, Stok 'Soissons
Gros Blanc a Rames'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
De grote peulen (20 cm) dragen een flink
aantal bonen. Deze stokoude klimmende
variëteit is misschien al vanaf de 17e eeuw in
Italië ontwikkeld en in de 18e eeuw in Frankrijk gesetteld. Nog steeds is
dit ras zeer geliefd vanwege de verfijnde smaak en de zachte zaadhuid.
Jong geoogst is de boon als zachte draadloze sperzieboon bijzonder lekker.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045360  100 g  € 2,95 
045360.1  3x100 g  € 7,50 
045360.2  1 kg    € 19,95 

Droogbonen, Stok 'Sophie'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Sorry voor de naam, geachte vrouwelijke
klant! Het verhaal achter dit klimmende
boontje is, dat het één van de eerste draadloze
soorten was, dat scheelde veel tijd met
'doppen'. Tijd besparen werd kennelijk niet als positief ervaren… De boon
is vers of gedroogd eetbaar, de witte bonen blijven stevig na het koken.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045370  40 zaden  € 3,90 

Droogbonen, Stok 'Spaanse
Witte' / 'Spagna Bianco'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Grote, witte, platte bonen... Proef de
subtropen met deze grote Spaanse bonen. De
klimmende planten groeien snel en de bonen
rijpen vroeg (90 dagen).

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045380  50 g  € 2,95 

Droogbonen, Stok 'Tiger's Eye'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Dit geldt als een van de mooiste droogbonen,
voorzover dit objectief te bepalen is
natuurlijk... De gele, slanke zaden zijn allemaal
verschillend getekend met prachtige, bruinrode
cirkellijnen. Heerlijke, rijke smaak met een mooie zachte textuur.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045383  25 g  € 2,95 

Droogbonen, Stam ‘Vermont
Cranberry’

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Milde, smakelijke droge laagblijvende
(stam)boon. Traditioneel oud ras uit Vermont
in New Engeland (VS). Doet het echter ook
heel goed in Nederland/Noord-Europa. Geniet van de bijzondere kleur:
zalm tot roze zaden met wijnrode spikkels. Sterke planten met goede
opbrengsten. Ook geschikt als soepboon. Dit ras uit oude tijden werd
jarenlang door Amerikaanse bedrijven gevoerd als paradepaardje.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045386  25 g  € 2,95 

Droogbonen, Stam 'Wieringer' /
'Wirringer'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Het Wieringer boontje groeide al op Wieringen
toen het nog een Zuiderzee-eiland was! Het
prachtige droogboontje was eigenlijk zo goed
als verdwenen, maar dankzij een naar de VS geëmigreerde Wieringer
familie is het boontje weer teruggebracht: dankzij de ijver van Eb de Vries
is het boontje weer beschikbaar! Sindsdien wordt dit fijne boontje
gekoesterd vanwege uiterlijk: wit met een grote, lichtbruine vlek rond de
navel en de smaak: stevig en verfijnd. Het gewas is struikvormig (60 cm
hoog) en geeft een grote oogst. Zeer jong geoogst wedijvert het boontje
met menig naaldboontje!

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045389  ± 45 zaden (25 g)  € 2,95 
045389.1  1 kg    € 49,95 

Droogbonen, Stam 'Witte Eiboon'
/ ´Blanc à Grain Rond´ / 'Coco
Blanc' / 'Cocco Bianco'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Een oud ras met grote witte zaden, die
gemakkelijk stuk koken, dus geschikt voor
bonensoep. Lage plant.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045390  100 g  € 2,95 

Droogbonen, Stam 'Witte
Krombek' / 'Pijpesteel'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
De (ook in het buitenland) beroemde
Hollandse witte bonen. Laagblijvend met
zalvende smaak.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045400  100 g  € 2,95 
045400.1  1 kg    € 25,00 
045400.2  10 kg    € 195,00 

Droogbonen, Stok ‘World
Coloured Collection’

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Een zeer bijzonder, kleurrijk en uniek mengsel
van (oude) bonen(land)rassen, cultivars en
kruisingen daarvan, uit alle windstreken van de
wereld! Uit o.a. Korea, China, Kenia, VS, Zuid-Europa, voormalige
Oostblok, enz., enz. Uit de nazaten van honderden kruisingen, zijn voor
Noord-West Europa geschikte typen geselecteerd en beproefd. Het betreft
dus een zeer unieke en uiterst brede variatie van bonenzaden, waarvan de
planten wel goed beproefd zijn en onder de Hollandse omstandigheden
geteeld kunnen worden. Ideaal geschikt en leuk om uw eigen favoriete
selectie uit te ontwikkelen ! Markeer hiertoe de beste, mooiste of meest
unieke planten en ontwikkel zo uw eigen huisselectie! Ongetwijfeld zult u
tussen deze collectie ook een aantal typen aantreffen die uiterst geschikt
zijn voor gebruik als verse- of sperzieboon. De resterende planten kunt u
oogsten en aanwenden voor een dan wel zeer unieke bonensoep! Als
“ornament” zijn de zaden –bijvoorbeeld in een glazen fles- een attractieve
blikvanger. Kortom: warm aanbevolen.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045420  50 g  € 3,50 
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Droogbonen 'Yin Yang' /
'Starozagoriski'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
De naam Yin Yang is niet historisch maar wel
raak. Ook de bijnaam "orcabonen" duidt al op
het zwart-witte karakter van de droge
boontjes, opvallend is het zwarte oog in het witte veld en het witte oog in
het zwarte veld… In de zuidelijke VS brengt het eten van dit boontje met
nieuwjaar geluk! De niet-klimmende, dus lage bonenplanten geven een
flinke oogst van smakelijke droogboontjes.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045425  ± 40 zaden (25 g)  € 2,95 
045425.1  ± 120 zaden (3x25 g)  € 7,50 
045425.2  ± 800 zaden (500 g)    € 29,95 

Droogbonen, Stam 'Zolfino'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Dry Shelling Beans)
Na het koken lichtgele, bijna zwavelkleurige
droogbonen (vandaar de naam!) met een
romige, intense smaak, ze blijven heel na het
koken. De kleine bonen zijn vrij rond van
vorm. Dit fantastische, historische ras vindt zijn oorsprong in Italië en
werd rond 1990 alleen nog rond Loro Ciuffenna (zuidoostelijk van
Florence) geteeld. Gelukkig heeft het groeiende bewustzijn voor oude
rassen ervoor gezorgd, dat dit ras nu op grotere schaal wordt geteeld in
de heuvels langs het Pratomagno gebergte in Noord-Italië. In Italië wordt
dit ras op de 100e dag van het jaar gezaaid en heeft daarom de bijnaam
“fagiolo del cento”, een andere naam is “burrino” genoemd naar de
peervormige, traditionele, gele kaas.

Droogbonen worden op verschillende manieren geoogst. Sommige rassen
zijn met gehele peul ook eetbaar, anderen kunnen alleen vers of (gerijpt)
droog gegeten worden. Tip voor het opslaan van droge bonen: om
uitkomen van eventuele eitjes van de bonenvlieg te voorkomen plaatst u
de goed gedroogde bonen 24 uur in de vriezer.
045429  25 g  € 2,95 

Duivenbonen 'Maris Bead'

Vicia faba ssp minor minor 
(Engels: Tic Bean, Field Beans)
Duivenbonen zijn oeroude bonen, die al in
6000 v. Chr. werden gegeten (wie weet voor
hoelang al). We zouden ze dus gerust
Adamsbonen kunnen noemen...! De groente
kwam in ons land door de Romeinen en heeft de hele Middeleeuwen op
zowel mensen- als dierenmenulijst gestaan. Het Cruydt-Boek van Dodoens
(1644) noemt de “Kleyne Boonkens” of “Zeeuwsche Boonkens”. Dit
kleinste familielid van de tuinboon is zo groot als bruine bonen en vrij rond
van vorm. Deze variëteit is lichtbruin van kleur, er bestaan ook witte,
donkerrode, groene en zwarte rassen. De smaak is die van een verfijnde
tuinboon, maar door de kleine afmeting is het mondgevoel uniek. Menig
moderne tuinboon is jaloers op het aroma! Zaai ze flink vroeg: februari-
maart, ze kunnen enkele graden vorst verdragen en kunnen i.v.m.
vogelvraat (duiven zijn er gek op) het beste voorgezaaid worden of anders
5 cm diep zaaien. De oogst kan vers (veel werk maar erg lekker) of
gedroogd plaatsvinden. In Groningen werd vroeger van deze bonen de
originele "Mollebonen" klaargemaakt, tegenwoordig gebruikt men daar de
grotere paardebonen of tuinbonen voor.

045430  ± 300 zaden (100 g)  € 2,95 

Duivenbonen 'Fioletowy
Czyzowskich' / 'Fioletovyj
Czyzowskich'

Vicia faba ssp minor minor 
(Engels: Tic Bean, Field Beans)
Duivenbonen zijn oeroude bonen, die al in
6000 v. Chr. werden gegeten (wie weet voor
hoelang al). We zouden ze dus gerust Adamsbonen kunnen noemen...! De
groente kwam in ons land door de Romeinen en heeft de hele
Middeleeuwen op zowel mensen- als dierenmenulijst gestaan. Het Cruydt-
Boek van Dodoens (1644) noemt de “Kleyne Boonkens” of “Zeeuwsche
Boonkens”. Dit kleinste familielid van de tuinboon is zo groot als bruine
bonen en vrij rond van vorm. Deze variëteit is violet tot donkerrood van
kleur en is een oud Pools ras, dat vanaf 1967 in het westen bekend is. Er
bestaan ook lichtbruine, witte, groene en zwarte rassen. De smaak is die
van een verfijnde tuinboon, maar door de kleine afmeting is het
mondgevoel uniek. Menig moderne tuinboon is jaloers op het aroma! Zaai
ze flink vroeg: februari-maart, ze kunnen enkele graden vorst verdragen
en kunnen i.v.m. vogelvraat (duiven zijn er gek op) het beste voorgezaaid
worden of anders 5 cm diep zaaien. De oogst kan vers (veel werk maar
erg lekker) of gedroogd plaatsvinden. In Groningen werd vroeger van deze
bonen de originele "Mollebonen" klaargemaakt, tegenwoordig gebruikt
men daar de grotere paardebonen of tuinbonen voor.

045435  ± 25 zaden  € 2,95 

Duivenbonen 'Hankkijas Mikko' /
'Finnish Purple'

Vicia faba ssp minor minor 
(Engels: Tic Bean, Field Beans)
Duivenbonen zijn oeroude bonen, die al in
6000 v. Chr. werden gegeten (wie weet voor
hoelang al). We zouden ze dus gerust
Adamsbonen kunnen noemen...! De groente kwam in ons land door de
Romeinen en heeft de hele Middeleeuwen op zowel mensen- als
dierenmenulijst gestaan. Het Cruydt-Boek van Dodoens (1644) noemt de
“Kleyne Boonkens” of “Zeeuwsche Boonkens”. Dit kleinste familielid van de
tuinboon is zo groot als bruine bonen en vrij rond van vorm. Deze variëteit
is violet tot donkerrood van kleur en is een oud Fins ras, waarvan de
oorsprong ons niet bekend is. Er bestaan ook lichtbruine, witte, groene en
zwarte rassen. De smaak is die van een verfijnde tuinboon, maar door de
kleine afmeting is het mondgevoel uniek. Menig moderne tuinboon is
jaloers op het aroma! Zaai ze flink vroeg: februari-maart, ze kunnen
enkele graden vorst verdragen en kunnen i.v.m. vogelvraat (duiven zijn er
gek op) het beste voorgezaaid worden of anders 5 cm diep zaaien. De
oogst kan vers (veel werk maar erg lekker) of gedroogd plaatsvinden. In
Groningen werd vroeger van deze bonen de originele "Mollebonen"
klaargemaakt, tegenwoordig gebruikt men daar de grotere paardebonen
of tuinbonen voor.

045440  ruim 100 zaden (50 g)  € 2,95 

Stamslabonen 'Anellino di Trento'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Ongebruikelijk gebogen boontjes, afkomstig uit
Noord-Italië, zeer gewild bij kenners! Pluk ze
jong, dan zijn ze op zijn best en bieden een
lekkere bonensmaak, zoals die hoort te zijn:
sappig, vlezig en aromatisch. De boontjes zijn sierlijk groen gemarmerd,
wat overigens na koken veranderd in effen groen, de bloei is sierlijk lila
met paars.

045900  50 g  € 2,50 

Stamslabonen 'Bobis d'albenga'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Een vrij zeldzaam Italiaans ras met een rijke
historie! De fijne smaak combineert deze boon
met prachtige, groen met paars gestreepte,
draadloze peulen. Na de kook verkleuren ze
weer tot effengroene bonen… Opvallend zijn de (voor een sperzieboon)
zeer brede peulen: 13mm. De zaaiboontjes zijn ook decoratief gekleurd:
beige met zwarte streepjes.

045950  100 g  € 2,95 
045950.1  3x100 g  € 7,50 

Stamslabonen 'Kylian'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Een fijnpeulig, vruchtbaar boontje. Leent zich
ook goed voor vroege teelt in de koude kas
(zaaien vanaf half april). De boontjes zitten
bovenin de plant, dat is makkelijk oogsten.
Onze smaakproeven wezen dit ras als één van de beste fijne boontjes aan!
Extra voor diepvries.

046000  ± 400 zaden (100 g)  € 3,95 

Stamslabonen 'Coco Blanc' /
'White Cherry' / 'White
Canterbury' / 'Lazy Housewife'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Waar de eerste draadloze boon vandaan komt
is in de nevelen der historie gehuld. Zeker is,
dat dit draadloze ras al in Noord Amerika bekend was in 1810 en
afkomstig van Duitse immigranten. Amerikanen vonden het ontdraden van
boontjes kennelijk een typisch huisvrouwenklusje, omdat dit ras geen
draad heeft ontstond de gekscherende naam "Lazy Housewife"… maar ja,
de wasmachine bestond nog niet eens! Overigens geeft de plant een grote
oogst aan lange, vlezige bonen, die vers of als droogboon gegeten
worden/werden.

046005  100 g  € 3,95 

Stamslabonen ‘Convares’ /
'Contender'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Een beresterke boon met een enorme
opbrengst. De stevige, 40cm hoge planten met
opvallend groot blad, dragen trossen met
lange (17cm) ovaalronde bonen (12mm ø). De bonenkleur is groen met
purperen spikkels. Het zaaizaad is lichtbruin gespikkeld. Snij de boon in
meerdere delen als spekbonen.  
De smaak is fantastisch en de boon kan lang worden doorgeplukt.

046010  100 g  € 3,95 

Stamslabonen 'Dubbele Witte
Zonder Draad'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
In Nederland een van de eerste
prinsessenboontjes zonder draad. Het
"dubbele" duidt op een gevuld, tamelijk dikke
peul. Liefhebbers laten er "een boontje in komen"…

046020  100 g  € 2,50 
046020.1  1 kg    € 19,95 

Stamslabonen 'Dubbele Witte
Zonder Draad'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
ECO GETEELDE ZADEN! In Nederland een van
de eerste prinsessenboontjes zonder draad.
Het "dubbele" duidt op een gevuld, tamelijk
dikke peul. Liefhebbers laten er "een boontje in komen"…

046025  50 g  € 2,50 
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Stamslabonen 'Hinrichs Riesen' /
'Hendriks Reuzen' / 'Bonte Reus'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Sinds 1889 in de handel en nog steeds een
sterke Oost-Friese en Groningse variëteit.
Tamelijk vroeg oogstbaar met een lang
oogsttraject. De vrij korte, brede peulen (13 cm lang, 11 mm breed) zijn
vlezig en erg lekker. We krijgen allerlei superlatieven door van klanten... Te
gebruiken als vers boontje, maar ook als spek- en snijboon. De lichtgroene
peulen hebben rode strepen, die na het koken verdwijnen, ze zijn
draadloos en witzadig. Vroeger werden de peulen aan een draad geregen
en gedroogd voor de winter (zgn. Knipselbonen): Om te drogen de bonen
plukken als ze geel beginnen te verkleuren. Vervolgens ontdraden en aan
een snoer rijgen en drogen (bijvoorbeeld op zolder, vroeger langs de
schoorsteen). Voor het koken de droge hulzen eerst een nacht voorweken.
Zo kwam ook een arm gezin gezond de winter door! Een typisch Oost-
Friese en Groningse variëteit! Verwant aan dit ras is de ‘Groninger
Weekschil’, meer info zie www.knipselbonen.nl

046060  ± 200 zaden (100 g)  € 2,95 

Stamslabonen 'Koning der
Belgen' / 'Roi des Belges'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Sinds 1920 geliefd als zeer vroege boon en
destijds een verbetering van de 'Zwarte
Belgische'. Evenals dat oude ras uit 1839 is
'Koning der Belgen' zwartzadig. Het wordt genoemd als hommage aan
Koning Albert I. Door de vroege rijpheid kan deze smakelijke boon nog
zeer laat worden gezaaid. Een extra voordeel is de bestendigheid tegen
wat koudere weersomstandigheden!

046065  25 g  € 1,95 
046065.1  3x25 g  € 4,95 

Stamslabonen 'Masterpiece' / 'Du
Perreux' / 'St. Andreas' / 'Prodige
de Courtry'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Een oud bruinzadig ras uit 1907 met heerlijk
zachte, platte peulen, lichtgroen van kleur.
Vroeger was dit een populair ras om te “forceren”, d.w.z. onder glas
voorzaaien om snel (in 50 dagen!) oogst te krijgen. Jaarlijks komen we
zaden tekort van dit opmerkelijke oudje vanwege de zeer goede
(ouderwetse) smaak! Het ras is inmiddels draadloos gemaakt, dat is de
enige verbetering, die in de loop van de tijd is “ingekweekt”. Een tip voor
de liefhebber van droogbonen: laat eens een paar planten afrijpen, de
(lichtbruine) bonen zijn heerlijk!

046070  100 g  € 2,50 

Stamslabonen 'Maxi'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Een kwekerstriomf, waar ook mijn vader lang
aan gewerkt heeft: bonen, die zeer vroeg
dragen en waarbij de bonen boven de plant
uitsteken. Gemakkelijk oogstbaar en geen last
van rotting omdat de peultjes snel aan de wind drogen. De peulen zijn 18-
20 cm lang, donkergroen, smakelijk en zeer vruchtbaar!

046080  50 g  € 2,95 

Stamslabonen 'Montano' /
'Modesto'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Voor de liefhebber van een vlezige boon.
Brengt veel op. Een verbetering uit de oude
'Dubbele Zonder Draad', kweekwerk van mijn
vader: Wim Vreeken.

046100  ± 325 zaden (100 g)  € 3,95 
046100.1  1 kg    € 29,95 

Stamslabonen 'Prelude'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Een zeer populaire, door Vreeken's Zaden
gekweekte boon. De goede eigenschappen
zijn: vroege rijping, goede oogst, middelgrof.
Goed voor diepvries.

046200  ± 325 zaden (100 g)  € 2,50 
046200.1  250 g    € 4,95 
046200.2  10x250 g    € 39,95 

Stamslabonen 'Purple Queen'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Paarse, glanzende peulen, roze bloei: een
sieraad voor huis of pot! Na de kook worden
de bonen donkergroen en zijn zeer smakelijk!  
Goed voor de diepvries.

046300  60 g  € 1,95 
046300.1  1 kg    € 19,95 
046300.2  10x1 kg    € 125,00 

Stamslabonen 'Purple Queen'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
ECO GETEELDE ZADEN! Paarse, glanzende
peulen, roze bloei: een sieraad voor huis of
pot! Na de kook worden de bonen
donkergroen en zijn zeer smakelijk!  
Goed voor de diepvries.

046305  ± 300 zaden (75 g)  € 3,95 
046305.1  ± 900 zaden (3x75 g)  € 9,95 
046305.2  1 kg    € 39,50 

Stamslabonen 'Red Swan'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Een unieke kleur binnen de groep van
prinsessen- of slabonen! Het kweekresultaat
van een levenslange passie voor de
bonenveredeling door wijlen Robert Lobitz
(1941-2006): in feite een kruising tussen een paarse slaboon en een
kievitsboon. De peulen, die het best kunnen worden omschreven als mat
rozerood, zijn 10-12 cm lang, zeer goed van smaak en zonder draad. Lage
stambonen, die vrij vroeg oogstbaar zijn.

046450  ± 70 zaden (25 g)  € 2,50 

Stamslabonen 'Saxa'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
ECO GETEELDE ZADEN! Oud en beproefd ras,
dat opvalt door de vroege oogstbaarheid. De
groene peulen zijn van gemiddelde lengte (12-
13 cm), goed vlezig en gevuld en uiteraard
draadloos. De smaak is sappig en smakelijk. Geschikt voor warme en
koude klimaten.

046460  100 g  € 3,50 

Stamslabonen 'Slenderette' /
'Cantare' / 'Domino'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
ECO GETEELDE ZADEN! Middelfijn boontje met
een grote oogst van donkergroene, glanzende,
vrij lange boontjes. De smaak is voortreffelijk
en blijft goed behouden na diepvriezen.

046465  75 g  € 3,95 
046465.1  1 kg    € 35,00 

Stamslabonen 'Vittoria' / 'La
Victoire' / 'Victory'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
Dit zwartzadige bonenras vormt vrij lange,
slanke, ronde peulen van zeer goede smaak.
Zowel jong als iets dikker geplukt zijn ze
optimaal, een aanrader!

046470  100 g  € 2,50 
046470.1  1 kg    € 19,95 

Collectie Stambonen Collectie
Stambonen

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snap Bean/Dwarf)
3 mooie soorten, apart verpakt: a. Borlotto, 30
zaden - b. Contender, 30 zaden - c. Golden
Wax Roquencourt, gele, 50 zaden

046500  Collectionpack  € 4,50 

Stamsnijbonen 'Admires' /
'Marconi White Seeded'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Dwarf)
Een variatie op de aloude Romano boon, de
smaak is superieur! Flinke afmeting: 20x2cm
en een zeer hoge opbrengst. De witte
bloemetjes en daarna de vruchtzetting vindt vrij hoog in de plant plaats,
de bonen groeien dus tamelijk recht. Vroeg oogsten geeft de lekkerste
malsheid en smaak!

047000  100 g  € 2,95 
047000.1  3x100 g  € 7,50 

Stamsnijbonen 'Flatcol' / 'Navajo'
/ 'Tenedos'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Dwarf)
Een verbetering van de aloude Romano boon,
de smaak is opperbest! Afmeting 16x2cm. De
zeer hoge opbrengst en de middel- tot
donkergroene kleur maken dit tot een topvariëteit.

047100  100 g  € 3,50 
047100.1  3x100 g  € 8,50 

Stamsnijbonen 'Merveille de
Piemonte' / Wonder van
Piemonte'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Dwarf)
Een van de sierlijkste snijbonen in ons
sortiment! Het frisse lichtgroene blad valt als
eerste op. Na de vruchtzetting zullen de malse, 17 mm brede peulen zeker
verbazen: geelgroen met purperen strepen en vlekken. Vers geoogst een
heerlijk malse 18 cm lange boon, die meestal gesneden wordt. De peul is
draadloos. Uitrijpen kan ook, de peulkleur wordt nog feller en tenslotte
worden de beige-paarsgevlekte zaden zichtbaar.

047120  100 g  € 2,95 
047120.1  3x100 g  € 7,50 
047120.2  1 kg    € 19,50 

Stamsnijbonen 'Purpiat'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Dwarf)
Prachtig, deze dieppaarse, lage snijboon! Alles
aan dit ras is de moeite van het opnoemen
waard: 1) glanzende, bruine zaden, 2)
gezonde, robuuste planten, met donkerpaarse
stengels, 3) sierlijke bloemen in een combinatie van licht- en donkerlila 4)
12-13 cm lange, afgeplatte peulen in (al genoemde) dieppaarse kleur.  
De platte vorm is herkenbaar als snijboon, maar de peulen mogen
natuurlijk ook grover gesneden worden, ze zijn er mals genoeg voor. Na
de kook veranderen paarsen bonen altijd in diepgroen: het “tovereffect”,
leuk om naar te kijken! In de zaadwereld wordt dit een Romano boon
genoemd.

047130  100 g  € 3,50 
047130.1  3x100 g  € 8,50 

Zaden - Groenten en Fruit 20/186

https://www.vreekenszaden.nl/046060-stamslabonen-hinrichs-riesen-hendriks-reuzen-bonte-reus
https://www.vreekenszaden.nl/046060-stamslabonen-hinrichs-riesen-hendriks-reuzen-bonte-reus
http://www.knipselbonen.nl/
https://www.vreekenszaden.nl/046065-stamslabonen-koning-der-belgen-roi-des-belges
https://www.vreekenszaden.nl/046065-stamslabonen-koning-der-belgen-roi-des-belges
https://www.vreekenszaden.nl/046070-stamslabonen-masterpiece-du-perreux-st-andreas-prodige-courtry
https://www.vreekenszaden.nl/046070-stamslabonen-masterpiece-du-perreux-st-andreas-prodige-courtry
https://www.vreekenszaden.nl/046080-stamslabonen-maxi
https://www.vreekenszaden.nl/046080-stamslabonen-maxi
https://www.vreekenszaden.nl/046100-stamslabonen-montano-modesto
https://www.vreekenszaden.nl/046100-stamslabonen-montano-modesto
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/046200-stamslabonen-prelude
https://www.vreekenszaden.nl/046200-stamslabonen-prelude
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/046300-stamslabonen-purple-queen
https://www.vreekenszaden.nl/046300-stamslabonen-purple-queen
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/046305-stamslabonen-purple-queen
https://www.vreekenszaden.nl/046305-stamslabonen-purple-queen
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/046450-stamslabonen-red-swan
https://www.vreekenszaden.nl/046450-stamslabonen-red-swan
https://www.vreekenszaden.nl/046460-stamslabonen-saxa
https://www.vreekenszaden.nl/046460-stamslabonen-saxa
https://www.vreekenszaden.nl/046465-stamslabonen-slenderette-cantare-domino
https://www.vreekenszaden.nl/046465-stamslabonen-slenderette-cantare-domino
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/046470-stamslabonen-vittoria-la-victoire-victory
https://www.vreekenszaden.nl/046470-stamslabonen-vittoria-la-victoire-victory
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/046500-collectie-stambonen-collectie-stambonen
https://www.vreekenszaden.nl/046500-collectie-stambonen-collectie-stambonen
https://www.vreekenszaden.nl/047000-stamsnijbonen-admires-marconi-white-seeded
https://www.vreekenszaden.nl/047000-stamsnijbonen-admires-marconi-white-seeded
https://www.vreekenszaden.nl/047100-stamsnijbonen-flatcol-navajo-tenedos
https://www.vreekenszaden.nl/047100-stamsnijbonen-flatcol-navajo-tenedos
https://www.vreekenszaden.nl/047120-stamsnijbonen-merveille-piemonte-wonder-van-piemonte
https://www.vreekenszaden.nl/047120-stamsnijbonen-merveille-piemonte-wonder-van-piemonte
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/047130-stamsnijbonen-purpiat
https://www.vreekenszaden.nl/047130-stamsnijbonen-purpiat


Stamsnijbonen 'Romano Gold' /
'Supernano Yellow'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Dwarf)
Deze Romanobonen, of lage (stam)snijbonen
zoals wij ze noemen, zijn goudgeel van kleur
en heerlijk zacht van smaak! De peulen zijn
10-14 cm lang en de stevige planten houden ze goed vrij van de grond.
We leveren een wit- of zwartzadig ras dat bij normale zomers goed gedijt
in ons klimaat.

047140  100 g  € 2,95 

Stokspekbonen 'Blauhilde' / 'Blue
Lake'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Klimmende spekboon. Een heel rijkdragend ras
met lange, ronde, diepblauwe peulen, die na
het koken groen worden. Paarsblauwe bonen
zijn extra smakelijk en hebben vaak meer aroma dan groene soorten.
Alleen natte zomers geven een teleurstellende oogst.

047900  60 g  € 2,95 
047900.1  3x60 g  € 7,50 

Stokspekbonen 'Blue Lake White
Seeded' / 'White Creaseback' /
'Amerikaanse Dubbele'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Klimmende, vlezige spekboon uit 1923. Wat
een kilo's brengt dit oude ras op! De peulen
zijn 15cm lang, groen en (vanaf 1950) draadloos. De smaak is tamelijk
zoet, niet melig maar fris en krokant.

047920  100 zaden  € 2,95 

Stokbonen (Droogwinners)
'Arcobaleno' (Borlotto-type) /
'Lemon'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Deze boon wordt (zeer jong) als gehele peul,
maar meestal gedopt gegeten. De peulvorm is
breed en kort. De kleur is opvallend roodbruin gevlekt, in rijp stadium geel
met felrode vlekken, populair bij bloemisten! De bonen zijn crèmegeel met
felrode tekening. Populair in Zuid-Europa en steeds bekender in onze
keueken.

048000  ± 60 zaden (50 g)  € 2,95 
048000.1  ± 180 zaden (3x50 g)  € 7,50 

Stokslabonen 'Butter & Grass'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Heerlijk mals en van onderaf aan al boontjes
te oogsten! Een van onze Belgische kwekers
mengt en kruist de nieuwere types groene en
gele (boter) slaboontjes met als doel: malsheid
en hoge productie! Wel regelmatig oogsten om de planten aan de bloei te
houden...

048130  25 g  € 3,95 

Stokslabonen 'Cobra'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Een moderne topper: de boon met de
volmaakte vorm! Middenlange, goed gevulde
en zeer vlezige boon: 9-11 mm dik en 18-20
cm lang. Oogsten wordt vergemakkelijkt door
de opvallend grote trossen, ze dragen lang door. De sterke groeikracht
zorgt voor een vitaal gewas, ook als het weer even tegen zit. Deze
absoluut draadloze boon is resistent tegen virus 1 en kan ook goed in de
kas geteeld worden. Opvallend is de zwarte zaadkleur, de mooie lila bloei
en vrij donkergroene peulen en de zeer goede smaak!

048150  50 g  € 2,95 
048150.1  1 kg    € 50,00 

Stokslabonen Of Droogbonen
'Coco Sophie Ameliore'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Dit zeer oude, klimmende bonenras staat al
sinds ongeveer 1930 in catalogi en is nog
steeds zeer geliefd vanwege de voortreffelijke
smaak en prima oogst! Jong geoogst smul je van het lekker
sperzieboontje, meestal draadloos (nieuw voor die tijd!) en met al snel een
klein boontje in de peul. Afgerijpt oogst je een heerlijk (bijna) rond en wit
boontje, dat zacht en zalvend smelt op de tong…

048160  50 g  € 3,95 
048160.1  3x50 g  € 9,95 

Stokslabonen 'Rakker'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Zeer vroeg en rijkdragend, ronde en vlezige
bonen. Ook voor late teelt. Zeer aan te
bevelen voor diepvries.

048200  100 g  € 3,50 

Stokslabonen Knoebelbuenke /
Knobbelboontje

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Limburgse naam voor een traditioneel rasje,
dat al enkele generaties in Buggenum wordt
geteeld. Het klimmende boontje geeft boontjes
zo zacht als peultjes! De ronde zaden zijn al snel in de peul zichtbaar, pluk
ze jong (om de dag controleren). Laat u ze iets langer hangen: geen
probleem, maar ze moeten dan wel ontdraad worden.

048250  ± 50 zaden  € 2,50 

Stokslabonen 'Mechelse Tros' /
'Mechelse Markt' / 'Marché de
Malines'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Rijkdragende enkele trosprinses, d.w.z. met
iets platte, malse peulen. Zo zacht en mals at
u ze vroeger ook! Dit Belgische ras is rond 1930 ontstaan.

048300  100 g  € 2,50 

Stokslabonen 'Mounteneer Half
Runner'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Half Runner Pole Bean)
Dit type bonen kennen we hier niet meer:
halfklimmend. Toch komt dit smakelijke ras
oorspronkelijk uit Duitsland en is in de 18e en
19e eeuw zeker ook in Nederland bekend geweest. De stichters van de
Dutch Fork Section (South Carolina) brachten de bonen mee tussen 1730
en 1770. Deze rijke historie wordt gelukkig ook vertaald in een bijzonder
goede smaak, zoals we deze nog af en toe aantreffen. De bonen ranken
minder sterk dan de meeste stokbonen, een hoogte van 1-1,5m is
doorsnee: ideaal voor gebruik van de combinatieteelt “de drie gezusters”
(maïs, bonen en pompoenen) om deze in de maïs te laten klimmen. Het
gaas van de erwten is dus ook hoog genoeg. Uiteraard zal er bij zo’n
historische boon een (gemakkelijk te verwijderen) draad aanwezig zijn,
draadloze bonen kwamen pas in de 20e eeuw. Tot slot een Engelstalige
aanbeveling, die ik niet onvermeld wil laten: “This is a tender, slender-
podded pole type with succulent white seeds. It boasts terrific yields of
old-fashioned, rich "beany" beans that taste and smell terrific.”

048302  100 g  € 2,95 
048302.1  3x 100 g  € 7,50 

Stokslabonen 'Non Plus Ultra'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Voor de fijnproevers hebben we via Richarda
Koeleman weer een partijtje van dit oude ras
kunnen bemachtigen. De langere Rentegevers
en Mechelse Tros zijn broertjes van deze
historische boon. Ze zijn wat fijner en heel lekker! Richarda vertelde me:
“Ik heb ze van mijn vader gekregen, die vanaf zijn 10e in
groentekwekerijen heeft gewerkt en later zelf een bloemenkwekerij had.
Hij had ooit meerdere soorten staan (ook voor de moestuin deed hij alles
in het groot waardoor de hele familie kon meegenieten), o.a. ook de
Rentegevers. Die produceerden meer en hadden veel langere bonen. Maar
toen hij de moestuin moest verkleinen van mijn moeder heeft hij van alles
de lekkerste soorten gehouden en zo is de ‘Non Plus Ultra’ dus in onze
familie gebleven...”

Stokslabonen 'Overvloed' (Type
Rentegever) / 'Rentegevers' /
'Perle Sucré' / 'Sugar Pearl
Perfection' / 'Zuckerperl Prinzess'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
De naam geeft al aan, dat dit ras een flinke
opbrengst geeft. De peulen zijn slank, waardoor de boontjes al snel
zichtbaar zijn. De zoete en zachte smaak zijn ouderwets geliefd.

048310  50 g  € 2,95 
048310.1  3x50 g  € 7,50 

Stokslabonen 'Schwarze Witwe'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Deze zeldzame, klimmende bonenvariëteit
geeft malse, lichtgroene slabonen. Iets breed
van vorm, sommigen zien er een kleine
snijboon in. De zaden, die ook heerlijk zijn als
droogbonen, zijn bijna zwart met bruine en crèmewitte spikkels.

048315  10 zaden  € 1,95 

Stokslabonen 'Türkische Erbse'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Een oud bonenras uit Noord-Duitsland, die net
als de 'Mechelse Trosjes' platte peulen vormen.
Wachten met oogsten tot de boontjes in de
peulen voldoende dik zijn, de 10-12 cm lange
peulen kunnen dan worden geoogst. De heerlijk zachte smaak heeft dit ras
een aanbeveling opgeleverd van 'Slow Food Deutschland'.

048320  voor ± 70 planten  € 3,50 

Stokslabonen 'Vesperal'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Dit is de eerst klimmende (stok)boon, die zulke
fijne boontjes geeft , dat je ze niet kan
onderscheiden van fijne lage (stam)bonen! En
door de klimmende groei pluk je per m2 wel 5
maal meer oogst en de planten zijn minder gevoelig voor ziekten. Kortom
een Franse ‘Triomphe’ die zich weliswaar vertaalt in een hoge prijs, maar
dat haal je er in kweekvreugde dubbel en dwars uit. 
De fijne boontjes zijn uiteraard zonder draad, vrij donkergroen en 16-18
cm lang. Ideaal en zeer smakelijk om in te vriezen. De zaaiboontjes zijn
zwart en de bloei is helder violet.

048350  25 zaden  € 3,95 
048350.1  1000 zaden  € 79,50 

Stokspekbonen 'Neckargold'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Klimmende spekbonen geven lange ronde
bonen, die gebroken of gesneden kunnen
worden. De gele kleur staat voor malsheid!

048380  50 g  € 2,50 
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Stokspekbonen 'Neckarkönigin'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Populaire klimmende spekboon. Geeft volle,
vlezige, slanke bonen van wel 25 cm.
Weelderig groeiend en veel gevend. Heet ook
Duitse of Rinse prinses. Dit zijn de bonen, die
rond Aalsmeer bekend staan als "Piet Visser Bonen".

048400  60 g  € 2,50 
048400.1  3x 60 g  € 5,95 
048400.2  1 kg    € 25,00 

Stokspekbonen 'Neckarkönigin'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
ECO GETEELDE ZADEN! Populaire klimmende
spekboon. Geeft volle, vlezige, slanke bonen
van wel 25 cm. Weelderig groeiend en veel
gevend. Heet ook Duitse of Rinse prinses.

048410  50 g  € 2,95 
048410.1  1 kg    € 35,00 

Stokspekbonen 'Berner
Landfrauen' / 'Zebrina'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Snapbean-Pole)
Een prachtig, zeer oud (klimmend)
spekbonensoort. De heerlijke smaak
combineert deze boon met de zebra-achtige
strepen op de peul. De enthousiaste verhalen van onze klanten bevestigen
dit!

048500  80 zaden  € 3,95 

Stoksnijbonen 'Albenghino'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
Dit oude, Italiaanse ras is vroeg, betrouwbaar
en sterk en geeft een overvloed aan snijbonen
tot 20 cm lengte. Het zaad is lichtbruin van
kleur, wat oude roots verraadt: een Roma-
type. De smaak is zeer goed, zoals een snijboon moet zijn. Ze zijn niet
allemaal kaarsrecht, dus voor de professionele teelt in Nederland niet
geschikt, maar de smaak is des te beter!

048900  100 g  € 3,95 

Stoksnijbonen 'Festival Rz'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
Een professioneel ras klimmende snijbonen,
die lange en brede peulen krijgt (25,2 x 2,7
cm). De peulen zijn absoluut draadloos en
geven (geteeld in de kas) rond de 80% klasse
1. In de vollegrond geteeld mag je ook een zeer fraaie en grote oogst
verwachten.

048940  50 zaden (30 g)  € 3,95 
048940.1  500 zaden (10x30 g)  € 35,00 
048940.2  1500 zaden (900 g)    € 89,00 

Stoksnijbonen 'Mantra Rz'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
Een professioneel ras klimmende snijbonen,
die lange en brede peulen krijgt (24,1 x 2,6
cm). De peulen zijn absoluut draadloos en
geven (geteeld in de kas) wel 85% klasse 1.
Het ras draagt lang door en geeft in vergelijkende proeven de grootste
oogst! In de vollegrond geteeld mag je uiteraard ook een zeer fraaie en
grote oogst verwachten. 
De zaden zijn ontsmet met Thiram tegen kiemschimmels, het middel
wordt niet door de plant opgenomen.

048945  50 zaden (30 g)  € 3,95 
048945.1  500 zaden (10x30 g)    € 35,00 
048945.2  1500 zaden (900 g)    € 89,00 

Stoksnijbonen 'Goldfield' /
'Marengo'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
Gele snijbonen zijn echt iets voor Baltische en
Mediterane landen. Heerlijk zacht en bestand
tegen extreem warme omstandigheden.
‘Goldfield’ en 'Marengo' zijn sterke veredelingen van het traditionele
sortiment: zeer goede groeikracht, vroeg oogstbaar met een lang
(door)oogsttraject, mooie lange peulen (25 cm) en resistent tegen
virusziekten.

048950  40 g  € 4,95 

Stoksnijbonen 'Helda'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
Lange rechte snijboon geschikt voor volle
grond, en ook speciaal voor de glasteelt. Dit
ras blijft lang mals en gezond.

049000  100 g  € 3,95 
049000.1  10x100 g    € 25,00 

Stoksnijbonen 'Helda'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
ECO GETEELDE ZADEN! Lange rechte snijboon
geschikt voor volle grond, en ook speciaal voor
de glasteelt. Dit ras blijft lang mals en gezond.

049005  50 g  € 2,95 
049005.1  1 kg    € 29,95 

Stoksnijbonen 'Judia enrame
Buenos Aires Rojas sel. Condor'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
Een snijboon met interessante kleur en goede
smaak, heerlijk zachte textuur. De groene
brede peulen hebben sierlijke, rode vlekken,
die (zoals bij alle bonen) na het koken verdwijnen tot een diepgroene
kleur. De bonen zijn 18 cm lang en ruim 2 cm breed. Deze historische
boon is populair in veel Spaanstalige landen. Biologische telers opgelet:
helaas konden we deze zaden alleen ontsmet inkopen.

049020  75 g  € 3,95 
049020.1  3x75 g  € 9,95 
049020.2  1 kg    € 35,00 

Stoksnijbonen 'Algarve'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
Een echte topper onder de stoksnijbonen! In
vergelijkende proeven geeft ‘Algarve’ de
vroegste oogst in combinatie met een hoge
opbrengst. De malse, gladde snijbonen blijven
lang mooi van kleur en worden gemiddeld 25 cm lang. In de professionele
teelt is dit ras populair en zeer gewild! Kwekers telen ze in de kas (langs
touwtjes) omdat de consument een puntgaaf product vraagt, maar de
hobbyist kan ze uiteraard (klimmend langs stokken) voor de buitenteelt
gebruiken. Sterk punt van dit ras is de resistentie tegen de Mozaïekvirus.
Uiteraard zijn de bonen vrij van draad, behalve bij te lange droogte, maar
dan krijgen alle bonen draad…

049050  ± 100 zaden (50 g)  € 2,95 
049050.1  3x50 g  € 7,50 
049050.2  1 kg    € 39,95 

Stoksnijbonen 'Purple Coat'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
Een unieke snijboon! De stengels, bloemen en
peulen zijn purperrood. Bijzonder fraai en
lekker bovendien. Na de kook wordt de
gesneden boon gewoon donkergroen, dus
geen effect van: "wat de boer nie ken, dah vret ie niet"… Peulen zijn 23x2
cm en wegen ongeveer 27 g per stuk. Mals, draadloos en met zwarte
zaden. De snelgroeiende planten geven vrij vroege oogst.

049080  125 zaden (50 g)  € 3,95 
049080.1  375 zaden (3x50 g)  € 9,95 

Stoksnijbonen 'Raadsheer' /
nabouw type Veense

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
De oude Veense zonder draad bestaat niet
meer (te ziek), maar de kenmerken van dit
vroege, malse ras zijn wel behouden! Let op,
dit oude ras moet wel jong worden geplukt.

049100  100 g  € 2,95 

Stoksnijbonen 'Trionfo Violetto' /
'A Cosse Violette' / 'Purple
Podded Climbing'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
Prachtig ras uit Italië, dat het midden houdt
tussen een spek- of snijboon. De peulen
groeien uit tot 22-25 cm lang en 15 mm breed. De prachtige paarsblauwe
kleur gaat samen met sierlijke, lilaroze bloei en verdwijnt na het koken. De
smaak wordt in menig Italiaans boek geprezen en de Italiaan is zeer
smaakbewust met groenten…! Ze kunnen zowel jong als uitgegroeid
geoogst worden: de peul blijft lang mals.

049150  50 g  € 3,95 
049150.1  1 kg    € 29,50 

Stoksnijbonen 'Wolley ('s)
Wonder'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
Gele snijbonen zijn echt iets voor Baltische en
Mediterane landen. Heerlijk zacht en bestand
tegen extreme omstandigheden. In de VS is
deze traditie uiteraard voortgezet door toenmalige emigranten en dit extra
brede ras circuleert dan ook onder Amerikaanse hobbyisten. Het is een
rijkdragende, breedpeulige, botergele stoksnijboon van het klimmende
soort.

049190  ruim 50 zaden (20 g)  € 2,95 

Stoksnijbonen 'Wonder van
Venetie' / 'Or du Rhin' /
'Rhinegold'

Phaseolus vulgaris 
(Engels: Slicing Bean-Pole)
In zuidelijk en oostelijk Europa een veel
bekendere verschijning: gele snijbonen. Je ziet
ze goed hangen. Oogst op tijd, dan zijn ze zeldzaam mals! Uitgerijpt
ontstaan zwarte bonen, die bijzonder lekker zijn voor bijv. "zwarte
bonensoep".

049200  50 g  € 2,50 

Tapery-Bonen 'Black Mitla'

Phaseolus acutifolius
(Engels: Tepary Bean, Pawi, Pavi,
Tepari, Escomite, Yori mui, Yorimuni,
Yori Muni)
Deze compacte, (iets rankende) boon werd
zelfs al 5000 v.Chr. geteeld! Hoewel voor de
ontkieming vocht nodig is, groeit deze boon verder met zeer weinig water
tot wasdom. Een ideale woestijnboon dus, teelt in de kas is heel succesvol
en in de vollegrond graag op een verhoogd bedje. Wie wel eens in
Midden-Amerika en Mexico droogbonen op de markt ziet, kijkt 10 tegen 1
naar Teparybonen... Er bestaat geen andere cultuurgroente, die met zo
weinig water toe kan! ‘Black Mitla’ geeft glanzend zwarte bonen (9x5 mm),
die gekookt of geroosterd worden. De kooktijd is ongeveer 30 minuten,
korter dus dan normaal. De smaak is bijzonder aangenaam en wijkt af van
de gewone droogboon, die immers tot het soort Phaseolus vulgaris
behoort. Deze unieke soort kent veel traditionele cultuurrassen, die
allemaal bij de Indianen gevonden zijn.

049400  25-30 zaden  € 2,95 

Tuinbonen 'Black Russian'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Deze (nog) zeer zeldzame, Russische tuinboon
heeft dieppurperen zaden in verse vorm en
bijna zwarte zaden in gedroogde toestand. De
planten zijn zeer koubestendig en de smaak is
als een smakelijke, traditionele tuinboon. Eet ze vers of na drogen, ook
heerlijk als basis voor humus e.d.

049850  10 zaden  € 2,50 
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Tuinbonen 'Common Egyptian'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
MOMENTEEL NIET LEVERBAAR. In Nederland
is dit 'Windsor-type' niet zo populair, de korte
peulen geven vaak maar 4 bonen. Maar ja, die
echte tuinbonensmaak hè? Die vind je vooral
in dit type. De bonen zijn zeer groot.

049900  40 zaden  € 2,95 

Tuinbonen 'Corretje de Kikker'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Een oude boon die onze kweker vanaf ± 2000
teelt en gekregen heeft van een oude opa op
Heerjansdam. Hij en zijn vader teelden deze
tuinboon al w.s. vanaf de 1920s. Onze kweker
houdt ze kort (op tijd toppen) ivm luis, de opbrengst is goed (ook nu hij ze
in Zweden teelt) en hij plukt ze klein “dan hoef je ze niet dubbel te
doppen”, maar verder doorgegroeid worden ze ouderwets groot met
gemiddeld 5 bonen in een dop. De tuinboontjes zijn witkokend en goed te
bewaren in de diepvries, ook na twee jaar, wel in vacuüm verpakking. 
De oude opa heette Cor en werd op de tuin Corretje de Kikker genoemd.
Hij is rond 2014 overleden en was over de 90 jaar.

049910  50 g  € 2,95 

Tuinbonen 'Crimson Flowered'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Een wijnrood bloeiende ras, dat al jaren
“rondzwerft” in Engelse catalogi. De
sierlijkheid van de bloei wordt beloond met
middelfijne, groenwitte bonen van uitstekende
smaak. Een opvaller in de moestuin, maar misstaat tijdens de bloei ook in
de siertuin niet!

049940  ± 30 zaden  € 3,95 

Tuinbonen 'Cūku Pupas'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Dit ras is uit Letland “gered” voordat de West-
Europese rassen het mooie en diverse ras
verdoezelden. Kweek dit oorspronkelijke en
sterke landras, ze zijn zeer winterhard. Ik hoor
graag jullie bevindingen en smaakbeleving!

049950  10 zaden  € 1,95 

Tuinbonen 'Double Red' /
'Crimson Flowered'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Dit wijnrood bloeiende ras is een schoonheid
voor de tuin en heeft als toegift wijnrode
bonen, een originele verschijning op menu en
bord! Deze selectie is na jarenlange teelt door ons verbeterd en prijkt
sinds seizoen 2009 als zuiver ras op onze sortimentslijst. De bonen zijn
middelfijn en worden aanbevolen door de goede smaak!

049980  ± 50 zaden (50 g)  € 2,50 
049980.2  ± 1000 zaden (1 kg)    € 39,00 
049980.3  ± 5000 zaden (5 kg)    € 150,00 

Tuinbonen 'Driemaal wit'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Oud en populaire Nederlandse ras voor verse
eet en inmaak. De zaden houden bij het koken
hun frisse, lichtgroene kleur. De smaak is licht
en toegankelijk voor kinderen. Tip: tuinbonen
zijn jong oogstbaar als sperziebonen, de jonge boontjes zijn ook rauw
lekker door de salade!

050000  100 g  € 1,95 
050000.1  3x100 g  € 4,50 
050000.2  1 kg    € 12,50 
050000.3  10 kg    € 100,00 
050000.4  20 kg    € 175,00 

Tuinbonen Express-type
'Eleonora' / 'Ratio'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
ECO GETEELDE ZADEN! Een goed
producerend ras van het Express Type.
Kenmerkend zijn: mooie compacte groei, vrij
fijne bonen, 4-5 per peul en een ouderwetse tuinbonensmaak. Deze fijne
“bruinkokers” kunnen ook goed worden ingevroren!

050010  100 g  € 3,95 
050010.1  3x100 g  € 9,95 
050010.2  1 kg    € 25,00 

Tuinbonen 'Green Windsor' /
'Tokers'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Een overheerlijke tuinboon, die de tand des
tijds (terecht!) heeft doorstaan: vanaf
ongeveer 1830 wordt dit ras al in Engeland
gekweekt! Het is een verbetering van de ‘True Windsor’, die maar 2 bonen
per peul geeft. De (typerende) iets kromme peulen geven 4-6 zeer grote,
groene bonen. Ze kunnen al vroeg worden gezaaid, ondanks kou blijft de
groei er in. De smaak en kleur blijven na invriezen zeer goed behouden. In
the old days... maakten de Engelsen soep van deze tuinbonen!

050020  ± 60 zaden (100 g)  € 2,95 
050020.1  3x100 g  € 7,50 

Tuinbonen 'Ianto's Yellow'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Een bijzondere tuinboon, die door Alan Kaupler
van Peace Seeds is geselecteerd uit een
streekras van Guatamala. De planten bereiken
soms de imposante hoogte van 1,8 m en
kunnen dus een steuntje gebruiken! De peulen kunnen extra jong in het
geheel worden gegeten (lekker mals!) en uitgegroeid uiteraard zoals je het
met tuinbonen gewend bent. Door de opvallend gele kleur van de bonen
spreken bronnen over een groter gehalte van Dopamine (het
“gelukshormoon”), waardoor dit ras extra interessant voor de gezondheid
is. Omdat de plant een flinke massa maakt, diep wortelt en stikstof
vastlegt in de wortels kan deze na de oogst dienen als groenbemesting: de
wortels laten zitten en het bovengrondse deel op de composthoop!

050030  10 zaden  € 3,95 

Tuinbonen 'Karmazyn'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Iets nieuws op je bord met een bijzonder
tuinboontje: de compacte planten dragen de
peulen rechtop en elke fijne peul verbergt een
wonderschoon geheim: 3-4 lichtroze
tuinbonen! Kleur en smaak zijn verfijnd.

050040  50 zaden  € 2,50 

Tuinbonen 'Lange- of Leidse
Hangers'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Een bruinkokend ras (ouderwetse
tuinbonensmaak en geschikt voor invriezen)
met lange peulen van 30 cm lang. Ze geven
een flinke opbrengst van 5-7 bonen per peul. Wit-zwart bloeiend en vrij
laat rijpend. Dit is nog een van de weinige rassen met een zwarte navel,
vroeger "boerentenen" genoemd omdat de vorm van een teen (dat is
immers wel herkenbaar bij tuinbonen) gecombineerd werd met vuile
nagels van een boer (die zwarte navel van de boon). Vergeet dit verhaal
tijdens de smakelijke maaltijd maar!

050050  100 g  € 1,95 
050050.1  3x100 g    € 4,50 
050050.2  1 kg    € 15,00 

Tuinbonen 'Mansholter
Wierdeboon'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Deze (inmiddels historische) tuinboon is in
Groningen geselecteerd en genoemd naar de
bekende boer, politicus en verzetstrijder uit
Ulrum: Sicco Mansholt. Allereerst valt de groei van de plant op, deze is
stevig en windbestendig. Vervolgens ontstaan de peulen met vrij fijne
tuinbonen. Fijne tuinbonen zijn zeer jong met peul en al een delicatesse!

050052  25 zaden  € 2,50 

Tuinbonen 'Martock'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Een bijzonder fijne en zeer smakelijke
tuinboon, die waarschijnlijk door de Romeinen
naar Engeland is gebracht en al wordt
genoemd en geroemd in de 12e eeuw als
lekkernij tijdens feesten rond Martock in Somerset. Overigens was het in
die tijd echt overlevingsvoedsel, gemakkelijk te telen en de hele winter
bewaarbaar. Het fijnzadige rasje werd van de ondergang gered omdat nog
enkelen (waaronder de plaatselijke dominee) ze teelden. De planten
blijven lager dan gemiddeld en dragen veel peulen!

050053  25 zaden  € 2,50 

Tuinbonen 'Masterpiece Green
Longpod'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
In Engeland een topper, vanwege de lange
peulen met 6 of 7 groene, grote, sappige
tuinbonen. Zeer geschikt om in te vriezen!

050055  50 zaden  € 2,50 

Tuinbonen 'Morado Gitana'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Deze paarszadige (gedroogd bijna zwarte)
tuinbonen rijpen vroeg en zijn een sieraad op
je bord! De vrij lange peulen herbergen 6-7
zaden. Dit prachtige oude Spaanse ras is
waarschijnlijk nauw verwant is aan de ‘Black Russian’.

050070  ± 60 zaden (100 g)  € 2,95 
050070.1  3x100 g  € 7,50 

Tuinbonen 'Listra'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Een moderne, fijne tuinboon, met zeer
verfijnde smaak. Ze geven een vroege en
grote oogst en zijn daardoor ook nog laat te
zaaien. De peulen staan rechtop aan compacte
planten: dat is gemakkelijk oogsten! Extra geschikt voor het invriezen.

050100  45 zaden (40 g)  € 1,95 
050100.1  135 zaden (3x40 g)  € 4,95 

Tuinbonen 'Red Epicure' / 'Extra
Precoce a Grano Violetto' / 'Violet
Seed Early'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Kastanjebruine tuinboon: een aardige en
smakelijke kleurvariatie! De opbrengst is
prima, dankzij de lange peulen. (Genoeg voor 2 rijen van 5 m).

050200  ± 55 zaden (75 g)  € 2,95 
050200.1  3x55 zaden (3x75 g)  € 6,95 
050200.2  ± 730 zaden (1 kg)    € 19,95 
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Tuinbonen 'Solberga'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Een zeer productieve, oude, traditionele
tuinboon uit de gemeente Solberga in
Bohuslän (Zweden), waar hij al honderden
jaren wordt verbouwd en een zeer belangrijk
hoofdvoedsel is. Linnaeus' leerling Pehr Kalm, die het ras tijdens zijn reis in
1742 beschreef, beschouwde het als de beste tuinboon van die tijd in de
hem bekende omgeving. Ze worden geteeld door Lars en Lennart Eliasson
in Ödsmåls Västergård in Solberga. 
 
De boon is iets kleiner en fijner dan we tegenwoordig gewend zijn, maar
volgens het tijdschrift Trädgården uit 1916 wordt de Bohusländ tuinboon
geprezen als "deze overtreffen de boerenbonen die over het algemeen in
de tuinen worden geteeld".

050220  10 zaden  € 1,95 

Tuinbonen 'Aguadulce' /
'Aguadulce à très longue cosse'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Een echte vroege- of wintertuinboon.
Wintertuinbonen zaai je dan in oktober-
november en ze geven zeer vroeg in de zomer
oogst, voordat de luizen ze in de gaten hebben! Normaal in het vroege
voorjaar zaaien kan uiteraard ook, de oogst valt dan iets later. Ze geven
een grote oogst van lange peulen met lichtgroene bonen.

050250  ± 60 zaden (100 g)  € 2,95 
050250.1  ± 180 zaden (3x100 g)  € 5,95 
050250.2  ± 625 zaden (1 kg)    € 15,00 
050250.3  ± 6200 zaden (10 kg)    € 75,00 

Tuinbonen 'Duet'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
De naam verklapt al iets over de dubbele
toepassing van deze unieke tuinboon: naast
het bekende “doppen” van de onrijpe zaden is
dit ras extra geschikt voor de jonge peuloogst:
mange-tout dus! De jonge peulen zijn zeer zacht, mals en heerlijk zoet.
Deze opvallend rijkdragende tuinboon geeft nog voldoende peulen om
ouderwets te pellen. Het zal je daarbij meteen opvallen, dat de schil erg
dun is.

050280  75 g  € 2,95 
050280.1  3x75 g  € 7,50 

Tuinbonen 'The Sutton' / 'Scorpio'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Stevig van onderaf vertakkende planten,
ongeveer 30-40 cm hoogte, een dwergtype
dus, ideaal voor kleine tuinen en potten. Geeft
talrijke peulen van 13-15 cm lengte met een
zeer goede smaak. Prachtige bloei, in trossen aan de top van de plant. Een
zeer veelzijdige tuinboon, die de hele zomer door te zaaien is en bij late
zaai in september-oktober onder tunnels overwintert om een extra vroege
oogst te krijgen.

050300  50 zaden (75 g)  € 2,50 
050300.1  3x50 zaden (3x75 g)  € 5,95 
050300.2  650 zaden (1 kg)    € 19,95 

Tuinbonen '(Vroege Brede)
Witkiem'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Een ouderwets grof type, met uitgesproken
(ouderwetse) tuinbonensmaak. Door de
lichtbruine verkleuring na koken die typerend
is voor pittige tuinbonen wordt dit oude ras gerangschikt onder de zgn.
‘bruinkokers’. Nog donkerder, dus roodbruine tuinbonen vindt u elders in
ons sortiment. Dit type leent zich goed voor diepvriezen en is tamelijk
vroeg oogstbaar. De naam "witkiem" dankt het ras aan de witte navel (dit
in tegenstelling tot de Leidse Hangers)

050400  ± 80 zaden (100 g)  € 1,95 
050400.1  ± 200 zaden (3x100 g)    € 4,50 
050400.2  ± 800 zaden (1 kg)    € 12,50 

Tuinbonen 'Witkiem Major'

Vicia faba var. Maior 
(Engels: Broad Bean)
Dit is een verbetering van het ouderwetse,
grove type, met uitgesproken (ouderwetse)
tuinbonensmaak. Door de lichtbruine
verkleuring na koken die typerend is voor
pittige tuinbonen wordt dit oude ras gerangschikt onder de zgn.
‘bruinkokers’. Nog donkerder, dus roodbruine tuinbonen vindt u elders in
ons sortiment. Dit type leent zich goed voor diepvriezen en is 10 dagen
vroeger oogstbaar dan de originele witkiem. De naam "witkiem" dankt het
ras overigens aan de witte navel (dit in tegenstelling tot de Leidse
Hangers)

050405  ± 80 zaden (100 g)  € 2,50 
050405.1  ± 200 zaden (3x100 g)    € 6,50 
050405.2  ± 800 zaden (1 kg)    € 17,50 

Zwaardbonen

Canavalia gladiata 
(Engels: Sword Jackbean)
Deze bonensoort is nauwelijks bekend bij ons
(word je al nieuwsgierig?) en wordt in
Centraal- en Zuid- Indië geteeld. Allereerst
vallen de prachtige, grote, donkerrode zaden
op. Ze zijn ongeveer in de vorm van een tuinboon. Eerst komt er een
enorme groeispurt van de fraaie, hard groeiende klimplant en in de
nazomer ontstaan uit de wonderschone, lila bloemen de enorme peulen
van 25-30 cm lang en 2 cm breed. Deze kunnen jong geoogst met peul en
al worden gegeten, rijper of geheel rijp eet je de zaden. Wel een poosje
koken, zoals je dat bij droogbonen gewend bent. In een verwarmde kas
kan de plant overwinteren, dus de teelt in een flinke kuip geeft jarenlang
plezier!

050600  3 zaden  € 2,95 

Boomspinazie 'Magentaspreen'

Chenopodium giganteum 
De grote broer van andere groenten binnen de
ganzevoetfamilie: brave hendrik,
aardbeispinazie en quinoa. Het malse, jonge
blad van deze flinke plant (1-1,5m!) heeft een
decoratieve, rozerode bladaanhechting, die
uitwaaiert tot een poederig zweem over het hele blad. Ook de roodgroene
stengels en de rozerode bloei doen mee aan de sierwaarde. Het jonge
blad is in salades mals en... prachtig! Kort gekookt ontstaat een
ouderwetse spinazie.

052000  ± 800 zaden (0,5 g)  € 1,95 
052000.1  25 g  € 25,00 

Bosbes, Blauwe

Vaccinium myrtillus 
(Engels: Whortle Berry, Huckleberry)
De echte bij ons inheemse blauwe bosbes
groeit in het wild in de bossen en op de hei. Ze
houden van humusrijke, zure grond en
gefilterd zonlicht. De bessen zijn heerlijk zoet.
De maximale hoogte van dit stevig wortelende struikje is 60cm. De roze
bloemetjes zijn sierlijk! De geneeskrachtige werking van zowel blad als bes
vindt u op www.plantaardigheden.nl

053000  ± 175 zaden (0,1 g)  € 2,95 

Bosbes, Canadese

Vaccinium angustifolium 
(Engels: Lowbush Blueberry)
Een heerlijke bosbes uit de bossen van Oost-
Canada en Maine (VS) zeer populair bij de
bevolking daar om uit het wild te plukken.
Geef ze een plekje met zure grond op een
halfbeschaduwde plaats. De plant gedijt heel goed waar bossen zijn
verbrand, dus regelmatig wat hout-as als bemesting zal ze goed doen!

053100  ± 175 zaden (0,1 g)  € 2,95 

Bosbraam, Gele

Rubus chamaemorus 
(Engels: Cloudberry, Bakeapple,
Knotberry, Knoutberry, Averin,
Evron)
De smaak is onvergetelijk: zoet, zuur, zacht en
tintelend! De planten zijn kruipend, groeien
vooral in vochtige, moerasachtige gebieden en zijn zeer winterhard, tot
wel -40̊C. Rijpe vruchtjes zijn goudgeel en rijk aan vitamine C. We krijgen
de zaden uit Zweden, Lillterrsjö. In Zweden is de braam een delicatesse en
verwerken inwoners de bessen tot jam, drank en in kaas. Houd meerdere
planten in stand, want er komen mannelijke en vrouwelijke planten voor.

053500  ± 25 zaden  € 2,50 

Brave Hendrik

Chenopodium bonus-henricus 
(Engels: Good King Henry)
Een zeer oude, inheemse groente. De forse
meerjarige planten geven pijlpuntig blad, die
als spinazie wordt gegeten, de totale
planthoogte is ongeveer 60 cm. De jonge
scheuten worden in het voorjaar als asperge aangeaard en gestoken, dus
ook als zodanig gegeten. Je mag de plant in het voorjaar evt. verwijderen
als er plantjes zijn uitgezaaid: een verse start!

060000  ± 200 zaden (1 g)  € 2,50 
060000.1  ± 10.000 zaden (50 g)  € 39,00 

Broccolimelde

Chenopodium berlandieri 
(Engels: Aztec Red Spinach)
Voor liefhebbers van Melde of Quinoa is dit
een welkome aanvulling. Dit gewas is al
eeuwenlang in cultuur, ook al bij oude volkeren
van geheel Amerika, maar van oorsprong in de
Eastern Woodlands van Noord-Amerika. Het is een prachtig
zomeralternatief voor spinazie, hoe warmer hoe liever zelfs! Kort
roerbakken is aan te bevelen, na 30-50 seconden zijn de toxische stoffen
verdwenen (net als met bijvoorbeeld sperziebonen). Onrijpe, groene
bloemknoppen zijn als broccoli te eten, roerbakken of frituren met beslag.
De zaden (glutenvrij!) worden gekookt of gestampt tot meel. Jong blad
(groen met rode tinten) of net gekiemde zaden zijn heerlijk mals en
kunnen (mits niet te overdadig) heerlijk door de salade worden gemengd.
Het hoge Calcium en vitamine A-gehalte maken deze oude groente zeer
gezond!

060100  ± 800 zaden (1 g)  € 2,50 
060100.1  ± 22.000 zaden (25 g)  € 25,00 

Chayote 'Pricky'

Sechium edule 
(Engels: Spiny Chayote, Vegetable
Pear)

Leveringsmaanden: november t/m
april
Een vreemde eend in de zaden-bijt vormt dit familielid van de
komkommers (Cucurbitaceae)! Ik introduceer de term “naaktkiemer”, want
dit fantastische zaad kiemt in de loop van de winter gewoon (binnen!) uit
zijn eigen vrucht, dit is dan ook de enige kiemmethode! Bewaar deze
prachtige, grofgestekelde vrucht (er bestaat ook een fijngestekeld ras) dus
op een lichte, niet te warme plaats. In de warme kamer mag ook, maar
dan moeten de scheuten af en toe gesnoeid worden. Vanaf februari-maart
is het beter om de groeiende vruchten in potten te planten (eerder mag
ook): geheel onder de grond of op zijn kant, zo dat de uitloper in elk geval
net onder de grond is geplant. Water naar behoefte, aarde droog = water
geven. Bij mooi weer af en toe met de plant naar buiten is gunstig voor
een stevige groei. Uiteindelijk moet de plant (na de vorstperiode dus
ongeveer in mei) lekker in de zon naar buiten en uitgeplant worden in de
vollegrond. Deze zal aan de klimmende of kruipende ranken in zomer en
herfst een enorme oogst geven. Er bestaan ook Chayotes met een gladde
schil (060405), deze zijn echter iets minder smakelijk en geven minder
vruchten in ons klimaat. Over de bereiding van deze Midden-Amerikaanse
vrucht vind je veel ideeën op internet. Opvallend is, dat de zachte
structuur behouden blijft, je bakt of kookt ze dus niet tot moes. Vergelijk
de smaak met die van een sappige aardappel, je kan er dus mee koken,
bakken, maar ze kunnen ook rauw gegeten worden met een beetje citroen
en wat zeezout...! De gehele plant is overigens eetbaar: bloemen,
bladeren, groeischeuten en wortelknollen. De plant vormt mannelijke (10-
30 bij elkaar) en vrouwelijke (solitaire) bloemen aan 1 plant, eenslachtig
en eenhuizig dus. 
BIJ FORSE GROEI WORDEN DE VRUCHTEN OPGEPOT, ZE ZIJN DAN € 1,00
DUURDER.

060400.1  1 zaadvrucht    € 5,95 
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Chayote 'Smoothy'

Sechium edule 
(Engels: Chayote, Vegetable Pear)

Leveringsmaanden: november t/m
april
Een vreemde eend in de zaden-bijt vormt dit
familielid van de komkommers (Cucurbitaceae)! Ik introduceer de term
“naaktkiemer”, want dit fantastische zaad kiemt in de loop van de winter
gewoon uit zijn eigen vrucht, dit is dan ook de enige kiemmethode!
Bewaar deze prachtige, vrijwel gladde vrucht dus op een lichte, niet te
warme plaats. In de warmte mag ook, maar dan moeten de scheuten af
en toe gesnoeid worden. Vanaf februari-maart is het beter om de
groeiende vruchten in potten te planten: geheel onder de grond of op zijn
kant, zo dat de uitloper in elk geval net onder de grond is geplant. Water
naar behoefte, aarde droog = water geven. Bij mooi weer af en toe met
de plant naar buiten is gunstig voor een stevige groei. Uiteindelijk moet de
plant (na de vorstperiode dus ongeveer in mei) lekker in de zon naar
buiten en uitgeplant worden in de vollegrond. Deze zal aan de klimmende
of kruipende ranken in zomer en herfst een goede oogst geven. Er
bestaan ook Chayotes met een gestekelde schil, deze zijn zelfs smakelijker
en geven een extra grote oogst in ons klimaat, maar de stekels (die bij
rustig gebruik niet prikken) zijn wat lastiger. Over de bereiding van deze
Midden-Amerikaanse vrucht vind je veel ideeën op internet. Opvallend is,
dat de zachte structuur behouden blijft, je bakt of kookt ze dus niet tot
moes. Vergelijk de smaak met die van een sappige aardappel, je kan er
dus mee koken, bakken, maar ze kunnen ook rauw gegeten worden met
een beetje citroen en wat zeezout...! De gehele plant is overigens eetbaar:
bloemen, bladeren, groeischeuten en wortelknollen. De plant vormt
mannelijke (10-30 bij elkaar) en vrouwelijke (solitaire) bloemen aan 1
plant, eenslachtig en eenhuizig dus.  
BIJ FORSE GROEI WORDEN DE VRUCHTEN OPGEPOT, ZE ZIJN DAN € 1,00
DUURDER.

060405.1  1 zaadvrucht    € 5,95 

Chia

Salvia hispanica 
Naast het zaad, dat als bonen wordt gegeten
of geperst tot bijzondere olie (zie vervolg)
geeft de plant heerlijke bladeren en
stengeltjes, die aan salades, soepen,
vleesgerechten etc. een heerlijke smaak
toevoegen. Kweek ze als kiemgroente of (nog beter) als microgroente.
“Chia Fresca” is een gezondheidsdrankje, dat ontstaat na het weken van
de zaden in water of vruchtensap. De plant bloeit in ons land niet of erg
laat (korte-dag-plant) en wordt daardoor vrij hoog, maar blijft wel stevig! 
Achtergrondinformatie vonden we bijvoorbeeld in www.anthemis.nl:  
Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat de Salvia hispanica al 3500
jaar v.Chr. door de mens als voedsel gebruikt werd. De plant stamt
oorspronkelijk uit Mexico en het zaad was vroeger het belangrijkste
voedingsmiddel van de Midden-Amerikaanse bevolking. De plant behoort
tot de lipbloemigen (Lamiaceae) en werd door de Azteken “Chia”
genoemd. Voor de Azteken was Chiazaad het reinste “krachtvoer” ze aten
de zaden om hun uithoudingsvermogen te vergroten en als medicijn. Het
geroosterde zaad werd gemalen en van het meel werd een soort cake
gebakken. De boodschappers konden op één hand zaad een hele dag
rennen. Dit “running food” had voor het Aztekenvolk een hogere waarde
dan goud en was zo belangrijk dat het zelfs als betaalmiddel diende. Vóór
de Spaanse kolonisatie werd in Mexico en andere landen van Midden-
Amerika meer Chia dan Maïs verbouwd. Hiervoor waren goede redenen:
het zaad bevat 20% meer proteïne dan granen en de Chiabladeren werden
als kruid gebruikt. Buitengewoon is, dat de uit het Chiazaad gewonnen olie
uit meer dan 60% omega-3 linolenzuur bestaat, één van de hoogste
percentages uit het plantenrijk.  
Na de val van het Aztekenrijk raakte de Chia in de vergetelheid en werd
deze alleen nog door de Mexicaans indianen op kleine schaal geteeld. Kort
geleden werden de grote voordelen van het zaad opnieuw ontdekt en
wordt de plant in Peru en Argentinië op grotere schaal aangebouwd. Door
het hoge gehalte aan omega-3 vetzuren is Chiazaadolie een belangrijk
voedingssupplement geworden en een uitstekend alternatief voor visolie.
De aangenaam smakende olie is vrij van allergenen en CO2 extractie zorgt
er voor dat geen belangrijke stoffen verloren gaan. Chiazaadolie heeft
ontsteking- en allergie remmende eigenschappen en verbetert de
elasticiteit van de huid. Een weldaad voor een beschadigde en geïrriteerde
huid.  
Gebruik Chiazaadolie puur of in mengsels o.a. voor de verzorging van de
rijpere of droge huid, huidontstekingen, beschadigde en geïrriteerde
slijmhuiden.

060500  40 g  € 2,50 
060500.1  250 g    € 5,95 
060500.2  4x250 g    € 19,95 

Chrysanto Smal- of
geveerdbladig

Chrysanthemum coronarium 
(Engels: Garland Chrysanthemum)
Eetbare chrysantensoort met zeer aromatisch
blad. Deze variëteit heeft diep ingesneden
blad. In Azië al eeuwen zeer populair verovert
deze gezonde groente ook Europa! Zowel stengel als blad zijn eetbaar. Met
een dressing op basis van sesamolie een aanrader in de salade. Ook na
kort roerbakken behoudt de groente voldoende smaak! Meestal wordt
geoogst als de plant 30 cm hoog is: de toppen worden gesneden of blad
geplukt. Tegenwoordig is ook de teelt als microgroente populair: de
planten worden zeer dicht bij elkaar gezaaid en geoogst als ze nauwelijks
10 cm hoog zijn. Laat ook eens wat plantjes doorgroeien voor de
rijkbloeiende, geel-witte (en uiteraard eetbare!) ganzenbloemen!

061000  ± 1200 zaden (3 g)  € 2,50 
061000.1  ± 40,000 zaden (100 g)    € 15,00 
061000.2  ± 400.000 zaden (1 kg)    € 50,00 
061000.3  ± 4 miljoen zaden (10 kg)    € 450,00 

Chrysanto Grof- of Breedbladig

Chrysanthemum coronarium 
(Engels: Garland Chrysanthemum)
Eetbare chrysantensoort met zeer aromatisch
blad. Deze variëteit heeft breed, iets gelobd
blad. In Azië al eeuwen zeer populair verovert
deze gezonde groente ook Europa! Zowel
stengel als blad zijn eetbaar. Met een dressing op basis van sesamolie een
aanrader in de salade. Ook na kort roerbakken behoudt de groente
voldoende smaak! Meestal wordt geoogst als de plant 30 cm hoog is: de
toppen worden gesneden of blad geplukt. Tegenwoordig is ook de teelt als
microgroente populair: de planten worden zeer dicht bij elkaar gezaaid en
geoogst als ze nauwelijks 10 cm hoog zijn. 
Laat ook eens wat plantjes doorgroeien voor de rijkbloeiende, geel-witte
(en uiteraard eetbare!) ganzenbloemen!

062000  ± 1200 zaden (3 g)  € 2,50 
062000.1  ± 40,000 zaden (100 g)    € 19,90 
062000.2  ± 400.000 zaden (1 kg)    € 99,00 

Blonde Pluklof 'Biondissima di
Trieste' / 'Triestina'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Cutting Chicory)
Een oude Italiaanse salade-lekkernij! Al na
enige weken kan begonnen worden met de
oogst van de malse, iets bittere blaadjes. Puur of gemengd met andere
rauwkost.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
069900  ± 2000 zaden (3 g)  € 1,50 
069900.1  100 g  € 9,95 
069900.2  1 kg    € 39,50 

Groenlof 'Pan di Zucchero' /
'Green and Blond'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Chicory Sugar Loaf)
ECO GETEELDE ZADEN! Een heerlijke cichorei,
die zoeter is dan de meeste andere soorten en
in onze lage landen al heel lang bij hobbyisten een topper voor de late
teelt is! De kroppen houden qua smaak het midden tussen andijvie en
spitskool; de teelt is als winterandijvie. Bereiding: (kort) gestoofd of rauw
in salades.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070000  3 g  € 2,50 

Blonde Groenlof 'Sauvage Blonde
Améliorée' / 'Grumolo Biondo'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Chicory Sugar Loaf)
Deze cichorei is zowel in Italië alsook in
Frankrijk een veel gebruikte groente uit
vervlogen tijden. Zoals veel vergeten groente, geniet dit ras een verdiende
come-back! 
De blondgroene losse kropjes worden op rijtjes gezaaid, het liefst direct op
de plaats van bestemming of in perspotjes. Oogsten kan al vanaf heel jong
als spinazie, zelfs als microgroente. Voor de gebleekte teelt hebben de
planten meer ruimte nodig zodat een goede wortel kan ontstaan. De
wortels oogst je in etappes in de herfst en winter, het groene loof snij je
eraf (heerlijk als stamppot) en de wortel zet je donker in een emmer of
pot met wat tuinaarde. Het gebleekte losse blad kan lang worden geoogst
en is heerlijk mals!

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070090  5 g  € 1,95 
070090.1  100 g  € 9,95 
070090.2  1 kg    € 39,50 

Roosjeslof 'Grumolo Rosso'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Chicory Sugar Loaf)
Schitterende roosjes op je bord! Deze cichorei
is zowel in Italië alsook in Frankrijk een veel
gebruikte groente uit vervlogen tijden. Zoals
veel vergeten groente, geniet dit ras een verdiende come-back...! 
De wijnrode losse kropjes worden op rijtjes gezaaid, het liefst direct op de
plaats van bestemming of in perspotjes. Oogsten kan al vanaf heel jong
als spinazie, zelfs als microgroente. Voor de gebleekte teelt hebben de
planten meer ruimte nodig zodat een goede wortel kan ontstaan. De
wortels oogst je in etappes in de herfst en winter, het rode loof snij je eraf
(heerlijk als stamppot) en de wortel zet je donker in een emmer of pot
met wat tuinaarde. Het gebleekte losse blad kan lang worden geoogst en
is heerlijk mals!

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070095  5 g  € 1,95 
070095.1  100 g  € 9,95 
070095.2  1 kg    € 39,50 

Groenlof 'Grumolo Verde'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Chicory Sugar Loaf)
De gladde, donkergroene rozetjes hebben een
pikant smaakje met het bekende bittertje van
roodlof en witlof en de malsheid van andijvie. 
Deze cichorei is zowel in Italië alsook in Frankrijk een veel gebruikte
groente uit vervlogen tijden. Zoals veel vergeten groente, geniet dit ras
een verdiende come-back! 
De diepgroene, losse kropjes worden op rijtjes gezaaid, het liefst direct op
de plaats van bestemming of in perspotjes. Oogsten kan al vanaf heel jong
als spinazie, zelfs als microgroente. Voor de gebleekte teelt hebben de
planten meer ruimte nodig zodat een goede wortel kan ontstaan. De
wortels oogst je in etappes in de herfst en winter, het groene loof snij je
eraf (heerlijk als stamppot) en de wortel zet je donker in een emmer of
pot met wat tuinaarde. Het gebleekte losse blad kan lang worden geoogst
en is heerlijk mals!

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070100  5 g  € 2,50 
070100.1  100 g  € 9,95 
070100.2  1 kg    € 39,50 
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Witte Groenlof 'Ball Winter White'
/ 'Bianco Brenta Precoce'/ 'Bianca
Invernale di Cabarzere'/ 'Bianco di
Chioggia'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Chicory Sugar Loaf)
Italië staat bekend om de vele Cichorei-soorten die er gecultiveerd zijn.
Wij kennen hier deze lichtgroene versie van de Radicchio (Roodlof)
nauwelijks, maar rond de Middellandse Zee wordt er in herfst en winter
van gesmuld: ronde, malse kroppen (tot 800g!) met een beetje zoet en
een beetje bitter, heerlijk in de sla, vergelijkbaar met ijssla, maar veel
meer aroma! Onder een tunneltje (maar door de bestendigheid tegen flink
wat kou ook buiten) heb je de hele winter oogst. Inwendig zijn de nerven
spierwit.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070110  5 g  € 1,95 
070110.1  100 g  € 9,95 

Roodlof 'Indigo'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Red-leafed Chicory,
Radicchio)
Eindelijk een kwaliteits-roodlof voor het
Nederlandse klimaat! De pittige smaak is uniek
voor Italiaanse salade's. De groei is te vergelijken met ijssla, in het
centrum van het roodgroene blad ontstaat een purperrode rondgevormde
krop, die bij open pellen witte strepen toont. Zaaien van mei tot juli,
oogstbaar van augustus tot november.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070200  ± 60 zaden  € 2,95 

Roodlof 'Rossa di Treviso'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Red-leafed Chicory,
Radicchio)
Een prachtige roodlof met lange smalle
knalrode, krullende bladeren en dikke,
spierwitte nerven. De geoogste kropjes mogen alleen Radicchio di Treviso
heten als je ze in beschermde streken in Italië teelt, geef ze dus gerust
een andere naam en geniet ervan! Enkele weken voor de oogst kan je de
kropjes samenbinden of onder een donkere emmer laten bleken, een
traditionele teeltwijze gebeurt als witlof zonder dekgrond, de wortels in
een laagje grondwater in een donkere tank.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070250  4 g  € 1,95 
070250.1  100 g  € 9,95 
070250.2  1 kg    € 39,50 

Roodlof 'Rossa di Treviso
Tardiva'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Red-leafed Chicory,
Radicchio)
ECO GETEELDE ZADEN! Een prachtige roodlof
met lange smalle knalrode, krullende bladeren en dikke, spierwitte nerven.
De geoogste kropjes mogen alleen Radicchio di Treviso heten als je ze in
beschermde streken in Italië teelt, geef ze dus gerust een andere naam en
geniet ervan! Enkele weken voor de oogst kan je de kropjes samenbinden
of onder een donkere emmer laten bleken, een traditionele teeltwijze
gebeurt als witlof zonder dekgrond, de wortels in een laagje grondwater in
een donkere tank.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070260  3 g  € 2,95 

Roodlof 'Red Palla Rossa' / 'Red
Verona Globe a Palla'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Red-leafed Chicory,
Radicchio)
Ronde grote tot middelgrote, donkerrode
kropjes vormen deze kortedagplanten. Zaai dus vanaf half juni voor een
goede kropvorming. De kropjes zijn tamelijk los en dus niet zo "slecht-
weer-gevoelig". De spierwitte nerven geven een mooi contrast.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070265  3 g  € 1,95 
070265.1  100 g  € 9,95 
070265.2  1 kg    € 39,50 

Roodlof 'Red Palla Rossa' /
'Rosso di Chioggia'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Red-leafed Chicory,
Radicchio)
ECO GETEELDE ZADEN! Ronde grote tot
middelgrote, donkerrode kropjes vormen deze kortedagplanten. Zaai vanaf
half juni voor een goede kropvorming. De kropjes zijn tamelijk los en dus
niet zo "slecht-weer-gevoelig". De spierwitte nerven geven een mooi
contrast.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070270  3 g  € 2,50 
070270.1  10x3 g  € 19,95 

Bonte Roodlof 'Variegata Precoce
Romea' / 'Variegata di Lusia'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Red-White-leafed Chicory,
Radicchio)
Deze fraaie (bonte) roodlof vormt bolronde tot
open kropjes waar de kou overheen moet gaan om de mooie verkleuring
te krijgen: groen-rood-wit gespikkeld. De planten kunnen wel wat kou
verdragen, maar een tunneltje of kas geeft in de winter de meeste
zekerheid.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070300  5 g  € 1,95 
070300.1  100 g  € 9,95 

Capucienenbaard 'Selvatica da
Campo'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Chicory)
‘Selvatica da Campo’ betekent “Wild uit het
Veld”. Dit geliefde ras heeft nog echt de wilde
cichoreismaak, die zeer gewaardeerd wordt in de Italiaanse keuken! De
gebleekte teelt wordt in Nederland het meest gewaardeerd, als molsla of
als witlof dus. Als molsla snijd je de reeds gegroeide plant terug tot 10 cm
boven de wortel en bedek je de plant met 25 cm aarde (molshoop).
Bedekken met een zwarte emmer of bleekpot kan ook en is schoner... Als
witlof worden de wortels buiten ingegraven of in een kelder bedekt met
zand en stro. Het lange dunne diepingesneden blad is licht bitter en geeft
een pittig aroma aan salades. Konijnen zijn dol op de (afval)wortels en het
restblad.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070400  5 g  € 2,50 

Capucienenbaard 'Catalogna
Puntarelle Brindisina' / 'Puntarelle
di Galatina'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Chicory)
Langwerpig, dun blad, diep ingesneden met
hele dikke, witte bladbasis. Heerlijk in salades, zeker als de laatste weken
van de groei de bleekpot eroverheen gaat…! De Italiaan dompelt ze eerst
even een paar minuutjes in ijswater. Na het verwijderen van het blad kan
de bodem van de plant apart worden verwerkt: mooie dikke knoppen
komen zichtbaar. Vanwege de bitterstof (gezond!) is het lekker om de
bladeren en de bladbodem te roerbakken met nootmuskaat, balsamico,
spekjes of kip etc. In Duitsland de laatste jaren ook weer populair onder
de naam Vulkanspargel. 
Ton van Scheppingen mailde ons: 
Pintarella is voor een Hollandse chef moeilijk te verkrijgen, maar vanaf
februari in Italië welbekend, de teelt vind in hoofdzaak plaats in Lazio,
(Rome e.o.) de houdbaarheid is prima. Verwerking: dun, langwerpig á
Chinoise, dus geveerd snijden. Lokalen eten dit bij voorkeur met een
dressing van ansjovis.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070490  10 g  € 2,50 
070490.1  250 g    € 12,50 

Capucienenbaard 'Catalogna a
foglia Frastagliata'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Chicory)
Zeer langwerpig dun blad, diep ingesneden
met puntig uiteinde en witte bladnerf. Niet te
verwarren met molsla, waar de plant wel op lijkt. Binnen- en buitenblad
worden afzonderlijk geoogst wegens verschil in malsheid. Gestoofd
gegeten lijkt de smaak op die van andijvie, maar wel pittiger. Rauw in
salades komt de smaak goed tot zijn recht: de stengels hebben iets an
venkel, het blad is peperig en enigszins bitter, vandaar dat een stevige
dressing een “must” is...! De jonge scheuten zijn knisperig als
bleekselderie en worden als asperges gegeten, de nootachtige smaak is
onmiskenbaar. Dit is typisch een plant die onder de bleekpot kan!

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
070500  5 g  € 2,50 

Rode Molsla 'Red Rib' / 'Italiko
Rosso' / 'Italiko Red'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Red Ribbed Chicory, Red
Dandelion)
Deze historische blad-cichorei heeft een fraaie,
rode nerf en lijkt uitgegroeid wel op het blad van molsla (paardenbloem),
maar als de planten hun sierlijke, blauwe bloemen tonen, is van die
gelijkenis uiteraard niets meer over. 
Het aardige van deze “rode molsla” zijn de vele gebruiksmogelijkheden: 

070550  5 g  € 1,95 
070550.1  100 g  € 9,95 

dichtbij elkaar gezaaid oogst je ze als “baby leaf” of microgroente •
uitgegroeid kan je ze rauw eten (snijden en met sla mengen, anders is
het te bitter) of kort roerbakken. 

•

halverwege een zwarte emmer over de plant geeft een bleking aan het
blad waardoor deze zachter van smaak zijn. Vervolgens rauw eten of
kort roerbakken. 

•

lekker door laten groeien tot een volle, blauwe bloemen overvloed.
De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid
en tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant
“doorschieten”: cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van
kleur en geuren naar vanille!

•
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Witlof 'Hollandse Middelvroeg'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Witloof Chicory)
ECO GETEELDE ZADEN! Geeft dikke en
vastgesloten kroppen. Uiterlijk oktober
inkuilen. Voor teelt met dekgrond.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
071000  ruim 500 zaden (1 g)  € 1,95 

Witlof 'Videna' (type Hollandse
Middelvroeg)

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Witloof Chicory)
Geeft dikke en vastgesloten kroppen. Deze
verbeterde selectie geeft mooie kroppen als je
ze inkuilt (met dekgrond dus), maar de teelt ZONDER dekgrond lukt met
deze variëteit ook zeer goed!

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
071010  1200 zaden (2 g)  € 1,95 
071010.1  24.000 zaden (40 g)  € 15,00 

Witlof 'Mechelse Middelvroege'

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Witloof Chicory)
Een oud, vertrouwd ras. In vroegere tijden
was dit een van de vroegst oogstbare. Nog
steeds ontstaat na inkuilen een best kropje!

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
071050  3000 zaden (5 g)  € 1,95 
071050.1  60.000 zaden (100 g)  € 9,95 
071050.2  600.000 zaden (1 kg)    € 39,50 

Witlof 'Festive' F1

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Witloof Chicory)
Kroppen telen zonder dekgrond, bv onder
zwart folie. Groeit uit tot zeer vaste krop met
decoratieve rode bladpunten.

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
071100  200 zaden  € 3,95 
071100.1  5000 zaden  € 50,00 

Witlof 'Zoom' F1

Cichorium intybus cv. group
Foliosum 
(Engels: Witloof Chicory)
Voor vroege tot middellate teelt met en zonder
dekgrond of op hydrocultuur.

De cichoreifamilie bevat andijvie,
kapucijnerbaard en diverse soorten lof. Kenmerkend is het min of meer
aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en tegenwoordig hoog
gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”: cichoreibloemen zijn
meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar vanille!
071200  300 zaden (0,5 g)  € 2,95 

Zwaardlof 'Spadona da Taglio' /
'Linga di Cane'

Cichorium intybus 
(Engels: Cutting Chicory)
Van deze smaakmaker oogst je het malse, iets
pittige blad. Ideaal als smaakmaker voor
gemengde salades. Je kan ze in elk stadium
plukken: zeer jong geplukt (als micro groente) of tot een lengte van 15
cm. Laat de groeitop in leven, de plant groeit gemakkelijk aan, steeds
opnieuw zaaien kan ook, je kan bijna de hele winter door oogsten, de
planten zijn opmerkelijk vorstbestendig. Tip: ook heerlijk als stamppotje!

De cichoreifamilie bevat andijvie, kapucijnerbaard en diverse soorten lof.
Kenmerkend is het min of meer aanwezige “bittertje”, vroeger verfoeid en
tegenwoordig hoog gewaardeerd. Laat eens een plant “doorschieten”:
cichoreibloemen zijn meestal beeldschoon blauw van kleur en geuren naar
vanille!
071300  3 g  € 1,95 
071300.1  100 g  € 9,95 
071300.2  1 kg    € 39,50 

Wilde Citroen

Poncirus trifoliata 
(Engels: Japanese Bitter Orange)
De enige Citrusachtige, die in ons klimaat goed
overwintert! De stekelige struikjes verliezen ‘s
winters hun blad en kunnen tot -20C
verdragen. Na de witte (meestal geurige) bloei
ontstaan de vrij kleine vruchten die van groen naar lichtoranje kleuren: erg
zuur! De schil is heerlijk in confituren en het sap kan heel goed in kook- en
bakgerechten. Een aanrader, ook voor bonsai! Dit soort wordt veel
gebruikt als onderstam voor andere Citrusachtigen. Ook ontstaan sterke
resultaten met kruisingen tussen deze winterkoning en andere citrussen.

072000  20 zaden  € 2,95 

Citroenmeloen

Citrullus lanatus var citroides 
(Engels: Citron Melon, Pie Melon,
Stock Melon, Tsamma Melon)
Deze wilde meloen is de voorouder van onze
bekende watermeloen en groeit in het wild in
Afrika; de Kalahariwoestijn staat er vol mee...
Enkele duizenden jaren geleden gebruikten de Egyptenaren deze vrucht al!
Door al het mondiale gesjouw met zaden is de plant ook verwilderd in
Mexico. Het stevige witte vruchtvlees wordt vanwege het hoge pectine-
gehalte graag gebruikt voor het aandikken van jam, maar in stukjes
gesneden kan je het ook roerbakken, sommige mensen vinden het rauw
erg lekker, op zuur (als augurken) is ook erg lekker. In Afrika zijn dieren er
gek op en komen in droge tijden op deze manier aan voeding en vocht.
Aan de buitenkant lijken de vruchten op een fraaie watermeloen, maar
snijd je ze door, dan zie je onmiddellijk het typerende van de
Citroenmeloen: wit vruchtvlees en rode zaden! De vruchten zijn na de
oogst maandenlang (soms wel een vol jaar) houdbaar.

072200  10 zaden  € 2,95 
072200.1  100 zaden  € 9,95 

Courgette 'Arte' F1 / 'Cesare' F1 /
'Flaminio' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Zoals de naam al zegt: elke vrucht is een
kunstwerkje. Het is een kweekproduct uit het
oude ras ‘Lungo Fiorentino’, maar donkerder
groen van kleur. Enorm productief, grote bloemen en de vruchten hebben
prachtige scherpe ribben bovenop de vruchten. Dat geeft (evenals bij het
oude ras) een prachtig effect bij het doorsnijden!

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
074700  10 zaden  € 2,95 
074700.1  100 zaden  € 19,50 
074700.2  1000 zaden    € 95,00 

Courgette 'Babymax' F1 /
'Piccolo' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Deze courgette is in Engeland gekweekt, met
oog op uiterlijk, smaak en groei. De
ovaalvormige vruchten zijn donkergroen met
fraaie geelwitte strepen van “kop naar kont”, de smaak is heel goed en de
planten dragen vroeg aan compacte planten. Goed te telen op een iets
kleinere kweekplek of in grote potten. Courgette oogst je in een jong
stadium, rijp geoogst doet deze courgette prima dienst als siervrucht of als
eetbare pompoen.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
074730  10 zaden  € 2,50 
074730.1  100 zaden  € 15,00 

Courgette 'Black Beauty' / 'Black
Zucchini'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Zeer donkergroen tot zwarte vruchten aan
compacte planten.

Courgettes kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. Dit ras rankt niet, de vruchten groeien vanuit het centrum
van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
074750  10 zaden  € 1,95 
074750.1  100 zaden  € 7,50 
074750.2  1000 zaden    € 25,00 
074750.3  10.000 zaden    € 95,00 

Courgette 'Blanco Medio Largo' /
'Lebanese White Bush' / 'Bianca
di Trieste'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een oud ras voor de liefhebber van (bijna)
witte vruchten. Langwerpig type, aan één zijde
wat dikker, met vage lichtgroene nerven. Het vruchtvlees is heel
lichtgroen. Jong geoogst een lekkernij!

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
074850  10 zaden  € 1,95 
074850.1  100 zaden  € 7,50 
074850.2  1000 zaden    € 40,00 

Courgette 'Vertes des Maraîchers'
/ 'Verte des Zenattas'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een mooi historisch ras uit Frankrijk.
Middengroen, langwerpig type met lichtgroene
streepjes en stippels. Het soort kan groot
worden, voor de typische courgette-toepassing zijn alleen jonge vruchten
(vroeg oogsten!) geschikt. Oudere vruchten behandel je als een pompoen.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
074900  15 zaden  € 1,50 
074900.1  100 zaden  € 7,50 
074900.2  1000 zaden    € 25,00 
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Courgette 'Bush Baby' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een prachtige courgette die al zeer
aantrekkelijk en volgroeid lijkt als deze jong
geoogst wordt. Oogst ze vanaf een lengte van
10-15 cm, dan zijn ze al groen met
lichtgroene, opliggende ribben. De plant is tamelijk open van groei,
waardoor oogsten makkelijk is.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
074910  10 zaden  € 2,95 
074910.1  100 zaden  € 19,95 
074910.2  1000 zaden    € 150,00 

Courgette 'Costata Romanesco' /
'Lungo Fiorentino'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Het bijzondere van dit oude, Italiaanse ras zijn
de opvallende uitstulpende ribben, die over de
hele lengte van de vrucht lopen. Dat geeft een
leuk snij-effect. Er ontstaat bij narijping een kleurenspel van groen met
oranjegele strepen.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
074940  10 zaden  € 1,95 
074940.1  100 zaden  € 7,50 
074940.2  1000- zaden    € 25,00 

Courgette 'Cute Fancy' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
De oude, witte courgette is er nu in een
modern jasje: overal even dik, crèmewit tot
zeer lichtgroen, het vruchtvlees is (jong
geoogst) mals en groenwit van kleur. De
planten geven veel opbrengst, die bij regelmatig oogsten lang doordragen.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
074960  10 zaden  € 1,95 
074960.1  100 zaden  € 10,00 

Courgette 'Diamant' F1 /
'Spineless Beauty' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Snelrijpend, middel tot donkergroen topras.
Voor buiten of onder glas. Geeft een grote
oogst en (de plant) wordt onder glas
behoorlijk fors (geef ze de ruimte).

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075000  15 zaden  € 1,95 
075000.1  100 zaden  € 9,95 
075000.2  1000 zaden    € 65,00 

Courgette 'Dunja' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een grote (vroeg startende) oogst van
donkergroene, rechte courgettes... dat is de
belofte van dit professionele topras. De plant
heeft een open groeivorm, waardoor oogsten
gemakkelijk is. Resistent tegen meeldauw en diverse virussen.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075020  7 zaden  € 2,95 
075020.1  100 zaden  € 25,00 
075020.2  1000 zaden    € 195,00 

Courgette 'Eight Ball' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een donkergroene, bolronde courgette. Vaak
extra jong geoogst en als mini-courgette
aangeboden. Zeer goede smaak!

Courgettes kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. Dit ras rankt niet, de vruchten groeien vanuit het centrum
van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075050  10 zaden  € 2,50 
075050.1  100 zaden  € 15,00 
075050.2  1000 zaden    € 100,00 

Courgette 'Golden Glory' F1 /
'Amira' F1 / 'Glowing' F1 / 'Gold
Rush' F1 / 'Golden Zucchini' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Rechte, heldergele vruchten van zeer goede
smaak en kwaliteit. De malse vruchten geven
een zeer grote oogst. Maak er ook eens een heerlijke courgettesoep van,
recepten op internet.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075100  10 zaden  € 2,50 
075100.1  100 zaden  € 15,00 
075100.2  1000 zaden    € 75,00 

Courgette 'Green Diversity'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Speels mengsel van vele groene tinten, van
zeer lichtgroen tot bijna zwart... De smaak van
elke vrucht varieert en is altijd fris en sappig!
De planten ranken niet en laten zich ook
gemakkelijk opbinden tot een “courgette-op-stam”: je zet een stevige stok
naast de plant, bindt deze op en snijdt met een scherp mes steeds het
onderste blad eraf.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075120  10 zaden  € 1,95 
075120.1  100 zaden  € 10,00 
075120.2  1000 zaden    € 50,00 

Courgette Early Summer
Crookneck / 'Coutor d' Éte' /
'Yellow Crookneck' / 'Lohengrin'/
'Friulano Wrinkled'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Dikke buik, gebogen hals, fel oranje, bezaaid
met wratten… zie hier een decoratief soortje, die je jong ook nog eten
kan.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075140  15 zaden  € 2,50 
075140.1  100 zaden  € 7,50 
075140.2  1000 zaden    € 50,00 

Courgette 'Kortjakje'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Eén van onze kwekers vindt het een uitdaging
om courgettes met een korte vrucht te
kweken. Na enkele jaren heeft hij een steeds
stabieler ras van handzame vruchten (20 cm),
die je niet korter hoeft te snijden en goed op je bord passen! Heerlijk en
fraai als ovengerecht: gevulde courgette…

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075145  10 zaden  € 2,50 
075145.1  10x10 zaden  € 15,00 

Courgette 'Long Green Trailing'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een van de weinige klimmende courgettes.
Laat ze klimmen of kruipen, de vruchten van
dit historische ras zijn donkergroen met
lichtgroene strepen.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt en
kan worden opgebonden als een klimcourgette. Oogst de vruchten voor
consumptie jong tot zeer jong. Voor de sier of voor consumptie als
pompoen laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075150  10 zaden  € 1,95 
075150.1  100 zaden  € 12,50 
075150.2  1000 zaden    € 75,00 

Courgette 'Long White Sicily'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Deze crèmewitte courgette heeft de voor ons
bekende vorm: overal dezelfde dikte. Oogsten
op een lengte van 20-30 cm is optimaal. De
niet-rankende planten geven een grote oogst!
De smaak is zacht en prettig.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt en
kan worden opgebonden als een klimcourgette. Oogst de vruchten voor
consumptie jong tot zeer jong. Voor de sier of voor consumptie als
pompoen laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075151  10 zaden  € 1,95 
075151.1  100 zaden  € 9,95 

Courgette 'Lotan' F1 / 'Black
Forest' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Deze (bescheiden) klimmende courgette is
speciaal ontwikkeld voor de professionele
kasteelt. De teelt vindt plaats als komkommers
met een hogere opbrengst per m² dan niet-rankende soorten. Door de
snelle groei kan al vanaf 45 dagen na uitplanten worden geoogst. De
cylindrische, donkergroene vruchten zijn goed houdbaar, ook bij zeer
onrijpe (=jonge) pluk. Teelt buiten de kas kan uiteraard ook! Plantafstand
200x20 cm.

075152  5 zaden  € 3,95 

Courgette 'Lusthof Mix'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Er komen steeds meer rassen klimmende
courgettes. Wie meer ruimte in de hoogte
heeft dan in de breedte, is uiteraard erg blij
met deze ontwikkeling! Dit mengsel bevat
rankende en minder rankende planten en kan de kleuren geel,
donkergroen, lichtgroen, bijna wit of gestreept bevatten.

075154  10 zaden  € 1,95 
075154.1  100 zaden  € 10,00 
075154.2  1000 zaden    € 50,00 
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Courgette 'Zucchini'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
ECO GETEELDE ZADEN! Deze vrij
donkergroene courgette id middenvroeg
oogstbaar. De plant heeft een open groeivorm,
zodat oogsten gemakkelijk is.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075157  15 zaden  € 1,95 
075157.1  100 zaden  € 7,50 
075157.2  1000 zaden    € 50,00 

Courgette 'One Ball' F1 / 'Summer
Ball' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
De eerste ronde, heldergele courgette. Het kon
niet uitblijven… De plant rankt niet en kan
goed in een pot geteeld worden

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075160  8 zaden  € 2,95 
075160.1  100 zaden  € 12,50 
075160.2  1000 zaden    € 75,00 

Courgette 'Partenon' F1 / 'Sure
Thing' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Deze soort heeft de unieke eigenschap, die
veel komkommers ook hebben: vruchtzetting
zonder bevruchting (parthenocarpie). Het
voordeel is dat bij alle weertypes en zonder insectenbestuiving (kas) er
toch vroeg en voortdurend vruchten zijn. Donkergroene, langwerpige
vorm.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075180  5 zaden  € 3,95 
075180.1  50 zaden  € 25,00 
075180.2  500 zaden    € 150,00 

Courgette 'Raven' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een van de meest donkergroen (tot bijna
zwarte) vruchten! Donkergroene courgettes
bevatten 4x zoveel luteïne, een effectieve
afbraakstof van gif- of niet lichaamsvriendelijke
stoffen: gezond makend dus!

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075220  10 zaden  € 2,50 
075220.1  100 zaden  € 12,50 
075220.2  1000 zaden    € 99,00 

Courgette 'Royal Flush' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een mini-courgette is uiteraard niets anders
dan een vroeg geoogste courgette. Toch is dit
ras een mooie aanvulling, omdat de plant extra
compact blijft en dus extra geschikt is voor de
teelt in potten of kleinere plaatsen. Het devies blijft: vruchten jong
oogsten voor de echte “mini-ervaring”, vaak oogsten stimuleert verdere
vruchtzetting.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075225  10 zaden  € 2,95 
075225.1  3x10 zaden  € 7,50 

Courgette '(Saffron) Prolific' /
'Early Prolific Straightneck'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Voor een landras is dit een opmerkelijk vroege,
rijkdragende courgette. De iets taps
toelopende, vruchten zijn lichtgeel van kleur
en zeer smakelijk. De planten zijn middelgroot en vrij open van groei:
gemakkelijk oogstbaar.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075230  10 zaden  € 1,95 
075230.1  100 zaden  € 7,50 
075230.2  1000 zaden    € 25,00 

Courgette 'Shooting Star' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Deze malse, gele courgette klimt of rankt, je
kan deze dus opbinden of laten kruipen. Veel
oogst op een kleine ruimte dus!

Courgettes kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. Dit ras rankt en kan worden opgebonden als een
klimcourgette. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor
de sier of voor consumptie als pompoen laten uitgroeien, dan zijn ze te
bewaren.
075250  10 zaden  € 2,95 

Courgette 'Star 8001' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Prachtige bolronde vruchtjes, oogst ze jong (4-
5 cm) voor een malse courgette, of rijp (8 cm)
als mini-pompoentje. De rijpe kleur is glanzend
donkergroen. Dit soort is in Zuid-Afrika zeer
populair. Daar worden ze meestal rijp geoogst als minipompoentje. Het
vruchtvlees rijpt van groen (courgette) naar warmgeel (pompoen).

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.

Courgette 'Striato d'italia' /
'Naples Striped'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een vroeg soort uit Italiaanse traditie, die
(uiteraard jong geoogst) heerlijk mals is. Laten
doorgroeien kan ook: dit soort heeft prachtige
gele strepen op de donkergroene vruchten, die alleen maar fraaier gaan
aftekenen. Als grote uitgegroeide vrucht is een courgette enkele maanden
(voor de sier) houdbaar.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075290  10 zaden  € 1,95 
075290.1  100 zaden  € 7,50 
075290.2  1000 zaden    € 25,00 

Courgette 'Sunbeam' F1 /
'Goldmine' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een beauty (!): geel met uitstekende ribben,
die helderwit zijn. Denk je eens in hoe fraai
dat in schijfjes eruit ziet... De oogst is groot en
de smaak (vooral jong geoogst) voortreffelijk.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075294  10 zaden  € 2,95 
075294.1  100 zaden  € 15,00 

Courgette 'Tondo chiaro di Nizza'
/ 'Ronde de Nice'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Middelkleine ronde courgette (diameter 15-20
cm) met iets aan de oppervlakte liggende
donkergroene ribben. Tussen de ribben is de
vrucht groen-geel gestippeld. Het vruchtvlees is bijzonder lekker, o.a. zeer
populair in Frankrijk en Italië.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075300  15 zaden  € 2,50 
075300.1  100 zaden  € 10,00 
075300.2  1000 zaden    € 50,00 

Courgette 'Tondo di Piacenza' /
'Round of Piacenza'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een vruchtbare, ronde, donkergroene
courgette. Oogst ze jong voor de meest malse
smaakervaring! Dit (niet rankende) traditionele
ras werd vroeger kennelijk (gezien de naam) veel rond de Italiaanse stad
Piacenza geteeld. Langs de rivieren de Po en Trebbia is de grond zeer
vruchtbaar en Milaan en Genua liggen in de buurt…

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075310  10 zaden  € 1,95 
075310.1  100 zaden  € 7,50 
075310.2  1000 zaden    € 35,00 

Muskaatcourgette 'Tromboncino
d'albenga' / 'Trombolino
d'albenga' / 'Tromboncino'

Cucurbita moschata 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een traditionele courgette uit Franse en
Italiaanse traditie met een heel eigen smaak!
Opvallend is de gekrulde groeivorm, lichtgroen naar oker verkleurend.
Oogst ze jong (10-20 cm lang) als delicatesse of iets doorgegroeid (20-30
cm) om in schijfjes te snijden. Eenmaal volgroeid kan de vrucht als
pompoen worden bereid. Let op: dit ras is klimmend of kruipend. Geef de
planten enkele bonenstaken als steun en ze klimmen metershoog, gewoon
makkelijker om te oogsten. De planten dragen lang en overvloedig (als ze
trouw geoogst worden) en zijn minder gevoelig voor meeldauw. Teelt in de
kas geeft goede resultaten. Zaai dit ras vroeg, zodat grote planten kunnen
worden uitgeplant in mei, de eerste vruchtzetting duurt even.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt en
is dus eventueel op te binden. Teelt in de kas geeft een grotere oogst,
maar de plant neemt veel ruimte in. Oogst de vruchten voor consumptie
jong tot zeer jong. Voor de sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075330  10 zaden  € 1,95 
075330.1  100 zaden  € 7,50 

Courgette 'Western Sunrise' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Een unieke courgette met de vorm van een
acorn-pompoen: net een grote eikel! De kleur
is oranjegeel. Jong oogsten geeft een malse,
sappige vrucht; rijp geoogst een sierlijke
“mandvuller”.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075350  15 zaden  € 2,50 
075350.1  100 zaden  € 10,00 
075350.2  1000 zaden    € 50,00 
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Turkse Courgette 'Zahra' F1 /
'Magda' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash
(Lebanese Type))
Dit is een typische courgette voor de Griekse
en Turkse keuken! Het is een Cousa type,
d.w.z. korte iets dik uitlopende vruchten, oogst ze jong! De kleur is wit
met lichtgroene fijne aders.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075400  10 zaden  € 1,95 
075400.1  100 zaden  € 10,00 

Courgette 'Zephyr' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Deze vruchtbare hybride behoort tot het
Cousa-type, een traditioneel Midden-Oosten
type met een hals, iets dikker buikje en een
geliefde zoete en notige smaak en fijne
textuur. Het leuke van Zephyr is de 2-kleurigheid: geel met een groen
buikje.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075450  10 zaden  € 1,95 
075450.1  100 zaden  € 12,50 

Courgette 'All Colours & Forms'

Cucurbita pepo 
(Engels: Marrow, Summersquash)
Spreid je oogst met dit kleurrijke mengsel:
allemaal natuurlijk even lekker, maar de
donkere types zijn altijd wat pittiger, terwijl de
gele en witte types mild tot zoet smaken.
Bevat zowel langwerpige als ronde vruchten.

Courgettes kunnen probleemloos buiten worden geteeld. Dit ras rankt niet,
de vruchten groeien vanuit het centrum van  
de plant. Oogst de vruchten voor consumptie jong tot zeer jong. Voor de
sier laten uitgroeien, dan zijn ze te bewaren.
075500  40 zaden  € 4,95 

Cranberry

Vaccinium macrocarpon 
(Engels: Cranberry)
De bekende, gezonde, rode bessen, die na
koken met veel suiker een heerlijke toevoeging
bij yoghurt, ijs e.d. is! Na de oogst lang te
bewaren. De plant vormt een wintergroen
struikje met smalle blaadjes en kruipt over de grond. Geef ze veel zon,
vochtige, liefst zure grond en niet te veel voeding.

076000  ± 50 zaden (0,15 g)  € 1,95 

Dadel, Chinese

Ziziphus jujuba 
(Engels: Chinese Date)
Aan de sierlijk bloeiende struik tot kleine boom
groeien roodbruine vruchten, 2 cm lanh, ovaal
van vorm. In China is deze boom zeer geliefd!
De vruchten worden gedroogd als dadels
(heerlijk zoet), vers gegeten, gekookt voor pudding, cake of jam… Het
poeder van de gedroogde vruchten is de smaakmaker van "Kochujang"
een hete sojasaus. Veel gezondmakende en medicinale toepassingen:
energiegevend, spieropbouw, leverstimulatie, weerstand, etc. De plant is
geheel winterhard in ons land.

080500  ± 20 zaden  € 2,95 

Dovenetel 'Mélange de Trois'

Lamium  
(Engels: Henbit, Spotted Dead
Nettle or/and White Dead Nettle)
Het blad en de bloemen van alle soorten
Dovenetel zijn eetbaar, bloemetjes zijn heel
decoratief op de saladetopping en het blad kan
ze zowel rauw of als spinazie eten. Heel fijn gesneden is het ongekookte
blad een kruidige gezondmaker over gerechten! Het vezelrijke blad bevat
veel vitaminen en ijzer. De planten staan ook heel decoratief in een wilde
natuurtuin. We mengen voor dit zakje minimaal 2 van de 3 soorten: de
Lamium album, L. amplexicaule en L. maculatum. Dat zijn de Witte
Dovenetel, de Hoenderbeet en de Gevlekte Dovenetel.

080700  ± 200 zaden (0,25 g)  € 2,50 

Drakenvrucht

Hylocereus undatus 
(Engels: Dragon Fruit)
Niet veel mensen beseffen, dat de decoratieve
en zeer smakelijke Drakenvrucht aan een
cactus groeit! Kweek deze plant in een flinke
pot, die op een pilaartje of tafel kan
overhangen. Kwekerijen in de tropen binden 1-3 scheuten aan een stok
van 1-3 m hoogte en toppen de planten vervolgens, waardoor productieve
boompjes ontstaan. ‘s Zomers mogen de planten buiten in half zon, half
schaduw (om inbranden van zon te voorkomen), bij veel regen liefst onder
een afdak. ‘s Winters op een lichte, koele plaats tamelijk droog houden: in
rust. Na jaren geduldige oogst komen de prachtige, witte bloemen en
rozerode vruchten: rijp geplukt is het witte vruchtvlees met zwarte pitjes
verrukkelijk: mildzoet, vergelijkbaar met meloen en kiwi!

080800  ± 600 zaden (1 g)  € 2,95 

Duindoorn

Hippophae rhamnoides 
(Engels: Sea Buckthorn)
Eeuwenlang ondergewaardeerd maar nu
eindelijk (voorgoed?) op de kaart gezet! Deze
pionier van de duinen groeit eigenlijk op alle
gronden, van nature echter vooral op kalkrijke
grond. Zet een rijtje van 3-5 struiken, er zijn namelijk mannelijke en
vrouwelijke planten nodig, die elkaar (door de wind) bestuiven. (Uit het
zaad komen zowel mannelijke als vrouwelijke planten, je weet echter
helaas niet welke dat zijn...) Na de onopvallende bloei ontstaan de
(takkenvol met) bessen in oranjegele, crème of koraalrode kleur. Zowel
bladeren, maar vooral de bessen zijn zeer gezond en bevatten veel meer
vitaminen dan citrusvruchten zoals sinaasappelen! Maak er sap, elixer of
jam van, niet te rijp plukken i.v.m. alcoholvorming.

081000  1 g  € 2,50 

Kapucijners 'Amsterdamse Zoete
Solido'

Pisum sativum convar sativum 
(Engels: Brown Marrowfat Pea)
Een prachtige oude kapucijner of velderwt. Ze
kunnen erg goed tegen de kou en hebben een
heerlijke zalvende smaak. Erg lekker zijn ook
de gekiemde zaden! Ik kreeg dit ras van Ruurd Walrecht, die me de
volgende eigenschappen en historie vertelde: 
De ‘Amsterdamse Zoete’ kapucijner heette ook ‘Vroege Hollandse’
kapucijner en is volgens mij de zelfde als de Lathyrusbloemige kapucijner.
Voor een kreukerwt is de erwt wat minder gekreukt (maar toch nog zoet
genoeg) en heeft een groene onderkleur. Het behoort ook tot de vroegste
erwten en daarom denk ik dat een vroege groene doperwt als bijv. de
Haarsteegse Aprildopper (dus van het type Saxa) een van de voorouders
is. Het ras is echter heel oud want genoemd naar de markt waar het
verkocht werd, nl. Amsterdam en dus in het dichtst nabij gelegen
tuinbouwgebied geteeld, bijv.Sloterdijk. Ook het hebben van synoniemen
wijst op een oude datering. Ik kreeg het zaad van een collega van mijn
zus. Die kreeg het van een teler die woonde op een veeneiland bij
Kudelstaart. Deze teruggetrokken tuinder had meer oude kwalitatief heel
goede rassen. Zijn naam weet ik jammer genoeg niet meer. In
Wageningen kwam ik het ras tegen in de boeken van de bibliotheken
aldaar. Het is een fijner en langer gewas dan stamkapucijners: ca.120 cm
lang. Mooi lilaroze- met paars bloeiend en vrij groot ten opzichte van het
fijne gewas. De peulen zijn groen. Van al de lievelingetjes die ik onder
mijn tuindersvleugels heb heeft deze een streepje op voor! Tip: zaai dit
peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

083900  ± 350 zaden (100 g)  € 2,95 
083900.1  ± 3500 zaden (1 kg)    € 15,00 

Kapucijners Blauwschokkers
'Ezetha'

Pisum sativum convar sativum 
(Engels: Brown Marrowfat Pea)
De planten schieten wel tot een hoogte van
2m op. Na de sierlijke purperroze bloei groeit
een overvloed van paarsgekleurde peulen. De
zaden zijn zowel vers als gedroogd heerlijk van smaak.  
Goed voor windschermen.

084000  350 zaden (100 g)  € 1,95 
084000.1  1 kg    € 12,50 
084000.2  5 kg    € 49,95 

Kapucijners Blauwschokkers

Pisum sativum convar sativum 
(Engels: Brown Marrowfat Pea)
ECO GETEELDE ZADEN! De planten schieten
wel tot een hoogte van 2m op. Na de sierlijke
purperroze bloei groeit een overvloed van
paarsgekleurde peulen. De zaden zijn zowel
vers als gedroogd heerlijk van smaak.  
Goed voor windschermen.

084005  50 g  € 2,95 

Kapucijners Blauwschokkers
'Desiree'

Pisum sativum convar sativum 
(Engels: Brown Marrowfat Pea)
Typisch Hollandse erwt met paarse peulen en
een aromatische, speciale smaak. Eet ze vers
gedopt of droog geoogst. Extra jong geoogst
geeft een heerlijke primeur. Desiree is een laag ras (60-100 cm), dat
eventueel zonder steun kan geteeld worden, enige steun met gaas of
stokjes (rijshout) geeft meer orde, overzicht en gemakkelijke oogst. Tip:
zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke
steun.

086000  ± 170 zaden (50 g)  € 1,95 
086000.1  3x50 g  € 4,95 
086000.2  500 g    € 9,95 
086000.3  5x500 g    € 39,95 

Doperwten-Rijs 'Alderman' /
'Telefono' / 'Roi des Halles' /
'Floreta'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Verheerlijk nooit het oude om het oude! Maar…
dit oude ras uit ca 1890 verdient het om
geprezen te worden: zeer grote peulen met hele zachte en zoete
kreukerwten. De hoogte is 150 cm en de oogst is enorm. De vele namen
verraden, dat dit ras in veel landen is ingeburgerd! Een klant schreef me
eens: “De erwt ‘Alderman’ doet het goed: mooi gezond gewas, geen
verkeerde peulen en de emelten houden er niet van. Ik heb de ‘Groene
Krombek’ er naast staan en die zijn voor meer dan de helft opgevreten,
Blauwschokkers vinden ze trouwens ook niet echt lekker daar valt de
vreetschade mee. De ‘Alderman’ is een superzacht erwtje en de smaak is
zeer goed. O, ja, waar ze nu staan is 14 jaar grasland geweest dus
emelten meer dan genoeg...!”

087800  350 zaden (100 g)  € 2,50 
087800.1  3500 zaden (1 kg)    € 15,00 

Doperwten-Rijs 'Anika'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Van een van onze vriendinnen, die oude rassen
verzamelt, ontvingen we deze bijzondere erwt
uit Letland. De (iets gekreukte) erwtjes
(zaden) zijn gemarmerd van kleur, een
bijzonder effect! De planten klimmen tot 150 cm hoogte en bloeien
prachtig met lila-purperen bloemen. Heerlijke, zoete erwtjes!

087820  60 g  € 2,95 
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Doperwten-Stam 'Cooper'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
DE TOPPER VOOR IN EEN GROTE POT! Een
modern ras van Nederlandse bodem (Cebeco)
dat qua opbrengst, teeltgemak en
ziekteresistentie zeer hoge ogen gooit! Bij dit
zogenaamde semi-bladloze ras zijn een deel van de bladeren omgevormd
tot ranken. Doordat ze een opener gewas geven treden er minder ziekten
op. Tip: zaai 2 rijen op 25 cm uit elkaar zodat ze steun aan elkaar geven
(eventueel met een enkele stok hier en daar) en vervolgens weer
voldoende afstand (60 cm) tussen de dubbelrijen. De hoogte is 60-75 cm,
de opbrengst van de zoete, ronde, middenvroeg rijpe erwtjes is groot! Tip:
zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke
steun.

087850  ±360 zaden (100 g)  € 2,50 
087850.1  3x100 g  € 5,90 

Doperwten-Rijs 'Eerste Vroege
Mei' / 'Meikoningin' / 'Prince
Albert'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Vrij fijn, rondzadig ras dat van ouds geldt als
een lekker vroeg soort. Enige steun is voor dit
halfhoge ras aan te bevelen, op vruchtbare klei of bij veel regen kan wel
een hoogte van 2 m bereikt worden. Voor vroege pluk de meest
aangewezen soort.

088000  100 g  € 1,95 
088000.1  1 kg    € 15,00 

Doperwten-Rijs ‘Express à
Longue Cosse’ / ‘Bountiful’ /
'Überreich' / 'Le Généreux' /
'Generoso' / Express Genereux'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Rondzadig. Dit zeer koudebestendige ras is
zeer geliefd vanwege de gulle opbrengst. Vroege zaai mogelijk, geef ze
steun tot ± 120 cm hoogte. Opvallend is vooral de korte groeitijd (± 53
dagen) waardoor dit klimmende ras zelfs lage rassen voorbijstreeft!

088300  100 g  € 2,50 

Doperwten-Stam 'Feisty'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Dit is een (semi) bladloze doperwt van het
Afila-type. Door de open groei zijn bladloze
erwten beter bestand tegen schimmels, de
groei is ook steviger dan menig bladtype. In
plaats van het blad vormt dit ras hele fraaie vertakte rankjes, die erg
lekker zijn en fantastisch garneren! De bloemetjes zijn ook erg lekker,
maar let wel op: zonder bloemen geen erwten... Een bijkomend voordeel
is, dat je de erwtpeulen gemakkelijk kan oogsten omdat ze duidelijk
zichtbaar zijn en zich niet kunnen verstoppen... De planten worden
ongeveer 75 cm hoog en je oogst (naast de rankjes) heerlijk zoete erwten,
middelgroot, 6-8 per peul.  
Alternatief: je kan deze erwt ook als microgroente kweken, na het gewone
kiemblad onstaan al snel de rankjes, die je zeer jong kan oogsten.

088500  40 g  € 2,95 
088500.1  3x40 g  € 7,50 
088500.2  800 g    € 29,95 

Doperwten-Rijs 'Mechelse- of
Edelkrombek' / 'Serpette vert a
rames' / 'Serpette de Paris' /
'Marktveroveraar'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Rondzadig. Fors groeiend en veel gevend. Kan
nog laat gezaaid worden. Hoogte ca. 150 cm. De droge erwten zijn beige
tot wit en werden vroeger tot allerlei gerechten verwerkt: zelfs gepoft met
suiker als snoepgoed!

089000  ± 400 zaden (100 g)  € 1,95 
089000.1  ± 4000 zaden (1 kg)    € 15,00 

Doperwten-Rijs 'Ne Plus Ultra'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Zie hier: een van de weinige doperwten uit het
pre-Victoriaanse tijdperk (voor 1837). Ne Plus
Ultra is één van de hoogst groeiende erwten,
geef ze een stevige steun van minstens 2 m
hoog en ruim afstand tussen 2 rijen voor voldoende lichtinval. De naam
betekent "niets beter", wie weet, dat dankzij de unieke eigenschappen, die
ras de eeuwen heeft overleefd. De krachtige planten vormen grote
bladeren en helderwitte bloemen. Uiteindelijk ontstaan een overvloed aan
grote peulen (20-25 cm) met elk 8-10 grote erwten, echte showstelers! De
smaak is optimaal bij jonge oogst, goed te vergelijken met de volprezen
‘Alderman’, zelfs iets zoeter, maar iets minder complex aroma. Verder
uitgerijpte erwten worden meliger en taaier, maar zijn voor een soep of
gemengde roerbakschotel nog prima te gebruiken. Het ras krijgt pas laat
bij zeer vochtig weer last van meeldauw, de eerste oogsten zijn dan al
binnen!

089100  ± 100 zaden (25 g)  € 2,95 
089100.1  ± 300 zaden (3x25 g)  € 7,50 
089100.2  ± 1000 zaden (250 g)    € 19,90 

Doperwten-Rijs 'Senator'

Pisum sativum 
(Engels: Wrinkled Pea)
Een vrij laat, kreukzadig ras, dat betekent: veel
opbrengst en heerlijk zoet van smaak! De
hoogte varieert per grondsoort en weertype
van 70-140 cm, dus bereid je voor op (enige)
steun van het gewas.

089200  100 g  € 2,50 

Doperwten-Stam 'Early Onward'

Pisum sativum 
(Engels: Wrinkled Pea)
We zijn zo vertrouwd met ons Nederlandse
erwtensortiment, dat we wel eens vergeten
aan het Engelse sortiment te snuffelen...
Engelsen zijn nog grotere erwteneters dan wij
en hebben zeer goede rassen beschikbaar! Dit vroeg oogstbare topras is al
jaren de standaard is: kreukzadig, dus lekker zoet, veel peulen met elk 6-8
erwten erin. De hoogte van 80-100 cm vraagt om enige steun. De planten
van dit ras zijn goed vorstbestendig, dus lenen zich goed voor herfst- en
winterzaai. Tip: zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor
een natuurlijke steun.

089900  100 g  € 2,50 

Doperwten-Stam 'Eminent' / 'Petit
Provençal'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Een zeer fijn, rondzadig erwtje. Zo zoet heeft u
ze zelden gegeten! Daarom ook heel lekker om
rauw door de salade te mengen. Gekookt is
het erwtje boterzacht en zeer gewild in de Franse keuken. Oogst ze ook
gerust zeer jong als peultjes! Hoogte 60-70cm, oogstklaar in ± 55-65
dagen. Dit ras is zeer vorstbestendig, dus geschikt om in de herfst te
worden gezaaid voor extra vroege oogst in het voorjaar. 
Tip: zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een
natuurlijke steun.

090000  ± 400 zaden (100 g)  € 1,95 
090000.1  ± 4000 zaden (1 kg)    € 12,50 

Doperwten-Stam ‘Graärt Anika
Lettland’ & ‘Svalovs Belloärt’

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
We ontvingen dit mengsel van 2 (gelijkende)
rassen van Astrid Storm, zij had deze weer van
SESAM in Zweden. De zaden moet je echt
even onder de loep nemen: prachtig gemarmerde kleur, een klein, maar
alleraardigst detail! Opvallend is de zeer gezonde groei, tot ongeveer 1 m
hoogte, enige steun is dus handig. Na de fraaie 2-kleurige bloei (lichtroze
met bruinrood) groeien de peulen met iets gekreukte, vrij fijne erwten. Ze
smaken zeer goed en tamelijk zoet. Leuk om met elkaar dit mengsel in
stand te houden...

091100  10 g  € 1,95 

Doperwten-Stam 'Half Pint'

Pisum sativum 
(Engels: Dwarf Pea)
Een ideaal “Klein Duimpje” onder de
erwtenfamilie. Ideaal voor potten, verhoogde
plantenbedden (square meter gardens) of
gewoon voor een klein plekje in de tuin. De
planten worden slechts 30-40 cm hoog en geven een rijke oogst aan
heerlijke zoete erwtjes. Je verwacht het niet, maar dit trendy rasje stamt
al uit de Victoriaanse tijd: 1850! Tip: zaai dit peulgewas om en om met
huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

091800  ± 40 zaden (10 g)  € 1,95 
091800.1  ± 120 zaden (3x10 g)  € 4,95 

Doperwten-Stam 'Hurst Green
Shaft'

Pisum sativum 
(Engels: Wrinkled Pea)
Kreukzadige erwten zijn het zoetst, deze
Engelse smaaktopper wordt 75-100 cm hoog
en heeft dus enige steun nodig. De lange
peulen dragen 9-11 erwten, er komt een grote opbrengst van dit
middenvroege en tamelijk ziekteresistent ras (oogst na 100 dagen). Tip:
zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke
steun.

092000  ± 500 zaden (100 g)  € 2,50 
092000.1  ± 1500 zaden (3x100 g)  € 5,95 

Doperwten-Stam 'Karina' /
'Progress 9'

Pisum sativum 
(Engels: Wrinkled Pea)
ECO GETEELDE ZADEN! Vruchtbare zoete
(kreuk)erwten, een van de vroegste! De
donkergroene peulen geven 8-10 erwten.
Geen steun nodig voor dit 60 cm hoge gewas. Opvallend is de zeer goede
ziektebestendigheid! Tip: zaai dit peulgewas om en om met huttentut
(390900) voor een natuurlijke steun.

093900  60 g  € 2,95 

Doperwten-Stam 'Kelvedon
Wonder'

Pisum sativum 
(Engels: Wrinkled Pea)
Geeft goed gevulde, donkergroene, gebogen
peulen: 7-8 heerlijk zoete erwtjes per peul. De
oogst is vroeg en de planten hebben weinig of
geen steun nodig: hoogte 40-50 cm. Dit kreukzadige, oude ras is nog
steeds erg geliefd, mede door de behoorlijke schimmelbestendigheid,
waardoor ze ook heel goed in juni gezaaid kinnen worden.  
Tip: zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een
natuurlijke steun.

094000  100 g  € 1,95 
094000.1  1 kg    € 9,95 

Doperwten-Stam 'Kleine
Rheinländerin'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
De Duitsers zijn dol op dit zeer lage soortje.
De hoogte is 40cm, de peulen groeien
paarsgewijs en verbergen de ronde, heerlijk
zoete erwtjes. Tamelijk vroeg en rijkdragend. Tip: zaai dit peulgewas om
en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

094100  40 g  € 2,50 
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Doperwten-Stam '(Laxton's)
Progress No.9'

Pisum sativum 
(Engels: Wrinkled Pea)
ECO GETEELDE ZADEN! Historisch, maar nog
steeds (in de hobbyteelt) een van de meest
geliefde rassen in Engeland en de VS!
Kreukzadig, dus extra zoet, de planten groeien compact en zijn daarom
ook geschikt voor teelt in bakken en potten. De oogst van 8-10 cm lange
peulen is enorm, regelmatig plukken bevordert de doorbloei, elke peul
bevat 7-9 heerlijke erwten, die graag door kinderen rauw gesnoept
worden. De oogst is middenvroeg, ongeveer 2 maanden na het zaaien.
Tip: zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een
natuurlijke steun.

094150  60 g  € 2,95 

Doperwten-Stam 'Ambassador' /
'Markana'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Er zijn slechts enkele rassen waarbij alle of een
gedeelte van de bladeren omgevormd zijn tot
ranken. Markana is zo’n zogenaamd semi-
bladloos ras. Doordat ze een opener gewas geven treden er minder
ziekten op. Tip: zaai 2 rijen op 25 cm uit elkaar zodat ze steun aan elkaar
geven (eventueel met een enkele stok hier en daar) en vervolgens weer
voldoende afstand (60 cm) tussen de dubbelrijen. De hoogte is 60-75 cm,
de opbrengst van de zoete, vroegrijpe erwtjes is groot! Tip: zaai dit
peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

094200  200 zaden  € 2,50 

Doperwten-Stam 'Rondo'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
ECO GETEELDE ZADEN! Een moderne
'Alderman', 90 cm hoog, graag enige steun
tijdens de groei. Geeft vrij grote erwten, een
grote oogst, tamelijk laat in het seizoen. Tip:
zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke
steun.

094260  100 zaden  € 2,50 

Doperwten-Stam 'Voorlopers' /
'Feltham First'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Dit ras is extra geschikt voor de winterteelt.
Zaaien in september-oktober geeft na goede
overwintering een lange oogst van juni-
augustus. Een vroege lang doorgaande oogst dus! Hoogte 45-65 cm,
ziektebestendig op de koop toe. (Voor 6 m). Tip: zaai dit peulgewas om en
om met huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

094300  ± 400 zaden (100 g)  € 2,50 

Doperwten-Stam 'Vitara'

Pisum sativum 
(Engels: Pea)
Nieuwe ontwikkeling: dit ras is
daglengteongevoelig! Zaai ze een 2e keer tot
half juli en u heeft tot in oktober verse
doperwten. Kreukzadig, zoet, op tijd oogsten
voor lekkere erwtjes. (Voor 1 rij van 10 m). Tip: zaai dit peulgewas om en
om met huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

094400  voor 8-10 strekkende meter (80 g)  € 2,95 

Grauwe Erwten 'Grote Grauwe
Stam' / 'Eroica' / 'Eroica' /
'Kollumer Zoete Erwt'

Pisum sativum convar sativum 
(Engels: Brown Marrowfat Pea)
Uit oude traditie in veel streken van Nederland,
nu nog vooral bekend in Noord-Holland,
Friesland en Groningen. Niet te verwarren, maar wel verwant aan de
kapucijner. De bruin gemarmerde erwten zijn groot en hoekig van vorm,
net rozijnen. De smaak is prettig melig met meer aroma dan de kapucijner.
De naam “stam” suggereert, dat de plant compact is, deze grauwe erwten
zijn echter halfhoog: 100 cm (zandgrond) tot 150 cm (kleigrond). Tip: zaai
dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke
steun.

095000  100 g  € 1,95 

Suikererwten 'Sugar Sprint' /
'Lusaka' / 'Jessy' / 'Zuccola'

Pisum sativum var.
macrocarpon 
(Engels: Mangetout or Snap Pea)
Een van de laagste en vroegste van alle
suikererwtjes, in 62 dagen rijp! De hoogte is
50-75 cm. Dit ras vervangt de ‘Sugar Ann’, verbeteringen zijn: deze zijn
draadloos, meeldauwresistent en goed bestand tegen een mozaïekvirus.
Tip: zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een
natuurlijke steun.

Heerlijk zoet en met zachte schil. U hoeft de erwtjes niet te doppen, alleen
de topjes en het draad verwijderen. Wel redelijk jong plukken. Stoof ze
kort of eet ze rauw in salades!
095900  350 zaden (75 g)  € 2,95 
095900.1  1000 zaden (3x75 g)  € 7,50 
095900.2  4500 zaden (1 kg)    € 25,00 
095900.3  45.000 zaden (10 kg)    € 200,00 

Suikererwten 'Delikett' /
'Cascadia'

Pisum sativum var.
macrocarpon 
(Engels: Mangetout or Snap Pea)
Een veelbelovende verbetering, ontwikkeld
door Dr. Bagget van de Oregon State
Universiteit. De peulen zijn opmerkelijk dik, mals en zoet; ze houden deze
eigenschap ook langer vast bij narijping. Deze halfhoge suikererwt heeft
enige steun nodig (hoogte 80 cm) en rijpt in ongeveer 70 dagen. Tip: zaai
dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke
steun.

Heerlijk zoet en met zachte schil. U hoeft de erwtjes niet te doppen, alleen
de topjes en het draad verwijderen. Wel redelijk jong plukken. Stoof ze
kort of eet ze rauw in salades!
095910  ± 300 zaden (75 g)  € 2,95 
095910.1  900 zaden (3x75 g)  € 7,50 
095910.2  4500 zaden (1 kg)    € 29,50 
095910.3  45.000 zaden (10 kg)    € 225,00 

Suikererwten 'Sugar Snap'

Pisum sativum var.
macrocarpon 
(Engels: Mangetout or Snap Pea)
Heerlijk zoet en met zachte schil, u hoeft de
erwtjes niet te doppen, alleen de topjes en het
draad verwijderen. Wel redelijk jong plukken.
Stoof ze kort of eet ze rauw in salades! De rijkst dragende suikererwt. Vrij
laat oogstbaar. Hoogte 180 cm.

Heerlijk zoet en met zachte schil. U hoeft de erwtjes niet te doppen, alleen
de topjes en het draad verwijderen. Wel redelijk jong plukken. Stoof ze
kort of eet ze rauw in salades!
096100  200 zaden (50 g)  € 2,95 
096100.1  600 zaden (3x50 g)  € 7,50 
096100.2  4500 zaden (1 kg)    € 29,95 
096100.3  45.000 zaden (10 kg)    € 195,00 

Suikererwten 'Sugar Snap'

Pisum sativum var.
macrocarpon 
(Engels: Mangetout or Snap Pea)
Heerlijk zoet en met zachte schil, u hoeft de
erwtjes niet te doppen, alleen de topjes en het
draad verwijderen. Wel redelijk jong plukken.
Stoof ze kort of eet ze rauw in salades! De rijkst dragende suikererwt. Vrij
laat oogstbaar. Hoogte 180 cm.

Heerlijk zoet en met zachte schil. U hoeft de erwtjes niet te doppen, alleen
de topjes en het draad verwijderen. Wel redelijk jong plukken. Stoof ze
kort of eet ze rauw in salades!
096110  100 zaden (25 g)  € 2,95 
096110.1  300 zaden (3x25 g)  € 7,50 
096110.2  4500 zaden (1 kg)    € 50,00 

Kekererwt 'Principe' / 'Badil'

Cicer arietimum 
(Engels: Chickpea)
Groeit in de kas of beschut buiten en kan in
verschillende stadia worden geoogst: vers in
groenrijpe toestand, de erwt kan dan rauw
worden gegeten; droog uitgerijpt, de erwt kan
dan worden geroosterd, na inweken gekookt of (en dat is het hele jaar
interessant) als kiemgroente worden geteeld. Zie ook het hoofdstuk
“spruitgroente”. Hoogte 60-80 cm. 'Principe' is een gekreukt- en grootzadig
type. Tip: zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een
natuurlijke steun.

Kekererwt 'Sultano' / 'Liscio'

Cicer arietimum 
(Engels: Chickpea)
ECO GETEELDE ZADEN! Groeit in de kas of
beschut buiten en kan in verschillende stadia
worden geoogst: 1) vers in groenrijpe toestand
kan de erwt zelfs rauw worden gegeten; 2)
droog uitgerijpt kan de erwt worden geroosterd of na inweken gekookt; 3)
(en dat is het hele jaar interessant) als kiemgroente geteeld. Zie hiervoor
ook het hoofdstuk “spruitgroente”. Hoogte 60-80 cm. 'Sultano' is een
rondzadig type. 100 g is voldoende voor 10 m². Tip: zaai dit peulgewas
om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

097200  100 g  € 2,95 
097200.1  1 kg    € 19,50 
097200.2  5 kg    € 59,00 

Kekererwt 'Ceci Neri'

Cicer arietimum 
(Engels: Chickpea)
ECO GETEELDE ZADEN! 
Een bijzondere kekererwt uit Italië, aldaar
bekend als Ceci Neri. De smaak is dieper en
steviger dan de lichtbruine kekererwt, je maakt
er bijvoorbeeld een originele donkere soep van: Zuppa di Ceci Neri, de
smaak is ongeëvenaard. Uiteraard is deze kekererwt ruim inzetbaar,
bijvoorbeeld in salades... een originele verschijning! Uit Indië komt ook
een zwart ras, maar de Italiaanse is nog donkerder, iets groter en beter
van smaak. Je vindt ze vooral in streken zoals Puglia en Basilicata.

097300  100 g  € 2,95 
097300.1  5x100 g    € 12,50 

Peulen 'Carouby de Maussane' /
'Torta Flor Roxa'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Dit 'oudje' uit de 19e eeuw (of ouder!) wordt
ongeveer 1-1,5 meter hoog (maar bij
vruchtbare grond is ook wel 1,8m bereikt), ondersteuning is nodig dus. De
peulen zijn opvallend groot en vlezig met een stevig aroma, dat door veel
liefhebbers als de "echte peulensmaak" wordt gekenschetst . Extra toegift
tijdens de groei: de mooie, purperkleurige bloei.

109700  100 g  € 2,95 
109700.1  1 kg    € 15,00 

Peulen 'Corne de Bélier' / 'Grote
Slier' / 'Ramshoorn' / 'Sugar Tall
White' / 'Chifre de Carneiro'

Pisum sativum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Waarschijnlijk de grootste peulen, die toch nog
zeer mals zijn. Dit historische ras klimt tot 180
cm en geeft na de witte bloei peulen, die 14cm lang en 3cm breed zijn.
Het zaad is blank en rondzadig. Tip: zaai dit peulgewas om en om met
huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

109800  100 g  € 2,50 
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Gouden Peultjes 'Golden Sweet' /
'Golden India'

Pisum sativum var.
Saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Een heerlijk zoet, knapperig peultje met een
bijzondere verschijning: de bloei is prachtig
tweekleurig blauw met purper, na de bloei ontstaan de botergele peultjes.
Dit bijzondere, oude ras komt van oorsprong uit Azië. De hoogte is 150 cm
(of zelf hoger bij vruchtbare grond), laat ze klimmen langs gaas. In
Frankrijk bestaat/bestond het oude ras 'Jaune de Madras', dat
waarschijnlijk ook ooit uit Azië is gekomen. Tip: zaai dit peulgewas om en
om met huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

109900  ± 50 zaden (15 g)  € 2,50 
109900.1  ± 150 zaden (3x15 g)  € 5,95 
109900.2  ± 1600 zaden (500 g)    € 29,95 

Peulen 'Lage Grijze
Roodbloeiende'

Pisum sativum var.
Saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Een zeer gewild ras, niet alleen vanwege de
smaak, maar ook omdat vogels er juist minder
gek op zijn. De bloemen zijn prachtig violet met donkerpaars en hebben
hierdoor ook een sierwaarde. De planten worden ca. 75 cm hoog, daarom
is teelt langs gaas of rijshout aan te raden maar niet perse nodig. Tip: zaai
dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke
steun.

110000  100 g  € 1,95 

Peulen 'Lugtmeijer'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Een heerlijk, extra fijn peultje met een lange
Nederlandse kweekhistorie. Waarschijnlijk voor
het eerst rond 1870 in Steenwijk geteeld
(herkomst onbekend) en vervolgens van 1917-1970 in Twello vermeerderd
door familie Lugtmeijer. Het peulgewas is ongeveer 60 cm hoog,
roodbloeiend en iets kreukzadig. Oogst ze op pinkgrootte, draadje afhalen:
een echt zoet peultje, heerlijk met worteltje… Tip: zaai dit peulgewas om
en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

111000  ± 150 zaden (25 g)  € 2,95 
111000.1  ± 450 zaden (3x25 g)  € 5,95 
111000.2  ± 1500 zaden (250 g)    € 12,50 

Peulen 'Magnolia Blossom'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Nieuwe ontwikkelingen in de peultjesteelt! De
bloemen hebben een fraaie dubbelkleur:
wijnrood met lichtlila tot witte vlag, een sier
voor de tuin! Voor je eigen vermeerdering moet je wel blijven selecteren
op de meest zuivere kleur, het ras is nog jong en moet nog wat
“uitmendelen”... De stevig groeiende klimmer geeft een hoge productie
van heerlijk malse, groene peulen! In de VS noemen ze dit ras “hyper-
tendril” (semi-bladloos), dat betekent dat de planten zeer veel rankjes
maken in plaats van blaadjes, die je eventueel kan oogsten om ze heerlijk
door de sla te mengen! ‘Magnolia’ belooft een blijvertje te worden en werd
ontwikkeld door Alan Kapuler PhD.

111200  ruim 60 zaden (20 g)  € 2,95 

Peulen 'Oregon Sugar Pod'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Op zoek naar zeer zachte peulen: hier zijn ze,
groot en boterzacht! De oogst is vroeg en de
plant is halfhoog (90cm) en verdient een laag
steuntje. Tip: zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor
een natuurlijke steun.

111500  100 g  € 2,50 

Peulen 'Oregon Giant'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Dit is een van de grootste peulen, die toch nog
zeer mals zijn. Dit historische ras klimt 100-
140 cm (enige steun vereist) en geeft na de
witte bloei peulen, die 10 cm lang en 2,5 cm breed zijn. Het zaad is blank
en rondzadig. De kweker is Dr. James Baggatt van de Oregon State
University.

111510  ± 300 zaden (100 g)  € 2,95 

Peulen 'Record'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Een van de vroegste klimmende peulen, geef
ze steun van gaas (groeihoogte 120-140 cm).
Dit oude, betrouwbare ras geeft een goede
opbrengst van malse peultjes. Tip: zaai dit peulgewas om en om met
huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

113000  ± 500 zaden (100 g)  € 2,50 
113000.1  ± 5000 zaden (1 kg)    € 19,95 

Peulen 'Red Podded Pea' /
'Turkish Red'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Uit een kruising tussen de goudgele en paarse
peultjes ontstond deze prachtige roodpeulige
peul. Een beauty als de zon erdoorheen schijnt, de plant heeft grote
groeikracht en wordt (op de klei) wel 2 m hoog met een flinke oogst aan
malse, fraaie peultjes.

113500  ± 50 zaden (20 g)  € 2,95 

Peulen 'Shiraz'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Het kon niet uitblijven: de eerste prachtig
paarse peultjes zijn een feit! De kleur wordt
veroorzaakt door Anthocyaan, een antioxidant,
die bijvoorbeeld de paarse kleur aan blauwe druiven geeft (de peul is
genoemd naar de druif ‘Shiraz’) en de herfstkleuren van bladeren. Maar
ook rodekool, aubergines, bramen, druiven en kersen bevatten deze
natuurlijke, gezonde kleurstof, bekend onder E163.
Het heeft ruim 10 jaar geduurd om dit prachtige resultaat te bereiken!
Rauw blijft de kleur uiteraard het best in stand, na kort roerbakken blijft
de kleur redelijk behouden. Na koken worden de peulen donkergroen, een
boeiend te volgen proces, dat voor kinderen ook heel leuk is:
“toverpeultjes”!  
Een niet te versmaden extraatje is de prachtige bloei: lichtlila met
bloedrood, ideaal voor de sierlijke moestuin dus. De planten worden 90-
150 cm hoog, afhankelijk van vocht en vruchtbaarheid van de grond. Tip:
zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke
steun.

114000  ruim 100 zaden (50 g)  € 2,95 
114000.1  ruim 1000 zaden (500 g)    € 19,95 

Peulen 'Spring Blush'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Een show-stopper: een tweekleurig peultje! De
peultjes zijn groen met roze blos en de
bloemen hebben een fraaie dubbelkleur:
wijnrood met lichtlila tot witte vlag. Voor je eigen vermeerdering moet je
wel blijven selecteren op de meest zuivere kleur, het ras is nog jong en
moet nog wat “uitmendelen”... De stevig groeiende klimmer geeft een
hoge productie van (niet alleen fraaie maar ook) heerlijk malse peulen! In
de VS noemen ze dit ras “hyper-tendril” (semi-bladloos), dat betekent dat
de planten zeer veel rankjes maken in plaats van blaadjes, die je eventueel
kan oogsten om ze heerlijk door de sla te mengen! ‘Spring Blush’ belooft
een blijvertje te worden en werd ontwikkeld door Alan Kapuler PhD.

114600  20 g  € 2,95 

Peulen 'Stam de Grace'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Geeft een vroege oogst van malse peulen.
Groeit zonder steun (± 50 cm) maar wordt dan
in vruchtbare grond wel wat rommelig. Tip:
zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke
steun.

115000  100 g  € 1,95 

Peulen 'Sugar Dwarf Sweet
Green' / 'Norli'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Een historisch, middelvroeg ras, dat tamelijk
laag blijft (50 cm). De oogst van de malse en
heerlijk zoete peultjes is groot! Pluk ze met een lengte van 5 cm, dan zijn
ze het smakelijkst en nog draadloos. Dit ras is resistent tegen Fusarium
oxysporium, een beruchte schimmel. Tip: zaai dit peulgewas om en om
met huttentut (390900) voor een natuurlijke steun.

115200  100 g  € 2,50 
115200.1  1 kg    € 19,50 
115200.2  10 kg    € 150,00 
115200.3  25 kg    € 295,00 

Peulen 'Sugar Dwarf Sweet
Green' / 'Norli'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
ECO GETEELDE ZADEN! Een historisch,
middelvroeg ras, dat tamelijk laag blijft (50
cm). De oogst van de malse en heerlijk zoete peultjes is groot! Pluk ze
met een lengte van 5 cm, dan zijn ze het smakelijkst en nog draadloos. Dit
ras is resistent tegen Fusarium oxysporium, een beruchte schimmel. Tip:
zaai dit peulgewas om en om met huttentut (390900) voor een natuurlijke
steun.

115201  100 g  € 2,95 

Peulen 'Zweedse Lage Vroege' /
'Låg Tidig Sockerärt'

Pisum sativum var.
saccharatum 
(Engels: Sugar Pea, Mangetout)
Een ideaal “Klein Duimpje” onder de
peulfamilie. Ideaal voor potten, verhoogde
plantenbedden (square meter gardens) of gewoon voor een klein plekje in
de tuin. De planten worden slechts 40-50 cm hoog en geven een rijke
oogst aan heerlijke zoete peultjes. Tip: zaai dit peulgewas om en om met
huttentut (390300) voor een natuurlijke steun. 
Via Ruurd Walrecht kregen we deze mooie, vroege peul. We houden het
ras in stand en verpakken kleine zakjes voor onze klanten om deze
eventueel ook verder te vermeerderen.  
Ruurd schreef mij: Låg Tidig Sockerärt heb ik oorspronkelijk van het CGN
(genenbank in Wageningen). Het is een ras van Hammenhög, een Zweeds
veredelingsbedrijf vergelijkbaar met dat van Mansholt indertijd. “Låg”
omdat het een laag gewas is voor in de koude bak, “Tidig” omdat het een
heel tijdig (= vroeg) ras is. Een peultje heet in het Zweeds sockerärt. Dit
ras is paarsbloeiend en kan meer koud weer weerstaan dan een
witbloeiende. Ik pas het samen met Venlose Bak doperwt in mijn teelplan
voor in de bak omdat ze allebei zo laag zijn en niet tegen het glas
aankomen. Voor de voor- en tussenteelt van augurken en vroege wortelen
zijn ze ook heel geschikt.

115250  25 g  € 2,95 
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Erwtenstruik, Siberische

Caragana arborescens 
(Engels: Siberian Peashrub)
Dat belooft wat: erwten oogsten van een
winterharde struik! De struik heeft fraai
geveerd blad en vrolijke gele bloemen, waarna
de eetbare peultjes en daarin de kleine zaden
ontstaan. Zowel de jonge peultjes (kort koken) als het rijpe zaad (tot
gaarheid koken) kunnen worden gegeten en doen qua smaak sterk aan
erwten denken. De hele plant wordt in de Chinese geneeskunst gebruikt
als behandeling tegen borstkanker e.a. toepassingen. Uiteraard is de
toepassing geheel voor eigen verantwoordelijkheid! De struik houdt van
goed gedraineerde grond en absoluut volle zon. Zonder snoeien groeit de
struik flink uit tot een kleine boom van 6 m, snoeien of oppotten kan deze
groei goed beperken.

115800  ± 175 zaden (5 g)  € 2,95 

Framboos 'Purple Mix'

Rubus idaeus x occidentalis 
(Engels: Purple Raspberry)
De nakomelingen van deze paarse frambozen
geven een waaier aan planten waaruit je zelf
je lekkerste variëteit kunt selecteren na een
paar jaar. De meeste zullen paars terugkomen:
heerlijke, sappige vruchten en in de zomer oogstbaar!

116000  ± 35 zaden (0,1 g)  € 2,95 

Fuchsia-Bessen 'Seringbloei'

Fuchsia paniculata 
Een fantastische orangerieplant met enorme
groeikracht! Op een hoogte van 2-3 m (met
dikke stengels) gaat de plant rijk bloemen met
trossen lilaroze pijpvormige bloemetjes. Na de
bloei ontstaan schitterende donkere bessen,
die goed te eten zijn! Alleen de naam doet denken aan een fuchsia... Geef
ze een grote pot en een plek in de zon of halfschaduw, zeer voedzame
grond en op tijd water wordt erg gewaardeerd... regelmatig snoeien mag
overigens ook, als je de plant te hoog of niet vol genoeg vindt. De plant
kan slechts een klein nachtvorstje hebben, zet deze dus op tijd vorstvrij,
de plant groeit van oorsprong in Zuid-Mexico tot Panama.

116100  ± 50 zaden (0,15 g)  € 2,95 

Gagelbes, Chinese

Myrica rubra 
(Engels: Asian Bayberry)
Een Aziatisch familielid van onze Gagel. Deze
kleine boom is al minstens 2000 jaar in cultuur
in Azië en heeft zelfs economische
handelswaarde. Bij ons is de teelt in potten
succesvol. Er zijn mannelijke en vrouwelijke planten, houd dus enkele
planten bij elkaar om in elk geval vruchten te krijgen. Na de ontwikkeling
van laurierachtig (dus stevig) blad volgt de bloei en vruchtzetting na enige
jaren. De vruchten zijn prachtig dieprood en 1,5-2,5 cm in doorsnee met
een fijne, rond gebobbelde oppervlakte en 1 pit in het centrum. De smaak
is friszuur; het gebruik is: vers, gedroogd, ingeblikt of ingelegd in likeur of
ander alcohol. Net als de Europese Gagel levert de bast een gele kleurstof.

117900  20 zaden (± 5 g)  € 3,95 

Gouden Alexanderbloem

Zizia aurea 
(Engels: Golden Alexanders, Golden
Zizia)
Dit winterbestendige familielid van onze
worteltjes bloeit fraai met gele schermbloemen
vergelijkbaar met Dille en Venkel. De eetbare
bloemen zijn sterk op de vaas! Meng de bloemen (zonder de hoofdstengel)
door salade of roerbak ze kort zoals broccoli. De totale hoogte van de
(bloeiende) plant is 50-100 cm, de bloei valt in mei-juni. Geef ze een
zonnige tot halfbeschaduwde, vochtige plaats. De planten zijn meestal vrij
van enige aantasting, de vlinders zijn er dol op. De wortel wordt voor
geneeskrachtige werking aangewend, zie internet.

117950  2 g  € 2,50 

Goji Bes

Lycium chinensis 
(Engels: Goji Berry, Chinese
Wolfberry, Barbary Matrimony Vine,
Chinese Boxthorn, Tibetan Goji,
Himalayan Goji, Duke of Argyll’s Tea,
Gou Qi Zi.)
Een nieuwe aanwinst in de fruittuin: zoetzure, zachte bessen aan sterke,
vorstbestendige planten. Uit de Chinese traditie (die nog springlevend is!)
een veelgebruikte plant: de bessen en wortels beloven veel gezond
makende en gezond houdende werkingen. De plant groeit met lange
takken, die steun nodig hebben (net als bramen) en ook lange doorns
bezitten. Zet ze zonnig of half beschaduwd op een voedzaam en niet te
natte plaats, ze groeien gemakkelijk en zijn zeer vorstbestendig. Bronnen
vermelden dat de vruchten zeer goed zijn voor de ogen vanwege het hoge
Caroteengehalte. Planten zijn zelfbestuivend, dus 1 plant is voldoende
voor vruchtzetting. Tenslotte nog enkele toepassingen in de (Chinese)
keuken: In rijstepap, in soepen, met kip, in de wok, voor een gezonde
kruidenthee, men maakt er wijn of bier van en de jonge scheuten worden
als spinazie gekookt. Verder wordt er rechtstreeks sap uit geperst voor een
gezond makende sapdrank. Maak er echter geen dagelijks drankje van,
want overdaad schaadt.

117980  1400 zaden (1 g)  € 2,95 

Granaatappel

Punica granatum 
(Engels: Pomegranate)
De bakermat van deze interessante kamer- en
kuipplant ligt langs de Middellandse- Zee.
Ginds een kleine boom, hier uitgegroeid tot
een flinke volle plant, die ongesnoeid wel 1,5-
2m. hoog kan worden. De massa's glimmend groene blaadjes en de
feloranje trompetvormige bloemetjes maken de plant tot een opvallende
aanrader. Door insectenbestuiving groeien de bloemetjes uit tot heuse
granaatappels.

117991  ± 50 zaden (1 g)  € 2,95 

Granaatappel, Dwerg 'Nana'

Punica granatum 
(Engels: Dwarf Pomegranate)
De bakermat van deze interessante kamer- en
kuipplant ligt langs de Middellandse Zee. Ginds
een kleine struik, hier uitgegroeid tot een
compacte, flink volle plant van 50 cm hoog. De
massa's glimmend groene blaadjes en de feloranje trompetvormige
bloemetjes maken de plant tot een opvallende aanrader. Door
insectenbestuiving groeien de bloemetjes uit tot heuse granaatappeltjes.
Deze mini-granaatappel is ook heel geliefd bij bonsaikwekers.

117992  ± 95 zaden (1 g)  € 2,50 

Groene Bes

Solanum opacum 
(Engels: Green Berry or Green
Huckleberry)
De compacte planten van dit familielid van de
Blauwe Bes geeft na de schitterende, witte
bloei een overvloed aan groengele bessen. De
smaak is pittig aromatisch, richting tomaten. Niet voor rauw gebruik, maar
eventjes roerbakken of maak er een heerlijke sap, jam, konfjit of saus van.
De Blauwe Bes vindt u overigens onder nr. 030000.

118000  10 zaden  € 2,95 

Guave

Psidium guajava 
Guave is een heerlijke, geurige vrucht, rijk aan
vitamines. We bieden planten aan, afkomstig
van zaad, dus de vruchtgrootte (4-12 cm) en
kleur kan variëren per plant. Ze worden rijp of
onrijp gegeten. Het blad werkt stoppend.
Geniet ook van de kleine, witte bloemetjes. Ze hebben sierlijke, lange
meeldraden. Een sterke kuipplant, die bij vorst het beste in de schuur of
(koel) naar binnen kan. De planten kunnen na 2-8 jaar gaan bloeien en
vrucht dragen.

119000  ± 175 zaden (1,5 g)  € 2,50 

Guave, Aardbei

Psidium littorale 
Guave is een heerlijke, geurige vrucht, rijk aan
vitamines. Uit zaad kweek je planten met
variatie in vruchtgrootte (4-12 cm) en kleur.
Vruchten worden rijp of onrijp gegeten. Het
blad werkt stoppend. Geniet ook van de kleine,
witte bloemetjes. Ze hebben sierlijke, lange meeldraden. Een sterke
kuipplant, die bij vorst het beste in de schuur of (koel) naar binnen kan.
De planten kunnen na 2-8 jaar gaan bloeien en vrucht dragen.

119100  ± 125 zaden (1,5 g)  € 2,50 

Haverwortel 'Giant'

Tragopogon porrifolius 
(Engels: Vegetable Oyster, Salsify)
De wortels van dit zeer oude cultuurgewas
worden gegeten als schorseneren en smaken
naar asperge en oester. Gebrand leverden ze
in schaarse tijden het zogenaamde
koffiesurrogaat (evenals pastinaken). De blauwpaarse samengestelde
bloemen aan de 1 meter hoge plant openen zich bij warm zonnig weer
alleen 's ochtends (foto www.genster.nl van René Vonk). Zaaien: maart-
mei, oogstbaar: oktober-februari, vorstbestendig. 2 gram is voldoende
voor 1,5 m2.

120000  2 g  € 2,50 
120000.1  100 g    € 15,00 
120000.2  1 kg    € 59,00 

Havikbaard

Crepis biennis 
(Engels: Hawk's Beard)
Alle delen van deze (hier en daar algemeen
voorkomende) wilde plant zijn eetbaar. De
lintbloemen (“bloemblaadjes”) door de sla, de
wortel kort in de roerbakpan en vooral het
jonge blad is heerlijk mals en zacht van smaak door de salade. In het
voorjaar loont het om de planten bij de eerste groei te bleken, net als
molsla, voor een extra mals effect. De bloemen lijken wat op onze
paardebloem, maar is hoger (40-120 cm hoog). Het bladrozet staat aan de
basis van de plant.

120100  1 g  € 2,95 

Herik

Sinapis arvensis 
(Engels: Charlock Mustard, Wild
Mustard, Are Mustard)
Dit zwartzadige familielid van de Mosterd komt
veelvuldig in het wild voor in Nederland. Als je
deze een keer zelf zaait, dan herken je deze
beter in de natuur! De jonge blaadjes zijn heerlijk pittig door de sla en het
oudere blad kan je roerbakken. De bloemetjes en bloemknoppen (als
broccoli) zijn uiteraard ook eetbaar (rauw of na kort blancheren) en de
oliehoudende zaden kan je persen tot mosterd. De bloemen worden graag
bezocht door bijen en hommels!

120400  ± 300 zaden (1 g)  € 1,95 

Hertshoornweegbree

Plantago coronopus 
(Engels: Buckshorn plantain /
Minutina / Erba Stella)
Prachtig, fijngenerfd, langwerpig blad heeft
deze “historische” sla. Al minstens 400 jaar is
deze oude groente in cultuur. Jong snijden, vol
met vitamine C, een aanvulling op uw gemengde salade! De gelijkenis met
Zeekraal (qua smal en uiterlijk) is opvallend! De plant is winterhard en
meerjarig.

120500  ruim 5000 zaden (2 g)  € 2,95 
120500.1  100 g  € 25,00 
120500.2  1 kg    € 175,00 
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Hondsroos

Rosa canina
(Engels: Dog Rose)
Een van de lekkerste rozenbottels komt van de
Hondsroos. Deze wilde roos werd in de antieke
geneeskunde gebruikt tegen hondsdolheid,
vandaar de naam. Geef ze een zonnige plek op
liefst kalkrijke grond, ze bloeien eerst met witte tot lichtroze bloemen, die
graag door bijen worden bevlogen. Als je de bottels laat zitten hebben de
vogels (koperwieken, kramsvogels e.d.) een lekker hapje in de winter. Een
haag van de Rosa canina is zeer diefveilig, de struiken worden flink groot
en hebben scherpe dorens.

120600  ± 100 zaden (3 g)  € 2,95 

Hottentotvijg

Carpobrotus edulis 
(Engels: Hottentot Fig)
Een onbekend plantje met eetbare blaadjes en
vruchtjes! 
De hottentotvijg is een plant uit de
ijskruidfamilie (Aizoaceae). De plant is
ingevoerd vanuit Zuid-Afrika en is nu in veel Europese landen te vinden,
vooral aan de kust. Verschillende verwante soorten komen ook in Europese
kustgebieden voor. 
Het is een kruipende plant die zich flink kan uitspreiden. Zo worden
kussens gevormd van 25-30 cm hoog. Ze komen voor op rotsen, kliffen en
zandgrond en voorkomen erosie! Het 10 cm lange blad is heldergroen,
succulent en driekantig. 
De fraaie roze (soms gele) bloemen rijpen af tot vlezige doosvruchtjes, die
(mits geheel rijp) een lekkernij zijn: spannend slijmerig (als een oester) en
zoetzuur. Je kan de vruchtjes ook drogen, meer info vind je hier:
www.greenidiom.com 
Medicinaal wordt de plant aangewend tegen bacterieziekten en (wellicht)
preventief tegen kanker.

120650  20 zaden  € 3,95 

Houtappel

Aegle marmelos 
(Engels: Bael, Bengal Quince, Stone
Apple or Wood Apple)
Een interessante boom voor de (sub)tropen,
dus in ons klimaat alleen in potten te telen!
Het jonge blad en de jonge scheuten worden
in Thailand en Indonesië als groente gegeten. In de Hindoecultuur worden
de oudere (aromatische) bladeren gebruikt als offergeschenk voor de god
Shiva. Hierom wordt de boom in India in tempeltuinen aangeplant. Oudere
planten kunnen vruchten krijgen, wel even geduld oefenen... Deze hebben
een houtige bast, dus even een klap met de hamer geven. Het warmgele,
sappige en zeer zachte vruchtvlees is aromatisch, zoetzuur en zeer
smakelijk!

120700  10 zaden  € 2,50 

Indianenrabarber

Darmera peltata 
(Engels: Indian Rhubarb, Umbrella
Plant)
Een waterplant, die zich thuisvoelt aan de
oever of in ondiep water, de thuisbasis is langs
kreken van Noord-West Amerika. De bladstelen
zijn smakelijk en kunnen geschild zowel rauw als (kort) gekookt worden
gegeten. De smaak is fris zuur en iets zoet, naar het blad toe wat steviger
van smaak. Gebruik jonge stengels! Vóór de bladgroei ontstaat de roze
bloei op lange, kale stengels waarna de ronde en gegolfde, zeer
decoratieve bladeren een imposante plant vormen: prachtig spiegelend
langs de waterkant. In de herfst kleurt het blad roodbrons. De plant kruipt
en breidt zich uit met bovengrondse wortelstokken, de zgn. rhizomen.
Zowel zon als schaduw is oké, als het maar vochtig is. Bloeitijd april-juli,
afhankelijk van de standplaats.

120750  voor 25 planten (1/40 g)  € 1,95 

Jaltomato

Jaltomata procumbens 
Een telg van een groot kruidachtig besdragend
geslacht: en een tamelijk lekkere! De ruim 1m
hoge planten bloeien met zuiver witte bloemen
met spitse bloemblaadjes (typerend voor dit
hele geslacht). Na de bloei ontstaan
donkerpurperen, bijna zwarte bessen, ze lijken op bosbessen. Het witte
vruchtvlees heeft smaakkenmerken van de druif, maar ook van de tomaat!
Eet ze rauw, gedroogd maar ook in jam. De planten houden van humeuze,
vochthoudende grond. Betrekkelijk zeldzaam aangeboden.

120800  20 zaden  € 2,95 

Jamaica-Appel

Annona cherimola 
Leuk om de plant te leren kennen van deze
fraaie vrucht! De groen tot lichtpaarse schil
licht zit als ovalen schubben rondom de vrucht.
Het vruchtvlees is wit en romig met veel
(oneetbare) zaden. De smaak is uniek, maar
doet denken aan ananas en aardbeien. De oorsprong ligt in Zuid-Amerika
(Peru, Ecuador, Colombia, Bolivia en Chili) en groeit daar op 1000-2000 m
hoogte. De teelt in potten is in Nederland experimenteel, ruim vorstvrij
overwinteren.

120810  5 zaden  € 2,95 
120810.1  50 zaden  € 19,50 

Judasboom, Westerse

Cercis occidentalis 
(Engels: Western Redbud)
Deze veelzijdige struik (of kleine boom) bloeit
prachtig met seringlila bloemen. De bloei is
vroeg, voordat het blad ontwikkelt. De
hartvormige of niervormige, grijsgroene
blaadjes zijn ook een sieraad, ze kleuren in prachtig warme tinten in de
herfst voordat ze afvallen. Vlinders en bijen zijn dol op de bloemen, maar
ook de mens heeft er iets aan: de knoppen zijn eetbaar (en in te maken)
als kappertjes, de bloemen zijn eetbaar en hebben een frisse
citroensmaak. De onrijpe peulen zijn kunnen worden geroosterd en de
zaden zijn gekookt eetbaar. Een ideale plant dus in de permacultuur!

120900  ± 50 zaden (2 g)  € 2,95 

Jute

Corchorus olitorius 
(Engels: Melukhia, Molukhia, Jew’s
Mallow, Egyptian Spinach.)
Hoewel vooral bekend als vezelgewas, is jute
met name in Egypte en Sudan de belangrijkste
bladgroente. Ook vrijwel overal in de tropen
worden de jonge vitamine-, calcium- en ijzerrijke bladeren van jute
gegeten. Het milde, zachte blad dikt heerlijk uw soep aan of is een lekkere
aanvulling in salades. Het overschot aan bladeren kunt u drogen voor een
winterstamppot.

121000  5 g  € 2,95 
121000.1  100 g  € 25,00 

Kaffierpruim

Harpephyllum caffrum 
(Engels: Wild Plum)
Van oorsprong groeit deze kleine boom in
Zuidelijk Afrika, waar deze heel populair is als
straatboom. Na de witte, uitbundige bloei
ontstaan de pruimvormige vruchten, die een
heerlijke jam opleveren. Een goede wijn maak je er ook van... De bast is
een populair medicijn tegen huidziekten. Het blad is lang en
samengesteld, d.w.z. het lijkt net of de hoofdbladnerf een steel met
afzonderlijk blad is. De bladkleur is donkergroen en door de typerende
structuur doen de bladeren wat “knisperig” aan, een fraaien kamerplant,
die ‘s zomers lekker naar buiten kan.

121050  10 zaden  € 2,95 

Kakipruim, Amerikaanse

Diospyros virginiana
(Engels: American Persimmon)
De kakipruim komt steeds meer onder de
aandacht, tropische en winterharde soorten
hebben we inmiddels in ons sortiment. Deze
kleine tot middelgrote fruitboom is bij ons
geheel winterhard. Opvallend is de prachtige herfstkleur van het blad,
zodat de boom in elke tuin goede sier maakt. Op oudere leeftijd is de
mooie kurkbast een opvaller. Vanwege 2-huizigheid zijn meerdere bomen
nodig voor vruchtzetting, die overigens al na 6 jaar kan plaatsvinden. De
rijpe, ronde, oranjerode vruchten kunnen heerlijk uit de hand worden
gegeten en bevatten veel vitamine C. Het vruchtvlees is lekker als
compôte en van de bladeren wordt een heilzame thee getrokken. Tenslotte
zijn de geroosterde zaden geen onverdienstelijke (surrogaat)koffie.

121100  10 zaden  € 2,95 

Kakipruim, Aziatische

Diospyros rhombifolia 
Een “hemels” smakende vrucht, u kent ze
wellicht van een van de kweekrassen
(‘Triumph’) onder de naam Sharon(fruit). Ze
lijken een beetje op een tomaat met de
bekende vierslippige bloemkelk (meestal bij
aankoop al verdroogd). Na de oogst moeten de vruchten narijpen tot ze
helemaal zacht zijn, dan is de tannine (wrang!) verdwenen. Leuke struik
voor in een pot, na de gele bloei zal de vrucht in de winter narijpen als de
struik al kaal is. Zet ze in die periode wel licht, maar niet te warm. Daarna
koel voor de knopzetting. Zorg dat er verschillende planten in je tuin
staan, er is namelijk (uit zaad geteeld) een vrouwelijke en mannelijke
plant nodig voor vruchtzetting. Ze bloeien aan eenjarig hout, mannelijke
bloemen staan per 3 bij elkaar, vrouwelijke staan solitair in de bladoksels.
De plant moet bij strenge winters in een vorstvrije schuur om bevriezing te
voorkomen. De bladeren van de struik tot kleine boom hebben in de herfst
een mooie herfstverkleuring! In Azië wordt het hout van de boom gebruikt
voor o.a. meubelfabricage.

121110  10 zaden  € 2,95 

Kakipruim, Europese

Diospyros lotus 
(Engels: Date Plum)
Een redelijk vorstbestendige (kleine) boom, die
ook goed in de pot groeit. Het blad is
donkergroen en glanzend. In de herfst,
voordat het blad valt, kleurt deze prachtig
goudgeel. Uit de kleine, groene bloesem ontstaan oranje-gele vruchtjes
van 1-2 cm doorsnee. Deze rijpen in een goede zomer bruinrood na en
zijn eetbaar! Dios Pyros betekent letterlijk “godenpeer”: goed (over) rijp
smaken ze goddelijk lekker! In Zuid-Europa worden ze veel gedroogd en
doen dan aan dadels denken.

121120  10 zaden  € 2,50 

Kalebas 'African Warty' /
'Verruqueuse de Maurice'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Een vreemde verschijning! Langwerpige
vruchten, 20x10 cm, lichtgroen van kleur, tot
zover nog betrekkelijk saai. Het boeiende van dit ras zijn de talloze
wratten over de hele vrucht verspreid. Het blad heeft een speciale sterke
geur.

121200  7 zaden  € 2,95 
121200.1  100 zaden  € 25,00 

Kalebas 'Apple'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Een prachtige, donkergroene vrucht met
lichtgroene aders. De vorm is die van een
(soms iets hoge) appel. Dit snelrijpende soort
is zeer apart en hard van schil.

121250  10 zaden  € 2,50 
121250.1  100 zaden  € 15,00 
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Kalebas 'Bianca'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
De perfecte flesvorm in een bijna witte kleur:
een platronde buik met smalle hals. De totale
hoogte van de vruchten is ongeveer 15 cm.
Zeer jong geoogst zijn de vruchten eetbaar en worden Lauki genoemd.

121280  7 zaden  € 2,95 
121280.1  100 zaden  € 25,00 

Kalebas 'Birdhouse' /
'Waterdipper' / 'Martinhouse'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Een dikbuikige flesvorm, lichtgroen van kleur,
aan de dikke buik zit een smal toelopende
hals. Het traditionele model om een vogelhuisje van te maken. 20-30 cm
lang en 15-20 cm buikdikte.

121300  10 zaden  € 1,95 
121300.1  100 zaden  € 10,00 
121300.2  1.000 zaden    € 75,00 

Kalebas 'Blister' / 'Bule'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Nee, het is geen ziekte, die (decoratieve!)
wratjes, die soms dicht bij elkaar, soms
verspreid op de vrucht prijken. De vorm is als
een grote appel (20x20 cm) in een olijfgroene kleur.

121320  10 zaden  € 2,95 

Kalebas 'Canteen' / 'Plate de
Corse'

Lagenaria siceraria var.
Depressa 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Deze platte kalebas uit Corsica is glad en
afgerond. Om een idee van verhouding te krijgen: 20 cm in doorsnee en
10 cm dik. Een soort dienblad dus! Laat zich ook goed drogen.

121350  10 zaden  € 2,95 
121350.1  100 zaden  € 15,00 

Kalebas 'Dipper'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
De bolle buik (10cm doorsnee) gaat geleidelijk
over in een lange hals (tot 30cm). De kleur is
middengroen, vaak met witte vlekken.

121420  10 zaden  € 1,95 

Kalebas 'Ever Happines' F1

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Een vroege, vruchtbare hybride, cylindrisch
van vorm, 20x10cm. Virusresistent en
meeldauwtolerant. De vruchten passen in de
Aziatische-, Afrikaanse- of Zuid-Amerikaanse keuken. Niet daglengte
gevoelig. (Pu of Lauki).

121440  6 zaden  € 1,95 
121440.1  100 zaden  € 15,00 
121440.2  1000 zaden    € 100,00 

Kalebas 'Giant Bottle' / 'Water
Jug' / 'Large Bottle'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
De vruchten zijn als ‘Birdhouse’ maar de vorm
is buik-hals-buikje, een beetje zoals een
zandloper dus.

121500  10 zaden  € 1,50 
121500.1  100 zaden  € 10,00 

Kalebas 'Giant Bushel' / 'Giant
Ronde de Zaire'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Deze kogelronde, glimmende gladde kalebas is
lichtgroen van kleur. Bushel betekent “schepel”
= een oude inhoudsmaat van 10 liter. Dat klopt aardig; deze vrucht heeft
een diameter van 30-40 cm en weegt dan rond de 10kg. Als je je verdiept
in het kweken van kampioenvruchten dan lukt het om een Bushel van 60-
70 cm in doorsnee te kweken, die wel 50 kg kan wegen, dat zijn meerdere
bushels! 
Sonja Vanhecke stuurde ons fraaie foto’s hoe zij een verse vrucht droogt,
schoon schraapt en tenslotte beschildert en bewerkt tot een prachtig
eindproduct!

121510  10 zaden  € 1,95 

Kalebas 'Hercules' / 'Italian
Edible' / 'Cucuzzi Caravazzi' /
'Snake'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Deze enorme lange kalebas heeft vaak de
vorm van een knots of honkbalknuppel. Het gewicht kan wel oplopen tot
6-8kg met een lengte van 1m, en de vrucht is middelgroen. Goed rijp
geoogst kan dit soort worden gedroogd en is dan onbeperkt houdbaar.
Jong (40cm lang) wordt de vrucht gegeten. (Pu of Lauki).

121550  10 zaden  € 1,95 
121550.1  100 zaden  € 7,50 
121550.2  1000 zaden    € 50,00 

Kalebas 'Extra Long Handled
Dipper'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Deze slanke schoonheid heeft een bolvormig
vruchtlichaam van 25 cm diameter en een
lange slanke hals van wel 150-180 cm lang! Het Nederlands record stond
in 2012 op 330 cm (Arnold Horde, Leerdam)! Als de vrucht hangt wordt de
hals extra lang. De plant rankt ijverig, meters lang met hartvormig,
groengrijs blad.

121570  10 zaden  € 2,95 
121570.1  100 zaden  € 25,00 

Kalebas 'Maranka Large
Darkgreen' / 'Cave Man's Club'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Door de populariteit van het ras ‘Swan’ of
‘Dolphin Maranka’ sluipen er afwijkers in. Onze
kweker heeft enkele “strains” zuiver gekweekt, waaronder deze extra
grote, donkergroene uitvoering. De typerende decoratieve huidplooien
bedekken de buik.

121575  10 zaden  € 2,95 
121575.1  100 zaden  € 25,00 

Kalebas 'Mayo Warty Bule'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Nee, het is geen ziekte, die (decoratieve!)
wratjes, die soms dicht bij elkaar, soms
verspreid op de vrucht prijken. De vorm is als
een grote peer (25x15 cm) in een olijfgroene kleur.

121580  10 zaden  € 2,95 

Kalebas 'Miniature Bottle'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Als de Giant Bottle, maar dan kleiner: afm 10 x
15 cm.

121600  10 zaden  € 1,50 
121600.1  100 zaden  € 7,50 

Kalebas 'Penis Shield'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Naast een traditionele hoofdtooi zijn veel
oorspronkelijke (mannelijke) bewoners van
Nieuw- Guinea gewend om hun penis te tooien
en bedekken met een gedroogde kalebas. Deze originele kledij wordt
voornamelijk gedragen gedurende ceremonies.  
De kalebas die we hier aanbieden heeft de ideale vorm voor de peniskoker,
ook wel Koteka of Horim genoemd, het zaad is origineel afkomstig uit
Nieuw-Guinea en daarna door onze kweker vermeerderd.

121609  10 zaden  € 2,95 

Kalebas 'Snake' / 'Longissima'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Deze enorme kalebas (met enorm veel
namen!) heeft bij klimmende teelt de vorm van
een reuzenknots. Kruipend groeien de
vruchten in bochten of kronkels, als een dikke slang. De lengte van deze
lichtgroene imposante vruchten kan wel 150 cm worden en de dikte 5-15
cm. Jong (30 cm lang) wordt de vrucht gegeten en staat dan bekend
onder de naam Lauki. Onder die naam vind je interessante recepten op
internet. Als het natter en kouder gaat worden (oktober) moet de oogst
binnengehaald worden. Rijpe vruchten drogen langzaam in, veeg steeds
de schimmel weg, zodat de vrucht zijn vocht kwijt kan en niet gaat rotten.
Geheel gedroogd zijn de “slangen” lichtbruin en kunnen dan geschilderd
worden.

121610  10 zaden  € 1,95 
121610.1  100 zaden  € 7,50 
121610.2  1000 zaden  € 50,00 

Kalebas 'Permaroma' F1

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Prachtige, peervormige kalebas met
donkergroene huid en lichtgroene spikkels. De
vruchten zijn eetbaar in onrijpe toestand, net
als courgettes.

121617  10 zaden  € 2,95 
121617.1  100 zaden  € 19,95 

Kalebas 'Pinguin' / 'Poire a
poudre' / 'Penguin'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Het parmantige van een pinguïn komt precies
terug in de vorm van deze fleskalebas:
langwerpig dik met een krom halsje (de kop). Leuk als decoratie aan de
waterkant!

121620  10 zaden  € 2,95 
121620.1  100 zaden  € 10,00 
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Kalebas 'Sonde'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Fraaie lange nek tot wel 50 cm met een buikje
van 30 cm, typerend eindigend in een puntje.
Als je de planten klimmend teelt, dan krijg je
kaarsrechte nekken, anders gaan deze kronkelen... De kleur is lichtgroen,
de vruchten zijn goed te drogen.

121629  10 zaden  € 2,95 

Kalebas 'Speckled Swan' /
'Crookneck Swan'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Donkergroene kop-en-buik met in de breedte
lichtgroene strepen en vlekken. Bij kruipende
groei vormt de vrucht de vorm van een zwaan. Klimmend ontstaat een
lange smalle nek met buik en kop.

121630  10 zaden  € 1,95 
121630.1  100 zaden  € 10,00 

Kalebas 'Dolphin Maranka' / 'Cave
Mans Club Maranka'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
De donkergroene buik heeft decoratieve
huidplooien, die als oorschelpen uitsteken. De
lange nek (vooral bij klimmende groei) geeft de vrucht een rank uiterlijk.

121650  10 zaden  € 1,95 
121650.1  100 zaden  € 10,00 

Kalebas 'Tohono O'odham'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Een echte 'waterdipper' zoals de 'Birdhouse',
lichtgroen van kleur, een buik van 15 cm
doorsnee. Het verschil met de anderen zit hem
in de dunne hals van ongeveer 20 cm lengte, die bij kruipende teelt
decoratief gebogen is.

121680  10 zaden  € 2,95 
121680.1  100 zaden  € 15,00 

Kalebas 'Warted Australian'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Een peer in de puberteit... de lichtgroene,
peervormige kalebas is geheel bezet met
wratten! Sier en decoratie, hier helpt geen
zalfje tegen.

121692  10 zaden  € 2,95 
121692.1  100 zaden  € 19,95 

Kalebas Fleskalebassen 'Mixed'

Lagenaria siceraria 
(Engels: Bottle-Gourd, Creools: Poe,
Hindoest.: Lauki)
Geen keus kunnen maken uit ons grote
sortiment fleskalebassen? Neem dit mengsel
van allerlei vormen en afmetingen.

121700  15 zaden  € 2,95 
121700.1  100 zaden  € 19,95 

Slangkalebas 'Polo' F1

Trichosanthes cucumerina ssp.
anguina ssp. Anguina 
(Engels: Snake Gourd)
Een bijzondere kalebas van een apart geslacht.
De naam zegt het al: deze soort krult en
kronkelt wel 200 cm lang! Teel ze in de kas
voor recordlengte. De kleur is groen met soms lichte strepen, na rijping
verkleuren ze helderrood!

121750  5 zaden  € 2,95 
121750.1  50 zaden  € 25,00 

Kaneelappel

Annona squamosa 
(Engels: Custard Apple)
Een boeiend geslacht, die tropische heesters
tot bomen bevat. De kaneelappel vormt een
kleine boom en groeit in een pot uit tot een
flinke plant. De vruchten zijn zeker de
smakelijkste van dit geslacht! De teelt vindt inmiddels wereldwijd plaats,
ook in de subtropen. Een poging om vruchten aan de kuipplant te kweken
wordt hoogstwaarschijnlijk wel beloond. De vrucht is eigenlijk een
samengestelde kluwen van vruchten. Het pulp is cremewit, zeer zacht,
sappig en zoet-aromatisch van smaak. Let op: de pitten kunnen giftig zijn!

121770  15 zaden  € 2,95 

Kanibaaltomaat

Solanum uporo 
(Engels: Cannibal's Tomato)
Een familielid van de tomaat met een bizarre
naam! Vroeger, toen er nog kanibalen op de
Fiji-eilanden woonden, werd het verhaal door
de botanicus B.C. Seeman opgetekend (in
1864) dat mensenvlees samen met 2 kruiden toch echt met de saus van
deze vrucht moest worden bereid om appetijtelijk te zijn… We zijn niet van
plan het uit te testen. Ondertussen is het weer een interessante
vruchtgroente: gezonde blad-groei met volop vruchten van 4cm ∅. De
smaak is iets bitterder dan onze gewone tomaat, ideaal voor roerbakken of
koken dus. Het blad is overigens ook eetbaar. Hoogte van deze bossige
plant: 1-1,5m.

121780  10 zaden  € 1,95 

Kangaroe-Appel

Solanum aviculare 
(Engels: Kangaroo Apple)
Vanwege de gezonde groeikracht wordt deze
Australische wilde plant graag gebruikt als
onderstam cq. veredeling voor Aubergines.
Laat ook zeker een aantal planten doorgroeien
tot de geweldig sierlijke planten, die als kuipplant jaren meekunnen. Bij
regelmatige snoei ontstaan jaarlijks planten van 1-2 m met fraai
ingesneden (handvormige) bladeren en talloze violetblauwe bloemen met
oranjegeel hartje. Uiteindelijk groeien hieruit sierlijke trosjes met 2 cm
grote vruchtjes, die zowel rauw als gebakken worden gegeten, pas echter
wel op: onrijp zijn ze giftig! Wacht met oogsten tot ze (oranje)rood, zacht
en als het ware van de plant vallen. De smaak is opvallend zoet met soms
een bittertje. Per jaar kan aan dezelfde plant smaakverschil optreden.

121785  20 zaden  € 2,95 

Kappertjes

Capparis spinosa 
(Engels: Caper)
Wij importeerden voor u de zaden van de
kappertjesstruik uit Italië. Kappertjes zijn de
bloemknoppen ingelegd in azijn.
Appelkappertjes zijn de zaadvruchtjes. Het
struikje is leuk als kuipplant, vormt kleine ronde blaadjes en helderwitte
bloempjes, ook leuk als bonsai! Uitgebreide teelt aanwijzing vind je onder
de pdf-knop bij deze beschrijving.

121800  1 g  € 2,50 

Kardoen 'Gigante d'ingegnoli' /
'Bianco Avorio a Foglia
Frastagliata' / 'Ivory White'

Cynara cardunculus 
(Engels: Cardoon)
Fijn ingesneden blad met dikke bladnerf. Bloeit
zeer sierlijk!  
In Nederland is de nerf meestal malser dan in Italië en de kooktijd dus
aanmerkelijk minder. De bereiding is dan als volgt: de nerf scheiden van
het bladmoes. Eventuele geribbelde zijkant en het buitenste velletje
verwijderen. Vervolgens in stukjes snijden van ongeveer 1 cm. Zachtjes
koken tot ze gaar zijn, dat kan al in 25 minuten. Heerlijk met een
kaassausje!

Kardoen is een distelachtig familielid van de artisjok. Je eet de vlezige
bladsteel, die een paar weken voor de oogst omwikkeld wordt met zwart
folie om ze te bleken. Er zijn ook andere bleekmethoden. De bloem is een
sieraad voor tuin en vaas en wordt daarvoor dus vaak geteeld. We
bespeuren echter steeds meer serieuze eters en we verzamelden diverse
rassen ter vergelijking. De bloei is per ras ook iets afwijkend van elkaar.
122050  100-125 zaden (5 g)  € 1,95 
122050.1  2000-2500 zaden (100 g)  € 19,95 

Kardoen 'Gobbo di Nizza' / 'White
Giant Full Leaf' / Inerme Foglia
Intera'

Cynara cardunculus 
(Engels: Cardoon)
Een beauty met grof blad, grof getand, witte
en dikke bladnerf. Uiteraard is dit ras ook veel
gebruikt voor de geweldige, sierlijke distelbloemen: 2 m hoog met blauwe
pruik. Voor de consumptieteelt is dit een uitstekend ras voor een grote
productie! 
In Nederland is de nerf meestal malser dan in Italië en de kooktijd dus
aanmerkelijk minder. De bereiding is dan als volgt: de nerf scheiden van
het bladmoes. Eventuele geribbelde zijkant en het buitenste velletje
verwijderen. Vervolgens in stukjes snijden van ongeveer 1 cm. Zachtjes
koken tot ze gaar zijn, dat kan al in 25 minuten. Heerlijk met een
kaassausje! 
Over kaas gesproken: wist je dat de bloemen van de kardoen als
alternatief stremsel voor kaas wordt gebruikt? In Portugal heb ik er een
heerlijk kaasje van gegeten!

Kardoen is een distelachtig familielid van de artisjok. Je eet de vlezige
bladsteel, die een paar weken voor de oogst omwikkeld wordt met zwart
folie om ze te bleken. Er zijn ook andere bleekmethoden. De bloem is een
sieraad voor tuin en vaas en wordt daarvoor dus vaak geteeld. We
bespeuren echter steeds meer serieuze eters en we verzamelden diverse
rassen ter vergelijking. De bloei is per ras ook iets afwijkend van elkaar.
122070  ruim 100 zaden (5 g)  € 1,95 
122070.1  ruim 2000 zaden (100 g)  € 9,95 
122070.2  ruim 20.000 zaden (1 kg)    € 39,95 

Kardoen 'Porto Spineless'

Cynara cardunculus 
(Engels: Cardoon)
De bloemhoofden van deze decoratieve plant
worden wekenlang getooid met azuurblauwe
tot violetroze straalbloemen. De houdbaarheid
op de vaas is spraakmakend! Hoogte 160 cm,
bloeit het eerste jaar vanaf augustus, bij zachte winters blijft de plant over
en bloeit dan al in juli. Na de bloei zien we de fantastische afrijping, die
vogels en muisjes dankbaar leegeten. De gebleekte bladnerf wordt
gegeten. De stekelloze eigenschap wordt hierbij zeer gewaardeerd! 
In Nederland is de nerf meestal malser dan in Italië en de kooktijd dus
aanmerkelijk minder. De bereiding is dan als volgt: de nerf scheiden van
het bladmoes. Eventuele geribbelde zijkant en het buitenste velletje
verwijderen. Vervolgens in stukjes snijden van ongeveer 1 cm. Zachtjes
koken tot ze gaar zijn, dat kan al in 25 minuten. Heerlijk met een
kaassausje!

Kardoen is een distelachtig familielid van de artisjok. Je eet de vlezige
bladsteel, die een paar weken voor de oogst omwikkeld wordt met zwart
folie om ze te bleken. Er zijn ook andere bleekmethoden. De bloem is een
sieraad voor tuin en vaas en wordt daarvoor dus vaak geteeld. We
bespeuren echter steeds meer serieuze eters en we verzamelden diverse
rassen ter vergelijking. De bloei is per ras ook iets afwijkend van elkaar.
122080  ruim 50 zaden (2 g)  € 2,95 
122080.1  ruim 1250 zaden (50 g)  € 29,50 
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Kei-Appel

Dovyalis caffra 
(Engels: Kei apple)
Een aantrekkelijke, bladhoudende kamer-, kuip
en met enig geluk zelfs winterharde
buitenplant! Oorsprong is Zuid-Afrika (o.a.
langs de Kei-rivier), de plant groeit uit tot een
kleine boom, maar laat zich ook heel goed vormen en snoeien. Als struik
of haag worden ze aangeplant tegen ongenode gasten vanwege de
scherpe doorns. Na bevruchting van de vrouwelijke bloemen ontstaan de
smakelijke vruchten, die rijp zijn als ze ongeveer 6 cm in doorsnee en
geeloranje van kleur zijn. De smaak doet denken aan de smaak van
appels, vruchten zitten vol vitaminen en kunnen na 4 jaar ontstaan.
Bescherm de planten als de temperatuur onder de -6̊C komt. Zoute lucht
en zilte grond is geen probleem.

122200  5 zaden  € 2,95 

Kiwi, Chinese

Actinidia chinensis 
(Engels: Chinese Gooseberry)
In enkele decennia is dit Australische fruit
ingeburgerd in Europa. Gezond en lang te
bewaren. De zeer goed winterharde
slingerplant kent ook menigeen. Zet ze zonnig
tot halfschaduw. Het zaad bevat zowel mannelijke als vrouwelijke planten
(50%-50%). Als u 3-4 planten tegelijk laat opgroeien is de kans zeer groot
dat u vruchten krijgt. Er moet een vrouwelijke en een mannelijke plant
opgroeien, die pas tijdens de bloei te herkennen zijn.

122500  ruim 500 zaden (1 g)  € 2,95 

Kiwi, Mini

Actinidia arguta 
(Engels: Siberian Gooseberry)
De meest winterharde kiwi in ons klimaat (tot
-30grC). De bloei is wat later dan bij de
Chinese "gewone" kiwi, waardoor er betere
vruchtzetting plaatsvindt. Mits er vrouwelijke
en mannelijke planten aanwezig zijn. De klimplant geeft kleine vruchten
(grootte van een kruisbes) met onbehaarde huid. Na de oogst zijn de
gezonde vruchtjes nog maanden (koel) houdbaar.

122505  ± 400 zaden (0,5 g)  € 2,95 

Kliswortel 'Mitoyo Shirohada' /
'Takinogawa' / 'Chiko'

Arctium lappa 
(Engels: Edible Burdock)
Uitzaai maart tot juni. Afstand 25 à 30 cm. Het
zaad bedekken met 1 cm aarde. Na ongeveer
3 maanden kan men beginnen de lange bruine
wortels te oogsten. Na 6 maanden verhouten de wortels. Een
zachtsmakende delicatesse!! Kliswortel is bloedzuiverend, bacterie-
onderdrukkend, goed voor de huid en heeft nog meer heilzame werkingen.

123000  ± 50 zaden (1 g)  € 1,95 
123000.1  ± 2500 zaden (100 g)  € 85,00 

Knolkervel

Chaerophyllum bulbosum 
(Engels: Tuberous-rooted Chervil)
Wie kent nog de knolkervel? Sinds de 18e en
19e eeuw een vergeten groente. Korte dikke
penwortels met een zachtzoete iets naar
kastanjes neigende smaak. Ondanks de naam
is er geen verwantschap met de gewone kervel, sterker nog: het blad is
iets giftig. Heerlijk met een vleesstoofschotel of in de purée, in Frankrijk
zijn deze knollen veel bekender. We bieden de gewone wilde knolkervel
aan, die prima knolletjes vormt.

123200  750 zaden (2 g)  € 3,95 
123200.1  37.500 zaden (100 g)    € 45,00 

Knolkervel 'Altan' / 'Delta'

Chaerophyllum bulbosum 
(Engels: Tuberous-rooted Chervil)
Wie kent nog de knolkervel? Sinds de 18e en
19e eeuw een vergeten groente. Korte dikke
penwortels met een zachtzoete iets naar
kastanjes neigende smaak. Ondanks de naam
is er geen verwantschap met de gewone kervel, sterker nog: het blad is
iets giftig. Heerlijk met een vleesstoofschotel of in de purée, in Frankrijk
zijn deze knollen veel bekender. We bieden hier een verbeterd Frans ras
aan, dat weliswaar duur is, maar een betere en meer gelijkmatige
productie geeft dan de wilde variant.

123210  1 g  € 3,95 
123210.1  100 g    € 125,00 
123210.2  3x100 g    € 330,00 
123210.3  1 kg    € 995,00 

Knoflookmosterd

Peltaria alliacea 
(Engels: Garlic Cress, Shieldwort)
De knoflookmosterd is zoals de naam al
aangeeft een mosterdsoort (uit de koolfamilie)
dat zich kenmerkt door de pittige smaak van
het blad. In dit geval proef je duidelijk
knoflook en mosterd aan deze unieke blaadjes. 
Deze wintergroene en vorstbestendige plant komt van origine in Oost-
Europa voor en wordt tot 30 cm hoog, bloeiend met (eetbare!) witte
bloemetjes.  
Geef ze planten ietwat vochtige grond, ze groeien zowel in de halfschaduw
als in de volle zon.  
De bladeren kunnen rauw en gekookt worden gegeten en bijna het hele
jaar geoogst worden. Ze vormen een pittige aanvulling op een salade. In
de winter smaken de bladeren wat milder.  
In de vroege zomer als de plant met de bloei begint, verliezen de planten
het blad voor ongeveer twee maanden. Het wegknippen van de
bloeistengels stimuleert het groeien van nieuw blad.

123300  20 zaden  € 2,95 

Knolvenkel 'Solaris' F1

Foeniculum vulgare azoricum 
(Engels: Bulb Fennel)
‘Solaris’ is een topras, die snel oogstbaar (82
dagen) maar toch voor alle teelten geschikt is.  
De knollen zijn sterk tegen barsten, scheuren
en rand.

123450  ± 150 zaden  € 2,95 
123450.1  ± 15.000 zaden  € 150,00 

Knolvenkel 'Zefa Fino'

Foeniculum vulgare azoricum 
(Engels: Bulb Fennel)
De venkelknol is eigenlijk een verdikte
stengelvoet, die optimaal ontstaat als de plant
rustig kan doorgroeien. Niet te vroeg
beginnen, vochtig houden en mulchen tijdens
droogteperiodes. Door de anijsachtige smaak geeft knolvenkel een
verrassende en frisse smaak aan gerechten en is ook als snack tussendoor
(met kaas e.d.) een gezonde onderbreking! Zefa Fino is een betrouwbare
selectie uit Zwitserland.

123500  ± 250 zaden (1 g)  € 1,95 

Knolvenkel 'Perfection'

Foeniculum vulgare azoricum 
(Engels: Bulb Fennel)
ECO GETEELDE ZADEN! De venkelknol is
eigenlijk een verdikte stengelvoet, die optimaal
ontstaat als de plant rustig kan doorgroeien.
Niet te vroeg beginnen, vochtig houden en
mulchen tijdens droogteperiodes. Door de anijsachtige smaak geeft
knolvenkel een verrassende en frisse smaak aan gerechten en is ook als
snack tussendoor (met kaas e.d.) een gezonde onderbreking! Perfection is
een zeer betrouwbare selectie voor Noord-Europa.

123505  ± 200 zaden (1 g)  € 2,50 

Witte Komkommer 'White Skin' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Professionele verbetering van het oude type
met helderwitte schil. In de 19e en begin 20e
eeuw zeer populair, maar inmiddels weer in de
belangstelling.  
De oogstlengte van deze frisse, smakelijke komkommer is 20-30 cm, maar
het is ook leuk om enkele te laten doorgroeien tot de volle 50 cm lengte,
het vruchtvlees is dan zachter en geel. Deze komkommer groeit zeer goed
in de kas en tijdens de meeste zomers goed buiten. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
123950  15 zaden  € 2,95 
123950.1  1000 zaden  € 39,00 

Witte Komkommer 'Itachi' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Een uniek witte Aziatische komkommer. Ze
smaken geweldig, zijn aantrekkelijk en zeer
productief. Verwacht een uniforme opbrengst
van zoete, knapperige, bittervrije komkommers
met kleine zaadholtes. De lengte varieert van 20-30 cm. Itachi is natuurlijk
een topper in de sla, maar voor de Aziatische keuken geldt ook: goed
bestand tegen koken en een uitstekende aanvulling op alle
roerbakgerechten. Je kan ze in de vollegrond kweken of (voor nog
mooiere vruchten: in de kas. De planten zijn Parthenocarp, dus de vrucht
ontstaat zonder bevruchting. OPMERKING: Blootstelling aan direct zonlicht
kan een lichtgroene kleur veroorzaken. Laat het bladerdak van de plant de
vruchten tegen de zon beschermen.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
123960  5 zaden  € 2,95 

Komkommer 'Beth Alpha'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Een vruchtbare snackkomkommer uit Israël.
Deze voordelige variëteit is verrassend
smakelijk, bittere vruchten komen nauwelijks
voor en de smaak is optimaal als je ze op een
lengte van 12-15 cm plukt.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
123990  ± 90 zaden (3 g)  € 1,95 
123990.1  ± 9.000 zaden (300 g)  € 35,00 
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Komkommer 'Bumper Green' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Een sterk ras voor de buitenteelt, matig
rankend, in de kas als klimmer te telen. De
groene, middenlange, vrij gladde vruchten zijn
bittervrij en hebben een zoete, frisse smaak.
Gemengd bloeiend, bittervrij en resistent tegen valse en echte meeldauw
en diverse virussen. In extra jong stadium zijn de knapperige vruchtjes als
augurk of snackkomkommer te oogsten: bij een afmeting van 18x2 cm
wegen de vruchtjes 70 g. “Volwassen” vruchten zijn 25x6 cm en wegen
650 kg. Dit ras is iets kleiner en daardoor iets vroeger dan ‘Vantage’ F1
(124005) 
 
In de kasteelt kunnen zich bodemziekten settelen, waardoor het enten van
komkommers op een ziektebestendige onderstam de oplossing kan zijn.
Voor het enten gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de Siam’. Als hulpmiddel
bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5 mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124000  10 zaden  € 2,95 
124000.1  1000 zaden  € 49,95 

Komkommer 'Vantage' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Een sterk ras voor de buitenteelt, matig
rankend, in de kas als klimmer te telen. De
groene, middenlange, vrij gladde vruchten zijn
bittervrij en hebben een zoete, frisse smaak.
Gemengd bloeiend, bittervrij en resistent tegen valse en echte meeldauw
en diverse virussen. In extra jong stadium zijn de knapperige vruchtjes als
augurk of snackkomkommer te oogsten: bij een afmeting van 18x2 cm
wegen de vruchtjes 70 g. “Volwassen” vruchten zijn 34x7 cm en wegen 1
kg. 
 
In de kasteelt kunnen zich bodemziekten settelen, waardoor het enten van
komkommers op een ziektebestendige onderstam de oplossing kan zijn.
Voor het enten gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de Siam’. Als hulpmiddel
bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5 mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124005  10 zaden  € 2,95 
124005.1  1000 zaden  € 49,95 

Komkommer 'Delikatess'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Een historische Duitse variëteit, die de tand
des tijds heeft doorstaan vanwege de zeer
goede smaak en overvloedige opbrengst. De
vruchten zijn middelgroen met kleine wratjes
en worden lichter groen met witte strepen bij afrijping. Oogst ze op 10 cm
lengte voor een lekker snackkomkommertje of om ze in te maken als
augurkjes. Of laat ze lekker doorgroeien (ze worden ongeveer 30 cm lang)
voor een komkommer, die de ouderwetse stevige smaak heeft van
vervlogen tijden... De teelt lukt heel goed (buiten) in de vollegrond, maar
mag uiteraard ook in de kas.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124025  ± 100 zaden (3 g)  € 1,95 
124025.1  ± 10.000 zaden (300 g)  € 35,00 

Komkommer 'Delistar' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Deze unieke, lichtgroene komkommer heeft
zo’n dunne schil dat schillen absoluut
overbodig is! Even schoonmaken en bijten of
snijden maar! De fantastische zoete,
aromatische smaak maakt de vruchten extra aantrekkelijk, ze worden
ongeveer 18x4 cm en wegen 100 gram. Kweek ze buiten of in de kas. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124030  5 zaden  € 3,95 
124030.1  50 zaden  € 25,00 

Komkommer 'Salad Bush' F1 /
'Pot Luck' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Nauwelijks rankende planten met kleine
vruchten (15-25 cm). Een leuk soortje voor de
teelt in potten of beschut in de vollegrond. De
door ons aangeboden rassen komen als beste uit de bus in Amerika en zijn
resistent tegen veel ziekten. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124040  6 zaden  € 2,95 

Komkommer
Distelkomkommertje

Cucumis dipsaceus 
(Engels: Cucumber)
Lichtgroene, zeer fijngestekelde (maar niet
prikkende) vruchtjes, ongeveer 5-7 cm lang en
3-4 cm dik. Leuk voor de herfsttafel..! NIET
EETBAAR, ALLEEN VOOR DE SIER!

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124050  25 zaden  € 1,95 
124050.1  1.000 zaden  € 29,00 
124050.2  10.000 zaden  € 59,00 

Komkommer 'Eureka' F1 /
'Homemade Pickles'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Dit ras combineert de toepassing als augurk
met komkommer! Jong geoogst (4-12 cm
lengte) is het een handzaam
snackkomkommertje of een fantastische augurk, die uiteraard nog moet
worden ingemaakt. Later oogsten (18-20 cm) ontstaat en korte, maar zeer
smakelijke komkommer. De schilkleur is in komkommerstadium prachtig
donkergroen en vrij glad. Opvallend is de hoge bestendigheid tegen virus-
en schimmelziekten: dat betekent dus grote oogstzekerheid. De teelt in de
vollegrond is succesvol. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124055  10 zaden  € 3,95 
124055.1  1000 zaden  € 39,00 

Zaden - Groenten en Fruit 39/186

https://www.vreekenszaden.nl/124000-komkommer-bumper-green-f1
https://www.vreekenszaden.nl/124000-komkommer-bumper-green-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/124005
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/133000
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847525
https://www.vreekenszaden.nl/124005-komkommer-vantage-f1
https://www.vreekenszaden.nl/124005-komkommer-vantage-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/133000
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847525
https://www.vreekenszaden.nl/124025-komkommer-delikatess
https://www.vreekenszaden.nl/124025-komkommer-delikatess
https://www.vreekenszaden.nl/124030-komkommer-delistar-f1
https://www.vreekenszaden.nl/124030-komkommer-delistar-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/133000
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847525
https://www.vreekenszaden.nl/124040-komkommer-salad-bush-f1-pot-luck-f1
https://www.vreekenszaden.nl/124040-komkommer-salad-bush-f1-pot-luck-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/133000
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847525
https://www.vreekenszaden.nl/124050-komkommer-distelkomkommertje
https://www.vreekenszaden.nl/124050-komkommer-distelkomkommertje
https://www.vreekenszaden.nl/124055-komkommer-eureka-f1-homemade-pickles
https://www.vreekenszaden.nl/124055-komkommer-eureka-f1-homemade-pickles
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/133000
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847525


Sikkimkomkommer 'Keizer
Alexander'

Cucumis sativus 
(Engels: Brown Netted Cucumber)
Deze bijzondere vruchten zijn eigenlijk de
streekkomkommers in de streek van Sikkim
(Himalaya). Ze zijn vanaf 1840 in West-Europa
te vinden. Vruchten zijn dik en langwerpig, 5-8 cm breed en 10-20 cm
lang (afwijkers komen voor), wegen 100-700 gram en smaken perfect! De
kleur (en daar gaat het om...) is chocoladebruin met prachtige lichtbruine
craquelé-achtige nerfjes. Heel sierlijk in een oogstmand, blijft maanden
goed! Bij slechte zomers (regen) is de oogst toch nog formidabel en blijft
de plant vrijwel ziektevrij, de bewaarbaarheid (vol met water) neemt wel
af. Bent u de smaak van een "echte" komkommer niet meer gewend? De
lichtbittere smaak is met bijv. een yoghurthoudende dressing goed te
"verdoezelen"… Let op: onrijp (het oogststadium dat we gewend zijn) is
ook deze komkommer gewoon groen! 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124060  10 zaden  € 2,95 
124060.1  1000 zaden  € 39,00 

Sikkimkomkommer 'Golden Lady'
F1

Cucumis sativus 
(Engels: Brown Netted Cucumber)
Na enig kweekwerk is er een professionele
versie van de oude Sikkimkomkommer
verkrijgbaar: goede bestendigheid tegen
schimmels en mozaiekvirus, uniforme vruchten en goede oogst. 
Deze bijzondere vruchten zijn eigenlijk de streekkomkommers in de streek
van Sikkim (Himalaya). Ze zijn vanaf 1840 in West-Europa te vinden.
Vruchten zijn dik en langwerpig, 7,5 cm breed en 23 cm lang wegen 60-80
gram en smaken perfect! De kleur (en daar gaat het om...) is
chocoladebruin met prachtige lichtbruine craquelé-achtige nerfjes. Heel
sierlijk in een oogstmand, blijft maanden goed! Bij slechte zomers (regen)
is de oogst toch nog formidabel, de bewaarbaarheid (vol met water)
neemt wel af. Bent u de smaak van een "echte" komkommer niet meer
gewend? Heerlijk is het om de vruchten geheel rijp uit te lepelen...! Let
op: onrijp (het oogststadium dat we gewend zijn) is ook deze komkommer
gewoon groen!
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124070  10 zaden  € 2,95 
124070.1  1000 zaden  € 39,00 

Kerriekomkommer 'Burpees
Prolific' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Curry Cucumber)
Deze komkommer heeft grote populariteit in
Zuid-Oost Azië en is een echte kook-
komkommer! Sambar is dagelijks voedsel in
India en omstreken, je vindt heerlijke recepten van deze kerriesaus, die de
Mogem of Madraskomkommer als basis heeft. De planten groeien
gemakkelijk en zijn vrij ongevoelig voor ziekten. Je kan ze lang bewaren,
ze verkleuren van groen naar groen-geel gestreept en uiteindelijk geel.
Het vruchtvlees is wit.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124075  20 zaden  € 2,95 

Komkommer 'Gele Tros' / 'Roly'

Cucumis sativus 
(Engels: Yellow Cucumber)
Een oud (inmiddels zeldzaam) ras met
heldergele schil. De lengte van deze frisse,
licht bitter smakende komkommer is 20-30 cm. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit
ras: 133000 ‘Boule de Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips
aan: 847525 Entclip 2,5 mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124100  10 zaden  € 1,95 
124100.1  1000 zaden  € 59,50 

Komkommer 'Yellow Submarine'
F1

Cucumis sativus 
(Engels: Yellow Cucumber)
Dat er van de historische gele komkommer een
moderne hybride zou komen heeft even op
zich laten wachten: maar hier is 'tie dan!
Handig formaat 20x8 cm, sappig, knapperig, zoet (bittervrij), kortom een
aanrader. De vruchten verkleuren van lichtgroen naar lichtgeel en zijn in
elk onrijp stadium oogstbaar. De zaadzetting is pas erg laat. In landen
waar men grote augurken eet, is dit ras ook zeer geliefd voor de inmaak. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124110  10 zaden  € 2,95 

Komkommer '(Hoffmanns)
Johanna' / (v/h 'Hoffmanns
Giganta')

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Op voorspraak en verzoek van een klant (dank
je Teus) is deze komkommer deel van de
Vreeken-collectie geworden. Zijn verhaal: de Hoffmanns Giganta (de oude
benaming voor Hoffmanna Johanna) is een gemakkelijk groeiende en zeer
productieve komkommer voor de volle grond. De vruchten zijn groot en
zwaar, 40 cm lang en 10 cm dik is geen uitzondering. Het vruchtvlees is
stevig en de smaak is goed. Een nadeel is dat er soms bittere vruchten
tussen kunnen zitten. Weet jij trouwens wat de oorzaak van de bitterheid
kan zijn? Volgens mijn opa vroeger kwam het door trappen op de ranken,
maar dat heb ik nooit kunnen bewijzen.” Mijn aanvulling: bitterheid is een
genetische eigenschap, die soms voorkomt bij oude landrassen. Je kan het
al vroegtijdig ontdekken. Als je de jonge planten topt kan je het topje
proeven. Zeer bittere toppen geven bittere vruchten. Het trappen op de
ranken heeft geen invloed op de bitterheid… 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124120  10 zaden  € 1,95 
124120.1  1000 zaden  € 15,00 

Komkommer 'Marketmore'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
ECO GETEELDE ZADEN! Een prachtig landras
met behoorlijk goede teeltresultaten. De
bestendigheid tegen meeldauw en virus zijn
verrassend! De tamelijk dikke, smakelijke
vruchten worden ruim 20cm lang en 5cm dik. Oogst ze jong anders
ontstaat er zaad in de vruchten. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124151  25 zaden  € 1,95 
124151.1  ± 1500 zaden (50 g)  € 25,00 
124151.2  ± 7500 zaden (5x50 g)    € 95,00 
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Komkommerfamilie
Allerheiligenbes

Coccinia rehmannii 
(Engels: Uselwa-Lwenyoka or Wild
Cucumber)
Deze Zuid-Afrikaanse vruchtjes rijpen laat
(tegen Allerheiligen, 1 november) en lijken
sterk op de Kerstklimmer (124210). Aan de flink groeiende plant komen
volop groen gestreepte vruchtjes, die naar rood rijpen. De bladeren zijn
decoratief ingesneden en ondergronds vormt de plant een (eetbaar)
wortelstelsel. In de kas kan de plant (met wat extra grondbedekking)
overwinteren en groeit weer aan. De wortels worden eerst gekookt,
vervolgens geschild en in een roerbakmix verder klaargemaakt. De
vruchtjes worden in sommige streken rauw gegeten, andere groepen
vinden ze giftig... Vooraf bakken is veiliger.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124200  10 zaden  € 2,50 

Sierkomkommer Kerstklimmer

Diplocyclos palmatus 
(Engels: Lollypop Climber)
Bijzonder decoratief vruchtje, zo groot als een
druif in trossen van 3-6 vruchtjes, die
overigens niet eetbaar zijn. De kleur van de
gladde vruchtjes is donkergroen met
lichtgroene streepjes, later verkleuren ze naar felrood, leuk voor de kerst.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124210  10 zaden  € 2,50 
124210.1  500 zaden  € 39,95 
124210.2  5000 zaden    € 195,00 

Komkommerfamilie Kleine
Kruisbeskomkommer

Cucumis myriocarpus 
(Engels: Ornamental Cucumber)
Een heel grappig sierkomkommertje, licht
gestekeld, zo groot als een kruisbes.
Decoratieve lichtgroene strepen op olijfgroene
ondergrond. VRUCHTJES ZIJN NIET EETBAAR!

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124220  25 zaden  € 2,50 
124220.1  500 zaden  € 30,00 

Komkommerfamilie Grote
Kruisbeskomkommer

Cucumis canoxyi 
(Engels: Ornamental Cucumber)
Een stevig, lang houdbaar sierkomkommertje,
met enkele stevige, korte stekeltjes. De
vruchtjes zijn ovaalrond, ongeveer 4 cm groot,
donkergroen met lichtgroene streepjes, net een grote kruisbes.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124225  25 zaden  € 1,95 
124225.1  500 zaden (5 g)  € 15,00 

Komkommer 'King George'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
De beste resultaten bereikt u in de kas, zeker
als u een wedstrijd doet, wie de grootste
vrucht teelt. Prachtige lange, donkergroene
vruchten. Dit oude landras moet u van
mannelijke bloemen ontdoen om kwaliteit en smaak te waarborgen. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124250  10 zaden  € 4,90 

Rhinokomkommer 'Hedgehog'

Cucumis africanus 
(Engels: Cucumber)
Afrikaans komkommertje, o.a. bekend onder
de naam Okalopolola. Groen gemarmerde, grof
gestekelde (maar niet prikkende) vruchtjes,
ongeveer 5-7 cm lang en 3-4 cm dik. Leuk
voor de herfsttafel! In Afrika wordt het blad gekookt of geroerbakt. Deze is
bittervrij. De vrucht is alleen voor de sier.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124270  25 zaden  € 1,95 
124270.1  500 zaden (3 g)  € 25,00 

Komkommer 'Salt and Pepper'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Deze kleine, witte komkommertjes lenen zich
voor verse consumptie maar kunnen ook als
augurk worden ingemaakt. De vruchten
worden 7-13 cm lang, zijn crèmewit (net
geoogst met zwarte stekeltjes, die je er zo afveegt) en zeer goed van
smaak. ‘Salt and Pepper’ is een kweekproduct van Jason Cavatorta en
Molly Jahn (Cornell University) en won in 2011 de ‘Green Thumb Award’.
Het blad is tamelijk resistent tegen schimmelziekten. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124275  10 zaden  € 1,95 
124275.1  250 zaden  € 4,95 

Komkommer 'Styx' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
ECO GETEELDE ZADEN! Een professioneel ras,
die in de kas mooie rechte, 35 cm lange
vruchten geeft. Let op: bij stressvolle situaties
kunnen mannelijke bloemen ontstaan, deze
weghalen! Dit ras is schimmelresistent. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124280  4 zaden  € 4,95 

Komkommer 'Tanja' / 'Sonja'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
ECO GETEELDE ZADEN! Tanja geeft slanke,
bittervrije vruchten voor binnen- en
buitenteelt. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit
ras: 133000 ‘Boule de Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips
aan: 847525 Entclip 2,5 mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124290  10 zaden  € 2,95 
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Komkommer 'Telegraph
Improved'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Mooi en nog steeds succesvol komkommerras
uit Engeland, dat rond 1897 geïntroduceerd
werd. De vruchten worden ongeveer 30 cm
lang, hebben een milde smaak en zijn vrijwel nooit bitter. Oogst ze
donkergroen, dan is er vrijwel geen zaad gevormd. Teelt kan binnen (in de
kas) maar ook zeer goed buiten. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124295  10 zaden  € 1,95 

Komkommer 'White Wonder' /
'Mezzo Lungo Blanco' / 'Bianco
Lungo di Parigi', 'Blanc de
Bonneuil', 'White German', 'White
Long'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Rijkdragende crèmewitte komkommer, die ook intern zeer licht vruchtvlees
heeft. Jong geoogst (bijvoorbeeld op 15 cm lengte) zijn de vruchtjes vol
stekelvormige bultjes en iets puntig van vorm, uitgegroeid kunnen de
vruchten wel 50 cm lang worden en krijgen dan een geel-groene kleur.
Hoe rijper, hoe zachter het vruchtvlees en hoe meer zaad in de
komkommer. De smaak is mild en aangenaam. Witte komkommers zijn
tegenwoordig bijzonder, aan het begin van de 20e eeuw waren de groene
ongewoner! Ze zijn meestal minder waterig dan de moderne, groene
soorten en groeien goed in de vollegrond. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
124300  30-40 zaden (1 g)  € 2,50 

Komkommer 'Lange Chinese
Slangen' / 'Longa da China'

Cucumis sativus 
(Engels: Chinese Long Green)
Lange (tot 50 cm) en slanke komkommer met
de echte oorspronkelijke komkommersmaak!
Iets zoet, iets pittig, tikkeltje zuur en sappig
vruchtvlees. Snij de mooiste, kleine rondjes van deze lange vruchten! In
Azië zie je dit ras nog veel op de markt en wordt zeer gewaardeerd voor
de smaak. Hoe lang nog, nu ook daar de moderne hybriden
doorbreken....? 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
129000  25 zaden  € 1,95 
129000.1  1000 zaden  € 9,95 

Sierkomkommer Groene
Granaatkomkommer

Cucumis sagittatus 
(Engels: Ornamental Cucurbit)
Eigenlijk valt deze leuke siervrucht onder de
pompoenachtigen, maar de geur is
onmiskenbaar van komkommer. Eivormig,
maar dan een flinke slag groter, donkergroen met enkele subtiele,
lichtgroene streepjes. De schil is keihard en daardoor zijn de vruchten zeer
lang houdbaar! Niet eetbaar (wrang in de mond) maar een sieraad in
bloemwerk of herfst- en winterschikking.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
129100  15 zaden  € 2,50 

Appelkomkommer 'Crystal Apple'
/ 'Lemon'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Ovaalronde komkommers worden al sinds
1920 door Yates (Australië) op de markt
gebracht. Deze bijzondere eironde vrucht is
van wit naar geel rijpend en zo groot als een citroen, meestal iets
gestekeld met zwarte gemakkelijk loslatende stekeltjes. De smaak van het
witte vruchtvlees is fris en zacht. Een verrassende combinatie van vorm en
smaak dus! Buitenteelt gaat steeds beter… 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
129200  25 zaden  € 1,95 
129200.1  250 zaden  € 9,95 

Komkommer 'Nokya' F1 / 'El Toro'
F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Een topper onder de kaskomkommers:
bittervrij, ruim 30 cm lang, vrij glad en groen
en met een goede vruchtzetting. Dit ras
verdraagt goed nachtelijke afkoeling, is meeldauw resistent en
parthenocarp (vruchtzetting zonder bevruchting, dus zaadloos). Een echte,
wereldwijd geteelde en professionele komkommer. Dit ras maakt ook een
goede kans in de vollegrond. 
 
In de kasteelt kunnen zich bodemziekten settelen, waardoor het enten van
komkommers op een ziektebestendige onderstam de oplossing kan zijn.
Voor het enten gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de Siam’. Als hulpmiddel
bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5 mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
130000  10 zaden  € 3,95 
130000.1  250 zaden  € 39,95 

Cactuskomkommer

Cucumis metuliferus 
(Engels: Cucumber)
Dikke ovale vruchten met stekels aan de
buitenschil, in eetbare toestand geelgroen van
kleur (10x15cm). Het zeer sappige vruchtvlees
smaakt naar komkommer. U eet ze zo: in
tweeën snijden, vruchtvlees uitlepelen, beetje zout en citroensap erbij,
tomatenschijfjes.. heerlijk! Het klimmende of kruipende gewas is zowel in
de kas, als beschut buiten te telen. Vruchten blijven maanden goed. 
Bittervrij, lang, groen, vruchtbaar. Verdraagt goed nachtelijke afkoeling. De
echte professioneel geteelde komkommer.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
130400  15 zaden  € 2,50 
130400.1  100 zaden  € 9,95 
130400.2  1000 zaden  € 59,00 

Egelkomkommer

Cucumis carolinus 
(Engels: Ornamental Cucumber)
Een wonderschoon sierkomkommertje:
olijfgroen met wat grovere, donkergele
stekeltjes. De vruchtjes zijn 6-8 cm en iets
ovaal van vorm.  
DE VRUCHTJES ZIJN NIET EETBAAR, ALLEEN VOOR DE SIER.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
130410  25 zaden  € 1,95 
130410.1  250 zaden  € 9,95 

Olijfkomkommer

Cyclanthera pedata 
(Engels: Cucumber from Peru,
Stuffing Cucumber, Slipper gourd,
Lady's slipper, Sparrow Gourd)
Klimmer of kruiper met sierlijke bladeren, die
lijken op esdoornblad. De gele bloemetjes
geuren heerlijk, eerst komt een overvloed aan mannelijke bloemen en dan
opeens ontwikkelen zich in de oksels uit de vrouwelijke bloemen de
hoornvormige vruchtjes. Ze zijn bij 3-5 cm oogstrijp. Op dezelfde manier
inmaken als augurkjes of rauw in salades. Soms zijn ze glad, soms ook
(zacht) gestekeld. Dit Peruaanse wondertje is cholesterol verlagend. In
Peru worden de vruchten ook wel groter geoogst, 10-30 cm, de vruchten
worden dan vooral voor het vullen met gerechten gebruikt, wat de
Spaanse naam Pepino de Rellenar (Stuffing Cucumber) heeft opgeleverd. 
Bittervrij, lang, groen, vruchtbaar. Verdraagt goed nachtelijke afkoeling. De
echte professioneel geteelde komkommer.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
130420  10 zaden  € 1,95 
130420.1  100 zaden  € 9,95 
130420.2  1000 zaden  € 49,95 
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Muizenmeloentje 'Marble' /
'Sandia'

Melothria scabra 
(Engels: Pepquiño, Mouse Melon,
Mexican Sour Gherkin, Cucamelons)
Prachtig bolrond tot ovaalrond
minikomkommertje, iets groter dan een kers.
Donkergroen met lichtgroene marmering en een gladde huid. Zo mooi en
toch eetbaar, zowel rauw als voor inmaak, maar ook in de roerbakschotel.
De frisse, iets zure komkommersmaak is onmiskenbaar. Koppert Cress
noemt dit soortje Pepquiño®, zie www.koppertcress.com class="desc-
group">ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!

130440  20 zaden  € 1,95 
130440.1  1.000 zaden  € 25,00 
130440.2  10.000 zaden    € 150,00 

Snackkomkommer 'Crispy Salad'
F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Populaire korte vruchtjes (13-15 cm x 4 cm,
140 g) met dezelfde topklasse als een lang
professioneel ras: bittervrij, zaadloos
(mannelijk steriel) en zeer ziektebestendig. Heerlijk als "snackje"
tussendoor! Een soort om te (laten) kruipen of te klimmen. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
130500  20 zaden  € 2,95 
130500.1  250 zaden  € 15,00 
130500.2  4x250 zaden  € 50,00 

Snackkomkommer 'Fingerfruit'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen
regelmatig gesnoeid worden. Bij buitenteelt is
(afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
130504  20 zaden  € 1,95 

Snackkomkommer 'Green Tumb'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen
regelmatig gesnoeid worden. Bij buitenteelt is
(afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
130506  20 zaden  € 1,95 

Snackkomkommer 'Little Bite' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Populaire korte vruchtjes (13-15 cm x 4 cm,
140 g) met dezelfde topklasse als een lang
professioneel ras: bittervrij, zaadloos
(mannelijk steriel) en zeer ziektebestendig.
Heerlijk als "snackje" tussendoor! Een soort om te (laten) kruipen of te
klimmen. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
130510  20 zaden  € 2,95 
130510.1  250 zaden  € 15,00 
130510.2  4x250 zaden    € 50,00 

Snackkomkommer 'Iznik' F1 /
'Pony' F1/ 'Kalimero' F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
De ideale minikomkommer voor binnen- en
buitenteelt. Ze ontwikkelen vruchten van
ongeveer 10 cm lengte en hebben een glad en
dun schilletje. De smaak en knapperigheid zijn zeer gewild, de vruchtjes
zijn dus ideaal als snack! De oogst is enorm, ze groeien in trosjes van 3 of
4 vruchten, elk bloemetje groeit uit tot een vrucht, want deze komkommer
heeft geen bestuiving nodig (parthenocarp) en heeft dus ook geen zaden
in de vrucht. 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
130520  5 zaden  € 5,95 

Snackkomkommer 'Mideast
Peace' / 'Mideast Prolific'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Mini-komkommer van het Midden-Oosten of
mediterrane type. De schil is heldergroene en
de vrucht heeft een zachte, milde smaak met
een verbazingwekkend zoet aroma en prettig knapperige textuur. Niemand
hoeft het Amerikaanse heirloom type komkommer te kweken
(donkergroen, hobbelig, vatbaar voor bitterheid) als er heerlijke
edelstenen zoals deze zijn. De dunne schil is opmerkelijk zacht maar toch
stevig en lang te bewaren. De 10-20 cm komkommers kunnen klein
worden geoogst om als augurken te worden ingemaakt. Doorgegroeid
worden de vruchten geoogst voor salade of in snackblokjes. De planten
geven een vroege en opvallend grote productie, zelfs bij koud weer. Deze
selectie is ontwikkeld door Dr. Alan Kapuler van Peace Seeds in Corvallis,
Oregon.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
130530  ± 35 zaden (1 g)  € 1,95 

Sierkomkommer 'Melange'

Cucumis species 
(Engels: Ornamental Cucumbers
Mixture)
Diverse mooie soortjes uit het uitgebreide
sortiment (sier)-komkommertjes: gladde,
gestekelde, gemarmerde, gestreepte... zoek
maar uit! De meeste zijn te bewaren.  
Let op: niet altijd eetbaar!

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
131000  25 zaden  € 2,50 
131000.1  250 zaden  € 15,00 
131000.2  2500 zaden  € 69,00 

Meloenkomkommer 'Antepin en
Iyisi' / 'Acur Badem'

Cucumis melo flexuosus 
(Engels: Melon Cucumber)
Een lekkernij in Oost-Turkije! Daar worden ze
Acur (Adjoer) genoemd. Bij eerste aanblik
denk je met een komkommertje of augurk van
doen te hebben, maar botanisch gezien is dit een meloen! De smaak
bewijst dat ook wel: de frisheid van komkommers, maar het zoete tintje
van een meloen. De lichtgroene vruchten hebben donkergroene strepen
en kunnen jong geoogst (tot 10 cm) in zijn geheel opgeknabbeld worden.
In Turkije (Gaziantep) worden de vruchten geoogst op een lengte van 15
cm, het zaad wordt verwijderd en gevuld met gehakt, gepureerde
amandelen, een pepertje en groenten. Vervolgens in de oven: mmmm!

Meloenkomkommer (Flexuosus groep) Langwerpige, op komkommers
lijkende vruchten met een stevige, frisse, maar wel meloenzoete
smaakervaring. Wij hebben ze vanwege de vorm bij de komkommers
ingedeeld.
131400  15 zaden  € 1,95 
131400.1  1000 zaden  € 15,00 
131400.2  10.000 zaden  € 75,00 
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https://www.vreekenszaden.nl/130440-muizenmeloentje-marble-sandia
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https://www.vreekenszaden.nl/130520-snackkomkommer-iznik-f1-pony-f1-kalimero-f1
https://www.vreekenszaden.nl/130520-snackkomkommer-iznik-f1-pony-f1-kalimero-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/133000
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847525
https://www.vreekenszaden.nl/130530-snackkomkommer-mideast-peace-mideast-prolific
https://www.vreekenszaden.nl/130530-snackkomkommer-mideast-peace-mideast-prolific
https://www.vreekenszaden.nl/131000-sierkomkommer-melange
https://www.vreekenszaden.nl/131000-sierkomkommer-melange
https://www.vreekenszaden.nl/131400-meloenkomkommer-antepin-iyisi-acur-badem
https://www.vreekenszaden.nl/131400-meloenkomkommer-antepin-iyisi-acur-badem


Meloenkomkommer 'Tortarello
Abruzzese Light Green' /
'Armenian Yard Long'

Cucumis melo flexuosus 
(Engels: Melon Cucumber)
Bij eerste aanblik denk je met een komkommer
van doen te hebben, maar botanisch gezien is
dit een meloen! De smaak bewijst dat ook wel: de frisheid van
komkommers, maar het zoete tintje van een meloen. De lichtgroene tot
bijna witte vruchten hebben decoratieve ribben in de vruchtlengte, die
overigens in de kas wel 100 cm kan bereiken! In elk stadium eetbaar,
maar rijp het zoetst.

Meloenkomkommer (Flexuosus groep) Langwerpige, op komkommers
lijkende vruchten met een stevige, frisse, maar wel meloenzoete
smaakervaring. Wij hebben ze vanwege de vorm bij de komkommers
ingedeeld.
131500  ± 100 zaden (3 g)  € 2,95 
131500.1  ± 3300 zaden (100 g)  € 15,00 

Meloenkomkommer 'Carosello
Spuredda Leccesse'

Cucumis melo flexuosus 
(Engels: Melon Cucumber)
Een Italiaanse lekkernij (vooral in Apulië,
alwaar de stad Lecce ligt), deze donkergroene,
iets langwerpige meloenkomkommer! Het
vruchtvlees wordt zoeter en zachter naarmate ze afrijpen. Uiteindelijk
worden ze oranje geel en zijn dan werkelijk te vergelijken met gewone
meloenen. Gewoonlijk worden de vruchten onrijp (zoals komkommers)
gegeten en zijn dan prettig fris en iets zoeter dan gewone komkommers.  
Teel ze in de kas of op een warm en beschut plekje buiten. Het zou best
kunnen zijn, dat deze soort uiteindelijk met de zijderoute uit China is
gekomen, daar zijn ze in bepaalde streken ook populair! In lecce wordt dit
ras gezien als een echt streekproduct: “prodotto tipici”.

Meloenkomkommer (Flexuosus groep) Langwerpige, op komkommers
lijkende vruchten met een stevige, frisse, maar wel meloenzoete
smaakervaring. Wij hebben ze vanwege de vorm bij de komkommers
ingedeeld.
131525  ± 100 zaden (3 g)  € 2,95 
131525.1  ± 3300 zaden (100 g)  € 15,00 

Meloenkomkommer 'Carosello
Tondo di Manduria'

Cucumis melo flexuosus 
(Engels: Melon Cucumber)
Een Italiaanse lekkernij (vooral in Puglia), deze
grote eironde meloenkomkommers! Het
vruchtvlees wordt zoeter en zachter naarmate
ze afrijpen. Uiteindelijk worden ze oranje geel en zijn dan werkelijk te
vergelijken met gewone meloenen. Teel ze in de kas, de teelt vraagt zorg
en aandacht! Het zou best kunnen zijn, dat deze soort uiteindelijk met de
zijderoute uit China is gekomen, daar zijn ze in bepaalde streken ook
populair!

Meloenkomkommer (Flexuosus groep) Langwerpige, op komkommers
lijkende vruchten met een stevige, frisse, maar wel meloenzoete
smaakervaring. Wij hebben ze vanwege de vorm bij de komkommers
ingedeeld.
131530  ± 30 zaden (1 g)  € 1,95 
131530.1  ± 1000 zaden (30 g)  € 15,00 

Meloenkomkommer 'Mira' F1 /
'Pickles' F1

Cucumis melo flexuosus 
(Engels: Melon Cucumber)
Een opmerkelijk zoete (maar toch frisse!)
komkommer met een verrassend uiterlijk: De
korte vruchtjes zijn donkergroen met
lichtgroene streepjes. Deze moderne kruising, waardoor ook dit type zijn
verbeteringen kent is vroeg oogstbaar en productief. Ze smaken het best
op een lengte van 10-15 cm. Een goede kanshebber voor de buitenteelt.

Meloenkomkommer (Flexuosus groep) Langwerpige, op komkommers
lijkende vruchten met een stevige, frisse, maar wel meloenzoete
smaakervaring. Wij hebben ze vanwege de vorm bij de komkommers
ingedeeld.
131580  10 zaden  € 1,95 
131580.1  100 zaden  € 10,00 
131580.2  1000 zaden  € 50,00 

Meloenkomkommer 'Silver
Charm' F1

Cucumis melo flexuosus 
(Engels: Melon Cucumber)
Bij eerste aanblik denk je met een komkommer
van doen te hebben, maar botanisch gezien is
dit een meloen! De smaak bewijst dat ook wel:
de frisheid van komkommers, maar het zoete tintje van een meloen. De
lichtgroene tot bijna witte vruchten hebben decoratieve ribben in de
vruchtlengte, die overigens in de kas wel 80 cm kan bereiken! In elk
stadium eetbaar, meestal optimaal op 30 cm, maar rijp het zoetst.  
Deze moderne variëteit kan tegen veel weersomstandigheden, dus lijkt
ook een kanshebber voor de buitenteelt... een gezonde snack voor de
zomer!

Meloenkomkommer (Flexuosus groep) Langwerpige, op komkommers
lijkende vruchten met een stevige, frisse, maar wel meloenzoete
smaakervaring. Wij hebben ze vanwege de vorm bij de komkommers
ingedeeld.
131650  10 zaden  € 1,95 
131650.1  100 zaden  € 9,95 
131650.2  1000 zaden  € 85,00 

Meloenkomkommer 'Tortarello
Barese Dark Green'

Cucumis melo flexuosus 
(Engels: Melon Cucumber)
Dit oude, mediterrane ras geeft prachtige effen
donkergroene vruchten met sierlijke diepe
ribben in de vruchtlengte. Een onbekende,
maar heerlijke groep meloenen met het uiterlijk en de ‘bite’ van
komkommers. Ze hebben meer warmte nodig dan komkommers.Tot 70 cm
vruchtlengte! Laat ze dus klimmen in de kas.

Meloenkomkommer (Flexuosus groep) Langwerpige, op komkommers
lijkende vruchten met een stevige, frisse, maar wel meloenzoete
smaakervaring. Wij hebben ze vanwege de vorm bij de komkommers
ingedeeld.
131700  ± 100 zaden (3 g)  € 2,95 
131700.1  ± 3300 zaden (100 g)  € 15,00 

Surinaamse Komkommer 'Panda'
/ 'Megan'

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Donkergroen met lichtgroene strepen. Een
hele smakelijke komkommer, die prima buiten
groeit! 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
132000  10 zaden  € 2,50 
132000.1  100 zaden  € 15,00 
132000.2  1000 zaden  € 95,00 

Surinaamse Komkommer 'Kiros'
F1

Cucumis sativus 
(Engels: Cucumber)
Wit met groene kop en groene strepen. Een
heel smakelijk komkommertje, die prima
buiten groeit! 
Voor het enten van komkommers gebruik je dit ras: 133000 ‘Boule de
Siam’. Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847525 Entclip 2,5
mm.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
132100  10 zaden  € 2,95 
132100.1  100 zaden  € 9,95 
132100.2  1000 zaden  € 50,00 

Komkommerfamilie
Toverkomkommer

Ecballium elaterium 
(Engels: Cucumber)
Kleine, voor decoratie te gebruiken groene
komkommerachtige vruchtjes. Kleurt als een
toverbal bij rijping naar oranjegeel en pas op:
in het laatste rijpheidsstadium barst de vrucht open en schiet zijn zaden
meters ver. Als het vruchtje onrijp van het steeltje gebroken wordt, spuit
het platenvocht meters uit het vruchtje! Grappig om iemand te laten
schrikken...  
Informatie van Wikipedia: De planten groeien in het wild in Zuid-Europa
langs de mediterrane kust en in West en Centraal-Azië. De kruipende plant
kan tot 60 cm hoog worden en groeit in wegbermen, akkerland en
spoorwegbermen. Het dikke blad is grofgetand en aan de onderzijde wit
behaard. De Springkomkommer is eenhuizig. De gele bloemen zijn
klokvormig en eenslachtig. De Springkomkommer heeft een opmerkelijke
manier van voortplanten (autochorie genoemd), hij maakt een stof aan die
water aantrekt. Zo komt hij onder veel spanning te staan tot zo'n 6 bar.
Zodra iets de vrucht aanraakt, breekt de vruchtsteel af en valt de vrucht
van de plant, terwijl tegelijkertijd een opening op de afbreekplaats
ontstaat en net als bij een champagnefles de inhoud wegspuit en met
tachtig pitten ingebed in slijmerig, groen, vloeibaar vruchtvlees. De
springkomkommer wordt in de Bijbel kolokwint genoemd. Hij komt onder
andere voor in 2 Koningen 4:38-41, waar Elisa de giftige vruchten met
meel eetbaar maakt. Elders wordt de plant ter versiering gebruikt. Hij
geldt dan ook als een bijbelse plant en wordt daarom in Nederland wel
aangeplant in kerktuinen. Let op: de vruchtjes zijn niet eetbaar!

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
132150  ± 25 zaden  € 1,95 
132150.1  1000 zaden  € 25,00 
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Oeraugurkje 'West India(n) Burr
Gherkin'

Cucumis anguria 
(Engels: Cucumber)
'Concombre des Antilles' Een heerlijke (en
gezonde!) snack tussendoor. Afkomstig uit
Afrika, komt dit vruchtje in de 17e eeuw naar
Jamaica en van daaruit vindt het zijn weg over Noord en Zuid Amerika. De
jonge vruchtjes zijn heerlijk fris snoepgoed en wordt al eeuwenlang
gebruikt als 'blusmiddel' na een hapje peper. De planten geven een
enorme oogst. Rijpe vruchtjes zijn 5 cm, rond tot ovaal, vol zachte stekels.
In dit stadium bijzonder sierlijk, in Brazilië zijn rijpe vruchtjes een
onderdeel van de maxixada-soep.

ALGEMENE INTRODUCTIE KOMKOMMERS:  
Komkommers, die lange ranken krijgen mogen regelmatig gesnoeid
worden. Bij buitenteelt is (afhankelijk van het ras) een redelijke zomer
nodig en in de kas groeien alle rassen. Soms is het raadzaam de plant
naar buiten te laten groeien, als vruchtzetting uitblijft! Komkommers
worden meestal onrijp geoogst, behalve als de schil juist extra fraai wordt
bij rijping. Onrijpe vruchten worden gesneden en rauw in salades
verwerkt, rijpe vruchten kunnen zoals een meloen worden leeggelepeld.
Veel kleine komkommerachtigen of (extreem) jong geoogste vruchten
worden als augurkje (gezuurd) of als gezond snoepje (snack) bij een
drankje of etentje gegeten. Let op de individuele beschrijving van onze
soorten en rassen, enkele zijn alleen voor de sier en NIET eetbaar!
132200  25 zaden  € 2,50 
132200.1  1000 zaden  € 25,00 

Wilde Komkommer

Echinocystis lobata 
(Engels: Wild Cucumber)
Deze wilde komkommer komt van oorsprong
uit Noord-Amerika en is een boeiende,
hardgroeiende klimmer met een overvloed aan
witte bloemetjes, net een bruidsluier. De
ronde, gestekelde vruchtjes zijn niet eetbaar, maar erg leuk voor de
herfsttafel! De wortel heeft diverse geneeskrachtige eigenschappen:
pijnstillend, libido-verhogend, maag- en nierproblemen, reuma en koorts...
Eigenlijk moesten we dit leuke gewasje dus indelen bij de kruiden, maar in
het kader van “alle komkommers bij elkaar” dus toch maar hier ingedeeld.
Heb je een grote patio? Een lelijke of dode boom? In de zomer zal je er
niets meer van zien als deze plant zijn gang mag gaan…

132260  15 zaden  € 2,95 

Onderstam Voor Komkommer En
(Water)meloen 'Ardito' F1

Cucurbita maxima x moschata 
Op plekken waar al vaker komkommers of
(water)meloenen werden geteeld, zitten vaak
diverse schimmelziekten in de grond. Nieuwe
aanplant van komkommers of meloenen valt
dan al snel ten prooi aan bijvoorbeeld Fusarium of Verticillium. De
oplossing hiervoor is het gebruik van een resistente onderstam. Ardito is
dé krachtpatser voor de biologische komkommerteelt. Komt in
teeltproeven steevast als winnaar uit de bus, met name door de zeer
sterke wortelontwikkeling. Gebruik voor komkommers en meloenen de
grotere maat entclips, zie hier: 847525. Een duidelijk filmpje over het
enten van komkommers (voor (water)meloenen geldt hetzelfde) vind je
hier: www.youtube.com

132290  10 zaden  € 3,95 
132290.1  100 zaden  € 25,00 

Onderstam Voor Komkommer

Cucurbita ficifolia 
In Nederland al jaren in gebruik als (redelijk
goede) onderstam voor komkommers, Als
hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan:
847525 Entclip 2,5 mm (voor veel info: google
op “grafting cucumbers”). Maar deze pompoen
verdient het ook om te worden geteeld. Ovaal van vorm (15-20cm
doorsnee en 20-25cm lang) en groengeel gespikkeld met gladde schil.
Jong eetbaar als courgettes en rijp heel leuk voor decoratie, maar het
vrucht-vlees is ook prima eetbaar (een beetje komkommerachtig). Het
blad is decoratief en lijkt op en vijgenblad.

133000  10 zaden  € 1,95 
133000.1  100 zaden  € 15,00 
133000.2  1000 zaden    € 125,00 

Amsoi 'Green Giant' / 'Florida
Broadleaf'

Brassica juncea ssp. Juncea 
(Engels: Cabbage, Mustard)
Deze zgn. breedbladige amsoi, die bekend is
over de hele wereld en groeit uit met grote
groene, ronde bladeren. Jong blad is heerlijk
pittig door de sla! Ouder blad wordt in roerbakgerechten gebruikt als
“spinazie”. Door de snelle groei en goede koudebestendigheid is deze
groente voor herfst- en winterteelt geschikt.

134800  ± 1800 zaden (3 g)  € 1,95 
134800.1  ± 60.000 zaden (100 g)  € 15,00 
134800.2  ± 600.000 zaden (1 kg)    € 100,00 

Amsoi 'Chirimen Hakarashi' /
'Wasabina' / ‘Southern Giant
Curled’ / 'Cheerio' / 'Green in
Snow'

Brassica juncea ssp. Juncea 
(Engels: Cabbage, Mustard)
Een prachtige amsoi of mosterdsla met
lichtgroen rond blad. Het sierlijke zit hem in het iets krullende, fijn
gefranjerde of gekartelde blad. Jong blad is heerlijk pittig door de sla of op
brood en groter uitgegroeid is het een heerlijk smakelijke wokgroente. Dit
is de meest winterharde Aziatische bladkool en ondanks de vorst gewoon
door te oogsten.

134900  3 g  € 1,95 
134900.1  100 g  € 15,00 
134900.2  1 kg    € 100,00 

Amsoi 'Fringed Leaved Red'

Brassica juncea ssp. Juncea 
(Engels: Cabbage, Mustard)
Prachtige bruinrode amsoi of mosterdsla met
sierlijk ingesneden blad! Jong blad is een
populaire aanvulling voor de gemengde sla,
doorgegroeid kan het blad gesneden in de
wok.

135300  3 g  € 1,95 
135300.1  100 g  € 25,00 
135300.2  1 kg    € 75,00 

Amsoi 'King Mustard'

Brassica juncea ssp. Juncea 
(Engels: Cabbage, Mustard)
Jong geoogst is deze Aziatische lekkernij heel
mals in de sla en uitgegroeid tot een forse
bladkool leent hij zich uitstekend voor een
wokmaaltijd. Het groene blad heeft vaak
sierlijke purperen vlekken.

135500  3 g  € 1,95 
135500.1  100 g  € 15,00 
135500.2  1 kg    € 100,00 

Amsoi 'Osaka Purple'

Brassica juncea ssp. Juncea 
(Engels: Cabbage, Mustard)
Middelgrote, sierlijke amsoi: purperrood met
groen. De bladeren en nerven zijn vrij dik en
het blad is sierlijk (succulent) gebobbeld. Jong
blad is heerlijk pittig door de sla!

135800  3 g  € 1,95 
135800.1  100 g  € 25,00 
135800.2  1 kg    € 125,00 

Amsoi 'Red Giant'

Brassica juncea ssp. Juncea 
(Engels: Cabbage, Mustard)
Rondbladige vrij plat groeiende rode amsoi.
Een fraai gekleurde groente in de roer-bak-
schotel! Jong blad is heerlijk pittig door de sla!

136000  3 g  € 1,95 
136000.1  100 g  € 9,95 
136000.2  1 kg    € 59,50 

Amsoi 'Savanna' F1

Brassica juncea ssp. Juncea 
(Engels: Cabbage, Mustard)
De enige hybride Amsoi, die we kennen! Dit
professionele ras herbergt veel voordelen in
zich: 
snelle groei, breedbladig en mals, minder kas
op voortijdige bloei. De planten staan stevig en groeien gemakkelijk
opnieuw na de eerste oogst.

136100  3 g  € 2,95 
136100.1  50 g  € 25,00 

Amsoi 'Golden Frills'

Brassica juncea ssp. Juncea 
(Engels: Cabbage, Mustard)
Amsoi of Bladmosterd ‘Golden Frills' heeft fijn
ingesneden blaadjes met een frisse lichtgroene
kleur en een pittige smaak. De blaadjes
kunnen zowel in jong als volwassen stadium
gegeten worden. 
In de Himalaya regio wordt amsoi of bladmosterd al meer dan 5000 jaar
geteeld en gegeten. Ook in vele andere landen vormt deze bladkool
onderdeel van het dagelijkse maal en kan het net als spinazie en andere
bladgroenten worden bereid. 
Deze groenten is goed winterhard. Zaaien in de (na)zomer maakt dat je
deze in de herfst en winter kunt eten. In de voorzomer gezaaid schieten
de planten makkelijk door, maar geven dan mooie, eetbare gele bloemen.

136110  3 g  € 2,50 
136110.1  50 g  € 15,00 

Amsoi 'Purple Frills'

Brassica juncea ssp. Juncea 
(Engels: Cabbage, Mustard)
Amsoi of Bladmosterd ‘Purple Frills’ heeft fijn
ingesneden blaadjes met een mooie
dieppaarse kleur en een pittige smaak. De
blaadjes kunnen zowel in jong als volwassen
stadium gegeten worden. 
In de Himalaya regio wordt amsoi of bladmosterd al meer dan 5000 jaar
geteeld en gegeten. Ook in vele andere landen vormt deze bladkool
onderdeel van het dagelijkse maal en kan het net als spinazie en andere
bladgroenten worden bereid. 
Deze groenten is goed winterhard. Zaaien in de (na)zomer maakt dat je
deze in de herfst en winter kunt eten. In de voorzomer gezaaid schieten
de planten makkelijk door, maar geven dan mooie, eetbare gele bloemen.

136120  3 g  € 2,50 
136120.1  50 g  € 15,00 

Amsoi 'Viva Mix'

Brassica juncea ssp. Juncea 
(Engels: Cabbage, Mustard)
De kleuren groen, purper en rood met
tussenkleuren vormen een prachtig en lekker
pittig mengsel!

136200  5 g  € 1,95 

Bloemkoli 'Green Harmony' F1 /
'F96-147' F1 / 'Clara' F1

Brassica oleracea var. Italica x
botrytis 
(Engels: Floccoli, Broccoflower)
Het smakelijke van Broccoli en de vastheid en
langere oogsttijd van bloemkool zijn nu
verenigd in deze bijzondere groente: een kruising tussen die twee!
Lichtgroen van kleur, ongeveer zo groot als een bloemkool.

Bloemkoli verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
137000  1 g  € 2,95 
137000.1  25 g  € 35,00 
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Bloemkoli 'Purple Winter'

Brassica oleracea var. Italica x
botrytis 
(Engels: Winter Floccoli)
Geweldige nieuwe groente! Als je
winterbloemkool met winterbroccoli (sprouting
broccoli) kruist, dan krijg je een mengsel van
prachtige, meestal lichtpaars getinte bloemknoppen. De smaak zweeft
tussen broccoli en bloemkool: een prettig, stevig, koolaroma. De planten
zijn goed winterhard, maar bij vorst overdag is bescherming met acryldoek
aan te bevelen.

137010  2 g  € 1,95 
137010.1  25 g  € 7,50 

Bloemkool 'All The Year Round'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Zeer aan te bevelen zware, hagelwitte kool
voor vroege- en weeuwenteelt, winterteelt in
de kas is minder geschikt. Zomer- en
herfstteelt lukken het beste.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138000  600 zaden (2 g)  € 1,50 
138000.1  30.000 zaden (100 g)  € 19,95 

Bloemkool ´Alpha 6´ / 'Alpha 7'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Verlangt een voedzame, goed bewerkte en
vochthoudende grond.  
Een bloemkool voor de vroege of herfstteelt,
veel gebruikt in de vrijster- en weeuwenteelt.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138100  300 zaden (1 g)  € 1,95 

Bloemkool 'Alverda' / 'Vitaverde'
F1, 'Verdant' F1

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Smakelijk en een frisse kleur, deze
heldergroene bloemkool. Verkleurt nauwelijks
tijdens het koken.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138200  ± 30 zaden  € 3,50 
138200.1  1000 zaden  € 79,00 

Bloemkool 'Cheddar' F1 / 'Sunset'
F1

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Menig Nederlandershart klopt sneller bij het
zien van deze zacht-oranje tot goudkleurige
bloemkool! De kleur intensiveert in de zon en verzacht iets na (kort)
koken. Rauw ook niet te versmaden: maak er een kleurrijke salade van.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138240  20 zaden  € 3,95 
138240.1  1000 zaden  € 175,00 

Bloemkool 'Clarina' F1

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Wat een spectaculaire verbetering: deze
zomer- en herfstbloemkool is resistent tegen
knolvoet, een akelige schimmelziekte, die teelt
van koolsoorten voor 5-7 jaar onmogelijk maakt. Gezonde groei
combineert Clarina met trefzekere bloemzetting.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138260  ± 50 zaden  € 5,95 

Bloemkool 'Early Jesi'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Deze historische bloemkool heeft zijn ‘roots’ in
Italië, zoals zoveel koolsoorten... Dit ras
voldoet bij ons zeer goed als zomer- en
herfstkool en geeft tamelijk snel resultaat. Bij flinke bemesting kunnen
smakelijke kolen van 1-2 kg ontstaan! In veel landen wordt ook het blad
van de bloemkool gegeten: fijn snijden en lekker laten stoven in de soep. 
Als je de beginnende bloemkool op tijd afdekt met enkele bladeren van
dezelfde kool (omknakken) of met een stukje bruin karton, dan blijft deze
helderwit. Anders wordt deze geel en zijn net zo lekker, zelfs met iets meer
aroma. 
Ook geschikt voor weeuwen- of vrijsterteelt.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138270  600 zaden (2 g)  € 1,50 
138270.1  30.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Winterbloemkool 'Eva'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Winterbloemkool, die geheel is ontwikkeld voor
de teelt onder glas. Gewone winterbloemkool
(‘Walcheren Winter’) is bedoeld voor de
vollegrond en wil (bij een strenge winter) wel eens mislukken. Bij bezit en
gebruik van een kas geeft dit oude ras te veel blad en gaat slecht tot bloei
over. Eva is hier speciaal voor ontwikkeld, een oogstzekere bloemkool uit
de kas, die in september-oktober wordt gezaaid en in maart-mei de
primeurbloemkool van Hollandse bodem levert!

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138280  ± 40 zaden  € 3,95 
138280.1  ± 1000 zaden  € 75,00 

Bloemkool 'Amazing'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Wilt u eens een kwekers-topper in de tuin? Dit
helderwitte, Amerikaanse topras (OP) groeit
snel en betrouwbaar in 70-80 dagen (na
planten) tot oogstbare bloemkool. Goed zelfdekkend, d.w.z. er groeit uit
zichzelf blad over de kool, zodat deze wit blijft. Geschikt voor zomer- en
herfstteelt omdat dit ras zowel tegen hitte als kou kan.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138300  ± 100 zaden  € 3,95 

Bloemkool ‘Multi-Head’ F1

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Een bonus van de natuur: na de oogst van de
hoofdknop (op tijd oogsten!) groeien de
zijknoppen uit tot kleine bloemkooltjes,
meestal 3-6 stuks! Verwen de plant vanaf het begin met een goed
bemeste plek en goed in de zon. Teelt in grote potten lukt heel goed.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138350  ± 25 zaden  € 4,95 

Winterbloemkool 'Walcheren
Winter 5'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Deze winterbloemkool trotseert de meeste
winters probleemloos in de vollegrond. Enige
bescherming tegen vorstwind (acryldoek) kan nuttig zijn.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138400  80 zaden (0,3 g)  € 1,95 

Bloemkool 'Igloo' mini-type

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Baby-Cauliflower)
Snelgroeiend soort met kleine witte
bloemkooltjes, die voor het kleine menu
gestoofd of rauw in salades worden gebruikt.
"Klein maar fijn" is zeker waar: de smaak is zacht-zoet aromatisch.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138600  600 zaden (2 g)  € 1,95 
138600.1  30.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Bloemkool 'Herfstreuzen'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Hersftbloemkool is oogstbaar van september -
november afhankelijk van de zaaitijd en het
groeiseizoen. Bloemkool verlangt een
voedzame, goed bewerkte en vochthoudende grond.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
138900  1 g  € 2,50 

Groene Bloemkool 'Macerata
Green'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Een heerlijke, Italiaanse variëteit (tot 1 kg), die
helder appelgroene bloemkolen vormt.
Gekookt geven ze een fijn aroma; zeer geliefd zijn de rauwe knopjes in
salades. Bij voldoende mest oogst je vrij vroeg van groeikrachtige planten.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
139000  600 zaden (2 g)  € 1,95 
139000.1  30.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Bloemkool 'Romanesco'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Een zeer decoratieve, groengele bloemkool,
die is opgebouwd uit dicht opeenstaande,
kleine "torentjes". Pittige, opvallend lekkere
smaak. Oogst in de herfstteelt. Deze bloemkool houdt van warm weer, veel
voeding en op tijd water. 
Bij een goede zomer, extra mest en mulch op de grond lukt het heel goed.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
139400  500 zaden (2 g)  € 1,95 
139400.1  25.000 zaden (100 g)  € 25,00 

Bloemkool (Romanescotype)
'Veronica' F1 (Romanescotype)

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Deze zeer decoratieve, groengele bloemkool,
die is opgebouwd uit dicht opeenstaande,
kleine "torentjes" is een verbetering van de oude Romanesco. Soms wil
deze namelijk niet goed bloem zetten of blijft erg klein. Dit ras is
oogstzekerder, hoewel de herfstteelt de voorkeur blijft hebben. Geniet van
de zeer regelmatige spiraalvormige opbouw van deze beauty! De torentjes
zijn (vooral jong geoogst) ook heerlijk als knapperige rauwkost.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
139420  ± 30 zaden  € 3,95 
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Bloemkool 'Snowball' / ''erfurter' /
'Palla di Neve'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Dit oude ras is tamelijk betrouwbaar voor alle
teelten. Door de vroege rijping ideaal voor
extra vroege en late teelt. In de zomer (tijdens droogte)zorgen voor
voortdurend vochtige grond (bijv. door mulchen) en zodra er voldoende
blad is, deze over de jonge bloemkool knikken om een witte bloemknop te
behouden.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
139490  500 zaden (2 g)  € 1,95 
139490.1  25.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Bloemkool 'Violet Queen' F1 /
'Graffiti' F1

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Zo zie je ze niet bij de groenteman! Een
bijzondere donker-violetkleurige bloemkool
voor de zomerteelt.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
139600  15 zaden  € 3,95 

Bloemkool 'Violetto di Sicilia' / 'Di
Sicilia Violetto'

Brassica oleracea botrytis var.
Botrytis 
(Engels: Cauliflower)
Dit mooie, regionale ras uit Sicilië is dieppaars
van kleur. Na de kook blijft er een groene
bloemkool over. De grens tussen bloemkool en broccoli is met dit ras
tamelijk dun. De bijzondere smaak verdient een teelt in ieders tuin,
Italianen staan niet voor niets bekend om de zeer authentieke smaakkeus!
Vroege herfstteelt (zaaien van mei-juni) heeft het meeste succes.

Bloemkool verlangt een voedzame, goed bewerkte en vochthoudende
grond. Uitplanten op 50 cm.
139610  200 zaden (1 g)  € 1,95 

Boerenkool 'Blue Type' / 'Dwarf
Blue Curled Vates'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale)
Wat een kleur!! Diepgroen met in de herfst
een blauwgroene glans, sterk gekrulde
bladeren. Deze eetbare decoratie staat mooi in de tuin en is geoogst
geschikt voor decoratieve creaties in bloemwerk, pompoenshows etc.

139850  1000 zaden (4 g)  € 2,50 

Boerenkool 'Reflex' F1

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale)
Door hybridisatie is dit ras zeer fijn gekroesd,
heeft een volle bladstand en overleeft een
pittige vorst.

139900  ± 100 zaden  € 3,50 

Boerenkool 'Halfhoge Moskrul' /
'Vert Demi-Nain' / 'Halbhoher
Grüner Krauser'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: kale, Dwarf Green Curled)
Wat is boerenkool toch een prachtige plant he?
De fijngekroesde bladeren van dit ras groeien aan vrij compacte planten.

140000  5 g  € 1,50 
140000.1  100 g  € 12,50 
140000.2  1 kg  € 59,95 

Boerenkool 'Lerchenzungen' /
'Leeuweriktongen'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
Een decoratieve groene boerenkool met veel
langwerpige bladeren, die als lange tongen uit
de basis van de plant steken. Het gekroesde heeft iets van het vibrerende
van de leeuweriktong, vandaar de naam. De planten worden minimaal 1 m
hoog en kunnen in het voorjaar doorgroeien, knip de bloemen weg en
maak er een meerjarig boompje van!

140200  ± 45 zaden / voor 25 planten
(0,25g)

 € 2,50 

Boerenkool 'Lippischer
Braunkohl'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
ECO GETEELDE ZADEN! Wie denkt, dat rode
boerenkool geen historie heeft, kan ik uit de
droom helpen: Bejo kwam weliswaar rond 1990 met een hybride ras, maar
veel ouder is deze tot 180-200 cm hoge blauwgroene boerenkool met licht
gekroesd blad. De oorsprong ligt rond Lippstadt in het oude vorstendom
Lippe. Met enige zelfspot wordt deze groep grote bladkolen (vanwege de
gelijkenis) wel “Lippische Palmen” genoemd. De milde smaak van de
sierlijke, vorstbestendige plant wordt beter naarmate de kou er over is
geweest. Na het zaaien steeds de gewone groene plantjes scheiden van
de roodgroene. Knip in het voorjaar de bloeistengels weg, dan ontstaat
een meerjarig boompje!

140300  voor 25 planten  € 2,95 

Boerenkool '(Mr. Turner's)
Cottager's'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
Een bewust onzuiver gehouden "ras" ontstaan
in 1859. Eigenlijk een mengsel van de
voorlopers van onze boerenkool. Aan de 60-100 cm hoge stengels groeien
gladde of gekrulde, groene of purpergroene bladeren. De winterharde
planten geven in en na de winter een overvloed aan eetbare scheuten.
Haal de bloeistengels weg en laat de plant een extra jaar doorgroeien: er
ontstaat een echt koolboompje!

140400  400 zaden (2 g)  € 2,95 

Boerenkool 'Ostfreeske
Groenkohl'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
ECO GETEELDE ZADEN!Een prachtig oud ras,
zoals deze nog in de 19e eeuw werd geteeld in
Oost-Friesland (Duitsland). De bladeren zijn niet sterk gekroesd, hebben
een tikje blauw in het zeer grote, groene blad en kunnen 1 m hoog
worden. Bescherm de planten in de winter met acryldoek, dan kan je nog
een tijdje (soms jarenlang) dooroogsten. Vanwege de sierlijke vorm,
worden ze wel Duitse Palmkool genoemd. Boomkool zou ook een rake
naam zijn!

140600  voor 25 planten  € 2,95 

Boerenkool 'Pentland Brig'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
Een oude Engelse kruising van gekrulde
boerenkool met de zachte ‘Thousand-headed’
(nr.141200). Het resultaat: frisgroene, iets
gekrulde, lange bladeren (lekker opeten) en na de (meestal zeer
succesvolle) overwintering kunt u volop de broccoli-achtige scheuten
oogsten! De smaak van het blad is zacht en opvallend aromatisch.

140700  ± 50 zaden  € 2,50 

Rode Boerenkool '(Curly) Scarlet'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
Sensatie in de groentetuin en prachtig in de
wintertuin! Een boerenkool met een mooie
purperrode kleur (groen na de kook). Curly
Scarlet kleurt intensiever naarmate het kouder wordt en is in de herfst
donkergroen met rode nerven. Dit ras is van het hoge type en geschikt
voor herfst- en winterteelt. Het blad wordt ook in de bloemsierkunst
gewaardeerd! In het voorjaar kan je de bloeistengels verwijderen en de
plant wat snoeien, vaak blijft de plant nog enkele jaren doorgroeien en
ontstaat er een boomkool!

140990  250 zaden (1 g)  € 2,50 
140990.1  25.000 zaden (100 g)  € 29,95 
140990.2  250.000 zaden (1 kg)    € 195,00 

Rode Boerenkool 'Midnight Sun'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
Deze aantrekkelijke boerenkool heeft purperen
bladeren met heldergroene gekrulde randen en
opvallende felroze middennerven. Je plukt
deze behoorlijk vorstbestendige boerenkool van onder naar bovenm, zodat
de planten lang kunnen doorgroeien. In het voorjaar gaan de planten
bloeien, de bloemknoppen zijn ook een delicatesse!

140995  40 zaden  € 3,95 

Rode Boerenkool 'Redbor' F1

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
Sensatie in de groentetuin en prachtig in de
wintertuin! Een boerenkool met een mooie
purperrode kleur (groen na de kook). Redbor
heeft de meeste intense kleur van alle gekleurde boerenkolen, is van het
hoge type en geschikt voor herfst- en winterteelt. Het blad wordt ook in de
bloemsierkunst gewaardeerd!

141000  50 zaden  € 2,50 
141000.1  2.500 zaden  € 69,00 
141000.2  10.000 zaden  € 250,00 

Rode Boerenkool 'Rote Palme'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
ECO GETEELDE ZADEN! Wie denkt, dat rode
boerenkool geen historie heeft, kan ik uit de
droom helpen: Bejo kwam weliswaar rond
1990 met een hybride ras, maar veel ouder is deze tot 180 cm hoge
donkerviolette boerenkool met licht gekroesd blad. De oorsprong ligt
waarschijnlijk in Ostfriesland (Duitsland). Met enige zelfspot wordt deze
groep grote bladkolen (vanwege de gelijkenis) wel “Duitse Palmen”
genoemd. De milde smaak van de sierlijke, vorstbestendige plant wordt
beter naarmate de kou er over is geweest. Na het zaaien steeds de
gewone groene plantjes scheiden van de roodgroene. Als je de plant wat
snoeit en de bloei wegsnoeit zal de plant nog minstens een jaartje extra
meegaan!

141005  voor 25 planten  € 2,95 

Rode Boerenkool 'Roter
Krauskohl'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
ECO GETEELDE ZADEN! Een rode boerenkool
met oude “roots”: dit is een kruising uit 3 oude
Duitse rassen door Ludwig Watschong. Bij de selectie is vooral gelet op zo
compact, zo rood en zo vorstbestendig mogelijk. De planten worden
ongeveer 80 cm hoog en hebben een lichte kroes. Bij strenge vorst blijft
enige bescherming (vliesdoek) aan te bevelen. In Westfalen en
Braunschweig werd rode boerenkool op een bepaald moment verdrongen
door de groene.

141007  voor 25 planten  € 2,95 
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Rode Boerenkool 'Scarlet'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
Hoe mooi ook lekker en gezond kan zijn....
Deze middentijdse tot late variëteit vormt hoge
planten: produceert tot 120 cm hoge planten.
De bladeren zijn violetgroen, gebobbeld en zeer gekruld.
Vriestemperaturen versterken de kleur tot een heel aantrekkelijk
violetblauw, de planten zijn dus zeer vorstbestendig. Ook als jong
geoogste blaadjes geliefd voor salades!

141010  250 zaden (1 g)  € 1,95 
141010.1  12.500 zaden (50 g)  € 25,00 

Boerenkool 'Greens & Reds'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
Ontdek de verschillende tinten (en smaken)
van rode en groene boerenkool en alle tinten
er tussenin. Dit mengsel is een reisje door dit
fraaie winterse koollandschap!

141015  250 zaden (1 g)  € 2,50 

Boerenkool 'Westlandse Winter'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
Middelhoge planten, die naarmate de winter
vordert, fijner gekroesd wordt. Behoorlijk
winterhard, kan al vanaf de herfst geoogst
worden.

141020  1500 zaden (5 g)  € 1,50 
141020.1  30.000 zaden (100 g)  € 9,95 
141020.2  300.000 zaden (1 kg)    € 59,95 

Boerenkool 'Westlandse Winter'

Brassica oleracea acephala var.
Sabellica 
(Engels: Kale, Borecole)
ECO GETEELDE ZADEN! Middelhoge planten,
die naarmate de winter vordert, fijner
gekroesd wordt. Behoorlijk winterhard, kan al
vanaf de herfst geoogst worden.

141030  250 zaden (1 g)  € 2,50 

Bladkool 'Thousand Head' / 'Mille
Tètes'

Brassica oleracea acephala var.
Ramosa 
(Engels: Kale, Tree Collard)
Een ras uit ongeveer 1816 met los groeiende
donkergroene bladeren. De stengel kan in 1
jaar 120 cm hoog worden. Bij milde winters (anders beschermen) gaat de
kool jaren mee en groeit langzaam door. Deze kool staat wereldwijd
bekend om zijn enorme bladproductie en is dan ook populair als
betrouwbare voedselbron voor mens en dier. De eetbeleving is die van een
pittige boerenkool, waar deze kool ook aan verwant is. Pluk het blad jong
(voor een heerlijk hutspotje) en snoei de plant af en toe: kippen, konijnen,
koeien…. ze zijn er dol op!  
Deze kool wordt (samen met andere rassen) Tree Collard of Boomkool
genoemd, vanwege de goede overwintering en uiteindelijk de
stamvorming.

141200  10 g  € 2,50 
141200.1  500 g    € 25,00 

Broccoletto 'Sessantina'

Brassica rapa cv. group Caisin 
(Engels: Broccoli Raab, Turnip Tops)
ECO GETEELDE ZADEN! Een oude, populaire
Italiaanse groente, waarbij zowel het blad (iets
pittig) als de bijna bloeiende gele bloem (als
broccoli) wordt gegeten. De Cima di Rapa,
zoals de Italiaan hem noemt, is nauw verwant aan bloeiende koolsoorten
in het Verre Oosten. Dit ras geeft een grote oogst van kleine
bloemstengels, zaaien vanaf eind juni geeft de beste resultaten. Uitdunnen
op 15cm.

144900  5 g  € 1,95 
144900.1  100 g  € 15,00 

Broccoletto 'Sessantina'

Brassica rapa cv. group Caisin 
(Engels: Broccoli Raab, Turnip Tops)
Een oude, populaire Italiaanse groente,
waarbij zowel het blad (iets pittig) als de bijna
bloeiende gele bloem (als broccoli) wordt
gegeten. De Cima di Rapa, zoals de Italiaan
hem noemt, is nauw verwant aan bloeiende koolsoorten in het Verre
Oosten. Dit ras geeft een grote oogst van kleine bloemstengels, zaaien
vanaf eind juni geeft de beste resultaten. Uitdunnen op 15cm.

144950  10 g  € 1,95 
144950.1  250 g    € 9,95 
144950.2  4x250 g    € 25,00 

Broccoli 'Olympia' F1 / 'Marathon'
F1 / 'Sun King' F1

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Calabrese, Broccoli)
Een gemakkelijk groeiende broccoli van
professionele kwaliteit: grote bloemknoppen
(de broccoli) die ook tijdens natte zomers zich goed houden.

145000  ± 50 zaden  € 2,50 

Broccoli 'Monclano' F1

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Calabrese, Broccoli)
Een van de toprassen in de broccoliteelt:
knolvoetresistent en meeldauwresistent, forse
en malse stengel met een dikke
bloemknoptros. Na de oogst van de hoofdtros kan je de vele zijknoppen
laten uitgroeien tot een flinke 2e oogst!

145040  ± 50 zaden  € 3,95 

Broccoli 'Monflor' F1

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Calabrese, Broccoli)
Een nieuw type broccoli, die losser groeit vanaf
de hoofdstengel en toch van boven volle
knoptrosjes maakt. Heel smakelijk en snel
gesneden!

145050  ± 50 zaden  € 3,95 

Broccoli '(Groene) Calabrese' /
'Green Sprouting'

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Calabrese, Broccoli)
Dit oude ras is een van de voorouders van alle
groene broccoli. Geeft een groene hoofdbloem
en na de eerste oogst ontstaan wat kleinere zijscheuten. U heeft dus lang
plezier van dit rasje! De kiemende scheuten van broccoli zijn ook heel
gezond, zie bij onze spruitgroenten.

145100  3 g  € 1,50 
145100.1  75 g  € 4,95 
145100.2  1 kg    € 50,00 

Broccoli '(Groene) Calabrese' /
'Green Sprouting'

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Calabrese, Broccoli)
ECO GETEELDE ZADEN! Dit oude ras is een
van de voorouders van alle groene broccoli.
Geeft een groene hoofdbloem en na de eerste oogst ontstaan wat kleinere
zijscheuten. U heeft dus lang plezier van dit rasje! De kiemende scheuten
van broccoli zijn ook heel gezond, zie bij onze spruitgroenten.

145105  3 g  € 1,95 
145105.1  50 g  € 6,95 
145105.2  750 g    € 50,00 

Mini-Broccoli 'Solid Dwarf'

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Calabrese, Broccoli)
Ideaal voor een kleine plek, potten, vierkante
meterbakken etc: een snelgroeiende broccoli,
die compacte planten en bloemknoppen geeft.
De dikke, malse stengels zorgen toch voor een complete maaltijd.

145115  40-50 zaden  € 2,50 

Bladbroccoli 'Minestra Nera'

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Broccoli)
Een bijzondere telg van de broccoli, waarvan
het blad een opvallend lekkere, zoete
broccolismaak heeft! Uiteraard bloeit de plant
ook, maar de bloemscheutjes zijn niet zo talrijk, maar wel smakelijk! Oogst
het blad jong voor de salademix of laat ze volwassen uitgroeien tot
blauwgrijs, gepunt en gegolfd blad (prachtige planten!) voor een heerlijk
stamppotje… In Toscane heet dit hutspotje “Ribollita” en is erg populair in
de winter. Meer recepten op www.mariquita.com 
De kool kan enkele graden vorst verdragen net als boerenkool en
palmkool. Ook heel decoratief in een pot!

145140  2 g  € 1,95 
145140.1  100 g  € 19,95 
145140.2  1 kg    € 150,00 

(Asperge)broccoli 'Bonarda' F1

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Calabrese, Broccoli)
Een zeer productief overwinteringsras! Deze
winterharde mini-broccoli vormt dieppaarse
roosjes op smalle stelen en zeer sterke,
rechtopstaande planten. Je moet ze in zomer of vroege herfst planten om
te overwinteren en in het vroege voorjaar te oogsten. Oogstvenster van 3
weken. Latere rijping voorkomt schade aan de bloemen door vroege
voorjaarsvorst. OPMERKING: Vernalisatie (langdurige blootstelling aan
koude temperaturen) is vereist voor een succesvolle oogst. Onder de -7° C
moet Bonarda wel worden beschermd met enkele lagen vliesdoek of een
folietunneltje. Dit professionele ras is goed ziektebestendig.

145145  25 zaden  € 3,95 

(Asperge)broccoli 'Nine-star
Perennial'

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Calabrese, Broccoli)
Een bijzonder “Sprouting”-type. Zaaien in mei-
juni, uitplanten in juni-aug. en elk voorjaar
komen 6-16 minibloemkooltjes (witte broccoli) uit de oksels te voorschijn.
De planten geven jarenlang oogst en zijn zeer winterhard. Laat ook eens
een trosje tot bloei komen: de crèmewitte bloemetjes zijn sierlijk!

145150  ± 30 zaden  € 3,95 
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(Asperge)broccoli 'Santee' F1

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Broccoli)
Dit is de voorloper van onze huidige broccoli
en nog steeds zeer in trek! De slanke stengels
met dieppaarse knopjes zijn mals en smaken
zowel rauw als kort gekookt heerlijk in elke maaltijd! ‘Santee’ is een
moderne hybride met extra oogstzekerheid. Voor de winterteelt is bij
strenge vorst bescherming gewenst.

145200  20 zaden  € 4,95 
145200.1  10x20 zaden  € 39,95 

(Asperge)broccoli 'Early Purple
Sprouting'

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Broccoli)
Dit is de originele broccoli, zoals deze al
eeuwen geteeld wordt! Waarschijnlijk is deze
in de Romeinse tijd binnen Engeland gekomen en is sindsdien vooral langs
de zuidkust zeer populair. De plant overwintert en geeft het 2e jaar (in
februari tot april ) de eerste oogst van malse bloemstengels (zacht als
asperge) met in de top een overvloed aan paarse knoppen. Je kan ze diep
in de knop al oogsten, een beetje rijper mag ook. De plant kan jarenlang
mee, af en snoeien zorgt voor verjonging, extra beschermen als er een
strenge vorst dreigt…

145201  750 zaden (3 g)  € 2,95 
145201.1  25.000 zaden (100 g)  € 29,50 

(Asperge)broccoli (Purple
Sprouting) 'Extra Early Rudolph'

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Broccoli)
Al heel lang wordt geprobeerd de smakelijke
“Sprouting Broccoli” wat sneller oogstbaar te
krijgen. Dit ras is combineert snellere oogst met een enorme opbrengst!
Zijn oude rassen altijd pas het jaar na zaaien oogstbaar, dit ras geeft bij
uitzaai in maart in november de oogst, later gezaaid (april-juni) zijn de
sterke planten in januari-mei oogstbaar. De dieppaarse bloemrozetten
hebben een intense smaak, zijn heel gezond en geven een mooie kleur op
het bord!

145210  250 zaden  € 2,95 

(Asperge)broccoli (Purple
Sprouting) 'Summer Purple'

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Broccoli)
Al heel lang wordt geprobeerd de smakelijke
“Sprouting Broccoli” wat sneller oogstbaar te
krijgen. Dit ras is zeer vroege oogst met een lang oogsttraject! Zijn oude
rassen altijd pas het jaar na zaaien oogstbaar, dit ras geeft bij uitzaai in
maart vanaf augustus de oogst, later gezaaid (april-juni) zijn de sterke
planten in september-januari oogstbaar. De dieppaarse bloemrozetjes
hebben een intense smaak, zijn heel gezond en geven een mooie kleur op
het bord!

145220  100 zaden  € 2,95 

Stengelbroccoli 'Creamy Broccy'
F1 / 'Tri-509' F1 / 'Atlantis' F1 /
'Zara Brocette' F1 / 'Sticcoli' F1

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Broccoli, Sticcoli)
De zachtste broccoli, die u ooit heeft gegeten!
In feite ontstaan door een kruising tussen broccoli en kailan. De stengels
blijven boterzacht en dragen een kleine en smakelijke broccolitop. 3
oogsten per jaar zijn mogelijk! Een doorbraak in smaak en effectieve
eetbaarheid!  
De zaadfirma Sakata verkoopt dit type onder de geregistreerde
merknamen: Bimi®, Broccolini® en Tenderstem®. Wij weten dit sinds
maart 2014 en hebben deze namen dus sindsdien als synoniemen uit onze
site verwijderd.

145300  25 zaden  € 2,95 
145300.1  1000 zaden  € 50,00 
145300.2  25.000 zaden  € 950,00 
145300.3  100.000 zaden  € 2.950,00 

Broccoli 'Waltham' / 'Ramoso
Calabrese'

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Calabrese, Broccoli)
ECO GETEELDE ZADEN! Een echt hobbysoort,
na de middelgrote hoofdtros ontstaan 2-3
weken later talloze zijscheuten met kleinere trosjes: dooroogsten maar!

145390  300 zaden (3 g)  € 1,95 

(Asperge)broccoli 'White
Sprouting Burbank' F1

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Broccoli)
Dit is de originele broccoli, zoals deze al
eeuwen geteeld wordt! Waarschijnlijk is deze
in de Romeinse tijd binnen Engeland gekomen en is sindsdien vooral langs
de zuidkust zeer populair. De plant overwintert en geeft het 2e jaar (in
februari tot april ) de eerste oogst van malse bloemstengels (zacht als
asperge) met in de top een overvloed aan crèmewitte knoppen. Je kan ze
diep in de knop al oogsten, een beetje rijper mag ook. De plant kan
jarenlang mee, af en snoeien zorgt voor verjonging, extra beschermen als
er een strenge vorst dreigt…

145400  20 zaden  € 3,95 

(Asperge)broccoli 'All Season
Collection'

Brassica oleracea botrytis var
Cymosa 
(Engels: Broccoli)
ASPERGE-BROCCOLI EEN HALFJAAR LANG! De
oude broccoli met malse, lange scheuten is
weer helemaal terug op het menu! De Engelsen hebben dit soort nooit
verlaten en hebben de laatste decennia zeer goede, professionele rassen
ontwikkeld met een hoge oogstzekerheid. Deze mix bevat 3 toprassen:
‘Mendocino’ F1, ‘Burbank’ F1 en ‘Red Admiral’ F1. Ze verdelen de
oogstperiode over een lange periode: van november-mei en voorzien je
zelfs in de winter van een mals maaltje. Per plant kan je wel 100 scheutjes
oogsten!

145420  20 zaden  € 4,95 

Chinese Broccoli 'Dara' / 'He
Tang'

Brassica oleracea cv group
Chinese Kale alboglabra 
(Engels: Chinese Kale)
Open type Broccoli met kleine bloemhoofdjes,
die rauw en kort gestoofd erg lekker zijn.
Oogsten als er twee bloempjes open zijn, vlak onder het 4e of 5e blad
afsnijden. In de bladoksels ontstaan weer nieuwe bloeistengels.  
We bieden een zeer productief ras, dat dikke en malse stengels vormt.
Zaaien voor half juni kan eerder leiden tot te vroege bloei.

146200  2 g  € 2,50 
146200.1  100 g  € 15,00 
146200.2  1 kg    € 100,00 

Chinese Broccoli Of Baby
Broccoli 'Happy Rich' F1

Brassica oleracea cv group
Chinese Kale alboglabra 
(Engels: Chinese Kale)
Open type Broccoli met kleine bloemhoofdjes,
die rauw en kort gestoofd erg lekker zijn.
Oogsten als er twee bloempjes open zijn, vlak onder het 4e of 5e blad
afsnijden. In de bladoksels ontstaan weer nieuwe bloeistengels. Dit
moderne hybride ras heeft goede kansen voor een (bijna) jaarrondteelt!
Happy Rich is verreweg de meest productieve met dikke en malse
stengels.

146300  ± 100 zaden  € 2,95 
146300.1  5.000 zaden  € 99,00 

Chinese Kool 'Granaat' /
'Cantonner Witkrop'

Brassica rapa cv group Chinese
Cabbage pekinensis 
(Engels: Chinese Headed Cabbage)
Halflange, iets lossen kroppen. De smaak is
mild, iets zoet zelfs. Bij kort roerbakken blijft
de knapperige structuur behouden.

150500  ± 1000 zaden (5 g)  € 1,50 
150500.1  100 g  € 7,95 
150500.2  1 kg    € 25,00 

Chinese Kool 'Yuki' F1

Brassica rapa cv group Chinese
Cabbage pekinensis 
(Engels: Chinese Headed Cabbage)
Stevige, dikke, korte kolen (Napa-type) van
meestal 1-2 kg zwaar. Dit soort kan ook voor
de langste dag geteeld worden, mits warm
voorgezaaid in perspotjes.

150550  50 zaden  € 2,95 

Chinese Kool 'Michihli'

Brassica rapa cv group Chinese
Cabbage pekinensis 
(Engels: Chinese Headed Cabbage)
Een lange, cilindrische Chinese kool met hoge
opbrengst en goede bewaarmogelijkheid. De
planten maken stevig, gebobbeld, donkergroen
omblad, dat tijdens de bewaring eromheen moet blijven. Fijn snijden als
rauwkost, in de wok gewoon (kort) gekookt als kool.

150600  1500 zaden (5 g)  € 2,50 

Chinese Kool 'Scarvita' F1 /
'Merlot' F1

Brassica rapa cv group Chinese
Cabbage pekinensis 
(Engels: RED Chinese Headed
Cabbage)
Het is een sensatie als we weer een nieuwe
kleur in bestaande groente mogen begroeten! Met dank aan Wing Seed
introduceren we de Rode Chinese Kool! Prachtige volle kroppen met
purpergroen buitenblad, rozerode binnenzijde en uiteraard de helderwitte
bladnerven. Prachtig als fijngesneden salade, maar na kort stoven behoudt
de kool ook een opvallende roze kleur.

150650  ± 25 zaden  € 4,95 
150650.1  ± 250 zaden  € 25,00 

Kaisoi 'Bao Sin' / 'Bau-Sin'

Brassica juncea var. rugosa
rugosa 
(Engels: Chinese Mustard, Chinese
Amsoi)
Een kropvormende kaisoi, compacte plant met
kort blad en een knapperig kropje.

160200  5 g  € 2,50 
160200.1  100 g  € 25,00 
160200.2  1 kg    € 150,00 

Kaisoi 'Sueh-Li-Hung'

Brassica juncea var. rugosa
rugosa 
(Engels: Chinese Mustard, Chinese
Amsoi)
Helemaal uitgegroeid vormt zich een groot
amsoi-achtig bladgewas, met een krachtige
smaak. De Chinese keuken maakt deze kool ook wel in als zuurkool. Deze
bladkool laat zich heerlijk roerbakken met knoflook, paprika, uitjes en een
pepertje.... Dit veelgevraagde ras geeft een flinke opbrengst, je kan ze
uiteraard ook jong oogsten om door de sla te mengen!

160300  5 g  € 2,50 
160300.1  100 g  € 19,95 
160300.2  1 kg    € 150,00 
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Kaisoi 'Swatow Thick Stem' /
'Horned Mustard'

Brassica juncea var. rugosa
rugosa 
(Engels: Chinese Mustard, Chinese
Amsoi)
Pittig en knapperig… een combinatie die roept
om uw aandacht! Jong geoogst in de salade en volwassen een topper in
de wok of heel kort koken. De plant groeit V-vormig op met zwaar
verdikte, holle, knapperige stelen.

160400  4500 zaden (10 g)  € 1,95 
160400.1  45.000 zaden (100 g)  € 15,00 
160400.2  450.000 zaden (1 kg)    € 100,00 

Komatsuna 'Green Boy' /
'Shandersin'

Brassica rapa group Neep
Greens 
(Engels: Mustard Spinach)
Het standaard ras voor komatsuna. Deze
Aziatische bladkool, die jong geoogst wordt
kent aldaar een zeer oude traditie! Fris van smaak, zowel rauw als
gestoofd. Oogstbaar na 35 dagen bij warmte, tot na 60 dagen bij koeler
weer. Het lepelvormige blad heeft een knapperige, stevige stengel en
vormt een stevig opgaand gewas.

161000  5 g  € 2,50 
161000.1  100 g  € 25,00 
161000.2  1 kg    € 100,00 

Blauwe Koolrabi 'Delikatess
Blauer' / 'Wener Blauwe'

Brassica oleracea acephala var
gongylodes 
(Engels: Kohlrabi)
In Nederland wat minder bekend: blauwe
koolrabi, maar in Duitsland net zo populair als
de witte. De zachtsmakende knol is een verdikte stengel boven de grond.
Geef koolrabi wat gronsbedekking in de vorm van mulch om te grote
verschillen in grondvocht te voorkomen.

162000  5 g  € 1,95 

Witte Koolrabi 'Delikatess
Weisser' / 'Wener Witte'

Brassica oleracea acephala var
gongylodes 
(Engels: Kohlrabi)
De basis van de stengel is verdikt en lijkt
daardoor op een witte knol. De smaak is mals
met een zachte koolsmaak. Voor vroege en late teelt, zorg voor een
regelmatige vochttoevoer: mulch houdt de grond gelijkmatig vochtig.

162100  5 g  € 1,95 

Witte Koolrabi 'Lanro'

Brassica oleracea acephala var
gongylodes 
(Engels: Kohlrabi)
Tip: Eet ze jong, eet ze klein! Ze kunnen op
kleine plekjes of in potten groeien. Dit ras is in
7-9 weken oogstbaar. Doorgegroeide knollen
blijven overigens ook lang mals. Geef koolrabi wat grondbedekking in de
vorm van mulch om te grote verschillen in grondvocht te voorkomen.

162140  300 zaden (1 g)  € 2,95 
162140.1  30.000 zaden (100 g)  € 89,50 

Witte Reuzenkoolrabi
'Superschmelz'

Brassica oleracea acephala var
gongylodes 
(Engels: Kohlrabi)
Een betrouwbare selectie, die knollen geeft tot
20 cm doorsnee, een reuzekoolrabi, die bij
voldoende vocht tijdens droogte (mulchen!) toch boterzacht blijft.

162400  2 g  € 1,50 
162400.1  100 g  € 25,00 

Koolrapen 'Best of All' /
'Invitation'

Brassica napus napobrassica 
(Engels: Swede, Rutabaga)
Mals, mits op tijd geoogst. Weinig
meeldauwgevoelig en geeft ovaalronde knollen
met paarsrode kop.

Zaaien van april tot juni. Later uitplanten, afstand ca 40cm voor het
volledig uitgroeien en oogsten.
163100  750 zaden  € 1,95 

Koolrapen 'Friese Gele' /
'Wilhelmsburger'

Brassica napus napobrassica 
(Engels: Swede, Rutabaga)
Op de klei wordt het liefst deze nog steeds
ondergewaardeerde groente geteeld. Van
buiten geel met een paarse kop (‘Friese Gele’)
of met lichtgroene kop (‘Wilhelmsburger’), inwendig geelvlezig. Geef ze
een geleidelijke groei, bij extreme droogte water geven of rooien. Een
heerlijke, zachte koolsmaak! We leveren 1 van deze rassen, afhankelijk
van de beschikbaarheid.

Zaaien van april tot juni. Later uitplanten, afstand ca 40cm voor het
volledig uitgroeien en oogsten.
163120  5 g  € 1,95 
163120.1  100 g  € 9,95 

Rode Mergkool 'Cavalier Rouge'

Brassica oleracea Acephala
Group var. Longata 
(Engels: Fodder Kale, Marrowstem
Kale, Tree Collard)
Een oude mergkool uit de 19e eeuw, die
vanwege de prachtige purperrode kleur
helemaal terug van weggeweest is! De flinke planten groeien op een
stammetje in 1 jaar tot wel 1 m hoogte! Bij milde winters blijft de plant
staan en groeit gewoon weer door! Het blad is smakelijk in een
stamppotje en de dikke stengels zijn een lekkernij voor groot- en kleinvee.

Mergkool is een groepsnaam voor aan boerenkool verwante soorten (in
het Engels “Kale” genoemd), die een stevige stengel hebben. De
oorsprong in Europa ligt in de Romeinse tijd. Toen al gebruikte mens en
dier deze vruchtbare kool. Het blad of de jonge scheuten (voorlopers van
het spruitje) worden geplukt en de voedzame stengels werden/worden
door het vee gegeten. De groei is meestal snel en de planten blijven goed
de winter over. Hierdoor ontstaat een kool op een stam, ook wel boomkool
of Tree Collard genoemd. Snoei de bloei weg voor een goede conditie en
jarenlang koolplezier!
163390  2 g  € 1,90 

Mergkool 'Astera'

Brassica oleracea Acephala
Group var. Longata 
(Engels: Fodder Kale, Marrowstem
Kale, Tree Collard)
Voor de stamppot en als groenbemesting...
Rond 1930 is deze kool populair geworden en
tijdens de 2e wereldoorlog omarmd als een gemakkelijk groeiend hoofd-
of stoppelgewas (uitzaaien tussen de stoppels van het hoofdgewas als
nagewas). Destijds (en nog steeds toepasbaar) werd Mergkool gezaaid na
aardappelen, erwten of graan. Er wordt door boeren met de
precisiezaaimachine gezaaid, maar voorzaaien en uitplanten geeft meer
rendement. De planten geven enorm veel blad en forse stengels, die
allereerst voor vee een welkome aanvulling van het voer is. Probeer eens
een stamppotje te komen van de (jonge) bladeren, helemaal niet
verkeerd!

Mergkool is een groepsnaam voor aan boerenkool verwante soorten (in
het Engels “Kale” genoemd), die een stevige stengel hebben. De
oorsprong in Europa ligt in de Romeinse tijd. Toen al gebruikte mens en
dier deze vruchtbare kool. Het blad of de jonge scheuten (voorlopers van
het spruitje) worden geplukt en de voedzame stengels werden/worden
door het vee gegeten. De groei is meestal snel en de planten blijven goed
de winter over. Hierdoor ontstaat een kool op een stam, ook wel boomkool
of Tree Collard genoemd. Snoei de bloei weg voor een goede conditie en
jarenlang koolplezier!
163395  10 g  € 1,95 
163395.1  100 g  € 5,95 
163395.2  1 kg    € 29,95 

Mergkool 'Couve Tronchuda'

Brassica oleracea var.
Tronchuda 
(Engels: Fodder Kale, Marrowstem
Kale, Tree Collard)
Een sierlijke, los groeiende kool, vrij rond
donkergroen blad met helderwitte nerven. Dit
ras stond in de Middeleeuwen vaak op tafel. Voor zomer-, herfst- of
winterteelt, redelijk winterhard.

Mergkool is een groepsnaam voor aan boerenkool verwante soorten (in
het Engels “Kale” genoemd), die een stevige stengel hebben. De
oorsprong in Europa ligt in de Romeinse tijd. Toen al gebruikte mens en
dier deze vruchtbare kool. Het blad of de jonge scheuten (voorlopers van
het spruitje) worden geplukt en de voedzame stengels werden/worden
door het vee gegeten. De groei is meestal snel en de planten blijven goed
de winter over. Hierdoor ontstaat een kool op een stam, ook wel boomkool
of Tree Collard genoemd. Snoei de bloei weg voor een goede conditie en
jarenlang koolplezier!
163400  2500 zaden (10 g)  € 2,95 

Mergkool 'Jersey Tree' / 'Walking
Stick Cabbage' / 'Asturian Tree
Cabbage' / 'de Fohlas'

Brassica oleracea Acephala
Group var. Longata 
(Engels: Fodder Kale, Marrowstem
Kale, Tree Collard)
Een rariteit in Noord-Europa, maar rond de Middellandse Zee een zeer
bekende huiskool. Als bron voor wandelstokken werd deze al vroeg
beschreven in de Vendée en vanaf 1827 werd de teelt in Engeland
populair. Bij een zachte winter en zeker in zuidelijke landen kan de stam
van deze kool uitgroeien tot 6 m hoogte! In ons klimaat groeit de plant in
2 jaar uit tot 2m! Om de lengtegroei te stimuleren moeten van onder af de
bladeren worden verwijderd (en gegeten). Voor een heel ander effect: top
eens een plant en smul van de boterzachte scheuten, die dan ontstaan.
Bekend is de bereiding van traditionele soepen met deze kool, die in
Spanje bijvoorbeeld “Caldo Gallego” wordt genoemd.

Mergkool is een groepsnaam voor aan boerenkool verwante soorten (in
het Engels “Kale” genoemd), die een stevige stengel hebben. De
oorsprong in Europa ligt in de Romeinse tijd. Toen al gebruikte mens en
dier deze vruchtbare kool. Het blad of de jonge scheuten (voorlopers van
het spruitje) worden geplukt en de voedzame stengels werden/worden
door het vee gegeten. De groei is meestal snel en de planten blijven goed
de winter over. Hierdoor ontstaat een kool op een stam, ook wel boomkool
of Tree Collard genoemd. Snoei de bloei weg voor een goede conditie en
jarenlang koolplezier!
163450  500 zaden (2 g)  € 2,95 
163450.1  25.000 zaden (100 g)  € 25,00 

Mergkool 'Prover' (Witte)

Brassica oleracea Acephala
Group var. Longata 
(Engels: Fodder Kale, Marrowstem
Kale, Tree Collard)
De naam "witte" duidt op de kleur van de
stamkern, die vroeger veel als dierenvoeding
dienst deed. Wij eten het blad en de jonge scheuten.

Mergkool is een groepsnaam voor aan boerenkool verwante soorten (in
het Engels “Kale” genoemd), die een stevige stengel hebben. De
oorsprong in Europa ligt in de Romeinse tijd. Toen al gebruikte mens en
dier deze vruchtbare kool. Het blad of de jonge scheuten (voorlopers van
het spruitje) worden geplukt en de voedzame stengels werden/worden
door het vee gegeten. De groei is meestal snel en de planten blijven goed
de winter over. Hierdoor ontstaat een kool op een stam, ook wel boomkool
of Tree Collard genoemd. Snoei de bloei weg voor een goede conditie en
jarenlang koolplezier!
163500  5 g  € 1,50 

Mini Paksoi 'Baby Pak Choi' /
=The Milk White Pakchoi

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Een dwergpaksoi met dikke, helder(melk)witte
stengels en donkergroen gebobbeld blad. Zeer
mals en sappig!

165100  5 g  € 1,50 
165100.1  100 g  € 15,00 
165100.2  1 kg    € 100,00 
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Mini Paksoi 'Black Wax'

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Zeer bijzondere en vroeg oogstbare mini-
paksoi met groene stengeltjes en zeer
donkergroen, vrij dik en gebobbeld blad.
Heerlijk knapperig in de wok, kort wokken en smullen!

165150  5 g  € 1,95 
165150.1  100 g  € 25,00 

Paksoi 'Bopak' F1

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
De eerste paksoi, die resistent is tegen
knolvoet! Deze paksoi is witnervig en vormt
flinke kroppen.  
De informatie van de kweker: Bopak is een uniek ras met hoge resistentie
tegen knolvoet fysio 0, 1 en 3. Dit maakt telen weer mogelijk op gronden
waar tot voor kort de knolvoetschimmel problemen gaf. Het is een snelle
groeier, met gladde en sterk opstaande stelen met mooi breed blad. Ze
zijn sterk tegen bladbreuk en makkelijk oogstbaar. Tevens is dit ras zeer
geschikt voor hydrocultuur.

165160  ± 300 zaden  € 5,95 

Mini Paksoi 'Canton Dwarf' /
'Grade 1'

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Deze witnervige dwergpaksoi is jong en klein
oogstbaar als de hoogte 15-20cm is. Een
Chinese delicatesse! Het zaad wordt geïmporteerd uit China en kan per
jaar verschillen. Een opbrengstgarantie per vierkante meter is dus niet te
geven.

Mini Shanghai Paksoi 'Dwarf
Green Stem' / 'Dwarf Shanghai'

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Shanghai-type (groennervig) die al in een
vroeg stadium een dikke stengel vormt en dus
bij uitstek geschikt is voor zeer vroege oogst: de zgn. mini-paksoi. Dit
landras wordt door strenge selectie zo zuiver mogelijk gehouden, enige
onzuiverheid kan voorkomen.

165240  3400 zaden (10 g)  € 1,95 
165240.1  34.000 zaden (100 g)  € 15,00 
165240.2  340.000 zaden (1 kg)    € 100,00 

Mini Paksoi 'Dwarf White Stem' F1

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Veelbelovende moderne hybride van een
witnervige dwergpaksoi. Deze witnervige
dwergpaksoi is jong en klein oogstbaar als de
hoogte 15-20cm is. Een Chinese delicatesse, die 40 dagen na zaaien al
oogstbaar is! Deze variëteit is zuiverder, constanter en minder gevoelig
voor voortijdige bloei dan de gangbare OP landrassen. Een kropje weegt
ongeveer 200 gram. Voor de professionele teler een stap voorwaards!

165250  2 g  € 1,95 
165250.1  100 g  € 49,00 
165250.2  1 kg    € 390,00 

Mini Paksoi 'Hok Du' (Extra
Dwarf)

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Dit extra compacte dwergsoortje komt uit het
dorp Hok Du in Hongkong en is extra compact
(slechts 10 cm hoog) met een rozetvormige bladgroei. Dit prachtige
dwergje heeft gebobbeld blad en schiet niet snel door.

165260  5 g  € 1,50 
165260.1  100 g  € 15,00 
165260.2  1 kg    € 100,00 

Shanghai Paksoi 'Green Stem
Shanghai'

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Shanghai Paksoi heeft brede lichtgroene
bladstelen uitlopend in ovaalrond, middelgroen
blad. De hoogte van dit O.P. landras is ongeveer 25 cm. Het ras is redelijk
uniform, maar uitschieters en bastaards komen voor. Teelt na de langste
dag verdient de voorkeur i.v.m. bloeikans.

165280  5 g  € 1,50 
165280.1  100 g  € 15,00 
165280.2  1 kg    € 100,00 

Paksoi 'White Stem'

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Een steeds bekendere bladgroente, die wordt
gegeten als Chinese kool, lekker knapperig.
Heerlijk om de wokken of (niet te lang) te
koken. Dit ras is voordelig en de planten hebben onderling wat verschillen
in grootte en zijn dus niet allemaal op dezelfde dag oogstbaar. Witte, vrij
dikke nerven!

Kan vroeg warm worden opgekweekt in pers- of Jiffypotjes. Ter plaatse
buiten zaaien vanaf juni tot augustus, 25 x 30 cm.
165290  5 g  € 1,50 
165290.1  100 g    € 15,00 
165290.2  1 kg    € 49,50 

Paksoi 'Joi Choi' F1

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Een steeds bekendere bladgroente, die wordt
gegeten als Chinese kool, lekker knapperig. Dit
ras is speciaal in ons klimaat getest op
ongevoeligheid voor doorschieten. Witte, vrij dikke nerven!

Kan vroeg warm worden opgekweekt in pers- of Jiffypotjes. Ter plaatse
buiten zaaien vanaf juni tot augustus, 25 x 30 cm.
165300  ± 350 zaden (1 g)  € 3,95 
165300.1  ± 35.000 zaden (± 100 g)    € 195,00 
165300.2  ± 350.000 zaden (± 1 kg)    € 1.500,00 

Shanghai Paksoi 'Mei Qing Choi'
F1 / 'Brisk Green' F1 / 'Mayleen'
F1 / 'Yubi' F1

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Shanghai Paksoi heeft brede lichtgroene
bladstelen uitlopend in ovaalrond, middelgroen blad. De hoogte van dit
sterk verbeterde Shanghai-type is ongeveer 25 cm. Het ras is zeer uniform
(d.w.z. met weinig of geen bastaards) en schiet niet snel door.

165400  1 g  € 1,95 
165400.1  100 g    € 69,00 
165400.2  1 kg    € 490,00 

Rode Paksoi 'Red Choi' F1

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Het kon niet uitblijven: een sierlijk rode paksoi!
Jong geoogst een knapperig sieraadje in de
salade en geheel uitgegroeid (voor de bloei
uiteraard) een bekende wokgroente. De rode kleur zal echter menig Aziaat
verrassen!

165440  ± 200 zaden  € 1,95 
165440.1  ± 10.000 zaden  € 19,50 

Mini Paksoi 'Sc4-202b' F1

Brassica rapa cv group Pak Choi
chinensis 
(Engels: Pak-Choi, Celery Cabbage)
Shanghai-type (groennervig) die al in een
vroeg stadium een dikke stengel vormt en dus
bij uitstek geschikt is voor zeer vroege oogst:
de zgn. mini-paksoi. Deze F1 hybride is uiterst zuiver, hoewel afwijkers
nooit 100% uit te sluiten zijn.

165450  400 zaden (1 g)  € 1,90 
165450.1  40.000 zaden (100 g)    € 79,00 
165450.2  400.000 zaden (1 kg)    € 690,00 

Palmkool 'Jagallo Nero'

Brassica oleracea 
(Engels: Kale)
Uit de palmkool, gekruist met andere
bladkolen, kwam deze prachtige eikenblad-
palmkool te voorschijn. Een mooie aanvulling
in het saladesortiment, want jong geoogst
hebben ze een knapperige en malse koolsmaak. Kort roerbakken kan
natuurlijk ook en van het oudere blad maak je een heerlijke palmkoolprak!
Het diep en onregelmatig ingesneden blad heeft een donkere, blauw- tot
grijsgroene kleur. Zeer winterhard!

165990  ± 400 zaden (2 g)  € 1,95 
165990.1  ± 20.000 zaden (50 g)  € 15,00 

Palmkool 'Zwarte van Toscana' /
'(Cavolo) Nero di Toscana'

Brassica oleracea 
(Engels: Kale)
Al sinds de 18e eeuw rond Toscana een kool
waar veel recepten van beschreven zijn.
Overigens werd deze kool al in de Romeinse
tijd gegeten en is ws de voorouder van onze boerenkool. Volgens velen de
mooiste stengelkool met lange donker- tot blauwgroen geribde bladeren.
Het blad is smal en gelijkmatig over de stengel verdeeld (als een palm).
Lekker mals en zeer sierlijk, ook heel decoratief in een pot! De planten zijn
goed vorstbestendig.

Zaaien maart-mei, plantafstand 50cm. Redelijk koudebestendig.
166000  ± 400 zaden (2 g)  € 1,95 
166000.1  ± 20.000 zaden (100 g)  € 25,00 
166000.2  ± 200.000 zaden (1 kg)    € 75,00 
166000.3  ± 600.000 zaden (3x1 kg)    € 150,00 

Palmkool 'Zwarte van Toscana' /
'(Cavolo) Nero di Toscana'

Brassica oleracea 
(Engels: Kale)
Al sinds de 18e eeuw rond Toscana een kool
waar veel recepten van beschreven zijn.
Overigens werd deze kool al in de Romeinse
tijd gegeten en is ws de voorouder van onze boerenkool. Volgens velen de
mooiste stengelkool met lange donker- tot blauwgroen geribde bladeren.
Het blad is smal en gelijkmatig over de stengel verdeeld (als een palm).
Lekker mals en zeer sierlijk, ook heel decoratief in een pot! De planten zijn
goed vorstbestendig.

Zaaien maart-mei, plantafstand 50cm. Redelijk koudebestendig.
166010  ± 200 zaden (1 g)  € 1,50 
166010.1  ± 10.000 zaden (50 g)  € 19,95 

Palmkool 'Yurok' F1

Brassica oleracea 
(Engels: Kale)
Het kon niet uitblijven, dit is een professionele
hybride van het oude soort: compacter,
uniformer en beter bestand tegen ziekten
(meeldauw kan wel eens toeslaan). Al sinds de
18e eeuw rond Toscana een kool waar veel recepten van beschreven zijn.
Overigens werd deze kool al in de Romeinse tijd gegeten en is
waarschijnlijk de voorouder van onze boerenkool. Volgens velen de
mooiste stengelkool met lange donker- tot blauwgroen geribde bladeren.
Het blad is smal en gelijkmatig over de stengel verdeeld (als een palm).
Lekker mals en zeer sierlijk, ook heel decoratief in een pot! De planten zijn
goed vorstbestendig.

Zaaien maart-mei, plantafstand 50cm. Redelijk koudebestendig.
166020  ± 50 zaden  € 3,95 
166020.1  ± 1000 zaden  € 49,50 
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Rode Kool 'Langedijker Vroege'

Brassica oleracea capitata var.
Rubra 
(Engels: Red Cabbage)
Vertrouwd ras uit de echte koolstreek in
Noord-Holland, geschikt voor vroege oogst.
Goede vaste structuur.

Zaaien voor buitenteelt in maart-april. Uitplanten op ca 50cm. Verlangt
goede grond.
166200  2 g  € 1,95 

Rode Kool 'Langedijker Bewaar'

Brassica oleracea capitata var.
Rubra 
(Engels: Red Cabbage)
Kolen vast en zwaar. Geschikt voor teelt in de
herfst en/of opslag in de winter.

Zaaien voor buitenteelt in maart-april.
Uitplanten op ca 50cm. Verlangt goede grond.
166400  2 g  € 1,50 
166400.1  100 g  € 15,00 

Rode Kool 'Lodero' F1

Brassica oleracea capitata var.
Rubra 
(Engels: Red Cabbage)
De eerste knolvoet-resistente rodekool! Deze
variëteit is voor de zomer- en herfstteelt
geschikt. Plant ze wat dichter bij elkaar voor
kleinere kooltjes, bij late teelt zijn de kolen goed te bewaren.

Zaaien voor buitenteelt in maart-april. Uitplanten op ca 50cm. Verlangt
goede grond.
166500  ± 25 zaden  € 3,95 

Rode Kool 'Roodkop' / 'Cabeza
Negra 2'

Brassica oleracea capitata var.
Rubra 
(Engels: Red Cabbage)
De donkerste rodekool uit het sortiment!
Vroeger heette dit ras "Negerkop", echt een
naam uit de tijd dat blanke Nederlanders geen zwarte medemensen
gewend waren. Terecht is de naam omgedoopt.

Zaaien voor buitenteelt in maart-april. Uitplanten op ca 50cm. Verlangt
goede grond.
166580  2 g  € 1,95 
166580.1  4x25 g  € 15,00 
166580.2  1 kg    € 75,00 

Rode Kool 'Rodima' F1 / 'Ruby
Perfection' F1

Brassica oleracea capitata var.
Rubra 
(Engels: Red Cabbage)
Een rodekool om echt trots op te zijn: de kolen
groeien heel gemakkelijk, geven een flinke
oogst en scheuren niet snel op het veld en hebben dus een lang
oogsttraject hebben. Voor vroege- en herfstteelt.

Zaaien voor buitenteelt in maart-april. Uitplanten op ca 50cm. Verlangt
goede grond.
166600  ± 25 zaden  € 2,95 
166600.1  ± 1000 zaden  € 19,95 

Rode Kool 'Rodeo' F1

Brassica oleracea capitata var.
Rubra 
(Engels: Red Cabbage)
Een topper in de vroege- en overwinterteelt
(weeuwen). De wat kleinere kolen smaken
fantastisch en de wasachtige bladeren staan
nog sierlijk in de tuin ook!

Zaaien voor buitenteelt in maart-april. Uitplanten op ca 50cm. Verlangt
goede grond.
166610  ± 25 zaden  € 2,95 

Rode Kool 'Rovite' F1

Brassica oleracea capitata var.
Rubra 
(Engels: Red Cabbage)
Spectaculaire rodekool voor de zomer- en
vroege herfstteelt. In 4 maanden tijd groeit
deze kool (mits voldoende bemest) uit tot een
recordkool van 1-3 kg! Ideaal voor een flinke pan hachee of een mooie,
rode zuurkool. Dit ras is ook geschikt voor weeuwenteelt. 
Een klant mailde ons: met de Rode Kool 'Rovite' F1 hebben jullie echt een
topper in huis. Ik heb ze 30x40cm uitgeplant, net erover tegen de
koolwitjes en wat culterrakorrels en compost erbij. Het resultaat is een
prachtige oogst vanaf half augustus van kooltjes van ongeveer 1,5 kilo met
een heerlijke zachte smaak. Een aanrader die ik volgend jaar zeker weer in
de moestuin wil hebben.

Zaaien voor buitenteelt in maart-april. Uitplanten op ca 50cm. Verlangt
goede grond.
166620  ± 25 zaden  € 2,95 

Savooiekool 'Aubervilliers'

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Green Savoy Cabbage)
Dit is een historisch, vrij zeldzaam ras, dat het
eerst geteeld werd rond Aubervilliers, een stad
dat inmiddels is opgeslokt door Parijs (net
buiten de periferie), maar dat vroeger (in de vlakte van Vertus) een
bruisend teeltgebied van groenten voor Parijs was. De fraaie gebobbelde
kool is zacht en zeer smakelijk (iets zoet), oogstbaar in herfst of vroege
winter.

166880  2 g  € 1,95 
166880.1  100 g  € 15,00 

Savooiekool 'Bloemendaalse
Gele'

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Yellow Savoy Cabbage)
ECO GETEELDE ZADEN! Vanwege de zeer
zachte smaak wordt dit oude ras wel
“slobberkool” genoemd. De kleur is goudgeel, lichtgekroesd en iets spits
van vorm. Een delicatesse, maar kook ze niet (zoals vroeger) al te lang:
zonde van de smaak. Dit zeer oude ras is opvallend vorstbestendig, dus
nog laat in de herfst te oogsten.

Zaaien in maart-april. Uitplanten op 60x60 cm voor grote soorten, mini-
types ongeveer 20x20 cm.
166900  100 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Savooiekool 'January King 3'

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Red Savoy Cabbage)
Kool is mooi! Dit ras geeft regenboogtinten van
groen, blauw en purper op de bolronde kolen.

Zaaien in maart-april. Uitplanten op 60x60 cm
voor grote soorten, mini-types ongeveer 20x20 cm.
167000  500 zaden  € 1,95 

Savooiekool 'Donkergroene
Putjes'

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Green Savoy Cabbage)
Mooi gevormde, vaste kool. Zacht gekroesd. In
de kop een kuiltje of holte, het zgn. putje.
Verdraagt enige vorst. Groene kool.

Zaaien in maart-april. Uitplanten op 60x60 cm voor grote soorten, mini-
types ongeveer 20x20 cm.
167400  ± 150 zaden  € 2,50 

Savooiekool 'Barbosa' F1

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Green Savoy Cabbage)
Mooi compact en toch zwaar kooltje, dat zeer
goed tegen kou kan en zelfs op kleinere
plekjes (bijvoorbeeld in potten) inzetbaar is!
Dit smakelijke, donkergroene savooiekooltje is oogstbaar in ongeveer 20
weken.

Zaaien in maart-april. Uitplanten op 60x60 cm voor grote soorten, mini-
types ongeveer 20x20 cm.
167500  ± 75 zaden  € 2,95 

Savooiekool 'Cordesa' F1 / 'Ksa
173'

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Green Savoy Cabbage)
De eerste (groene) savooiekool, die knolvoet-
resistent is! Dit is een lastige schimmelziekte,
die al je (niet-resistente) koolsoorten aantast en laat mislukken. Deze
savooiekool vormt mooie vaste sluitkolen, die in het centrum geel-wit is en
aan de buitenzijde donkergroen gebobbeld. Dit topras is ook nog resistent
tegen witte roest en de ringvlekkenziekte.

Zaaien in maart-april. Uitplanten op 60x60 cm voor grote soorten, mini-
types ongeveer 20x20 cm.
167510  ± 50 zaden  € 3,95 

Savooiekool 'Darsa' F1

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Yellow Savoy Cabbage)
ECO GETEELDE ZADEN! Gele savooiekool is de
zachtste kool, die we kennen. “Geel” duidt
natuurlijk vooral voor de binnenkant, hoewel
de buitenzijde ook wel vrij lichtgroen is. ‘Darsa’ F1 is een professionele
hybride, die een zeer goede, gelijke groei geeft met vaste, ovaalvormige
kolen. Na de oogst kunnen de kolen koel worden bewaard van november-
maart.

Zaaien in maart-april. Uitplanten op 60x60 cm voor grote soorten, mini-
types ongeveer 20x20 cm.
167520  20 zaden  € 2,50 
167520.1  1000 zaden  € 59,00 

Savooiekool 'Verza di Verona' /
'San Michele' / 'Violaceo di
Verona'

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Red Savoy)
Een savooiekool, die neigt naar rodekool...,
prachtige blauw met rood gebloste, vaste kolen. Dit prachtige, historische
ras is dankzij de traditionele eetcultuur in Italië bewaard gebleven.

Zaaien in maart-april. Uitplanten op 60x60 cm voor grote soorten, mini-
types ongeveer 20x20 cm.
167550  2 g  € 1,95 
167550.1  100 g  € 15,00 

Savooiekool 'Vertus 2'

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Green Savoy)
ECO GETEELDE ZADEN! Platronde, vrij vaste
kolen met fraai gebobbeld, grijsgroen blad. De
oogst is rond september-oktober.

Zaaien in maart-april. Uitplanten op 60x60 cm voor grote soorten, mini-
types ongeveer 20x20 cm.
167560  200 zaden (1 g)  € 1,95 
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Savooiekool 'Vroege Groene
Spitse' / 'Kappertjes' / 'Vorbote'

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Green Savoy)
Door de spitse, i.p.v. de ronde koolvorm is dit
malse, groene savooiekooltje vroeg oogstbaar.
Vroeger bestond het ras 'Maastrichter Schelk', door Belgen "driekopper"
genoemd; aangezien dit ras uitgestorven is, kan het grapje ook met dit ras
worden uitgehaald: in september zaaien, als weeuwenplant (onder glas)
overhouden, in het vroege voorjaar uitplanten en in de vroege zomer
oogsten; niet te diep snijden, groeit de plant weer door en vormt dan een
paar (meestal 3) zijscheuten die heerlijk mals zijn en als kleinkropje
worden geoogst: succes!

Zaaien in maart-april. Uitplanten op 60x60 cm voor grote soorten, mini-
types ongeveer 20x20 cm.
167570  200 zaden  € 2,95 

Savooiekool 'Winterkoning 2' /
'Ormskirk'

Brassica oleracea capitata var.
Sabauda 
(Engels: Green Savoy)
Vaste kool, met weinig buitenblad. Een mooie
winterkool voor direkte consumptie vanaf het
veld. Donkergroene kool.

Zaaien in maart-april. Uitplanten op 60x60 cm voor grote soorten, mini-
types ongeveer 20x20 cm.
167600  500 zaden (2 g)  € 1,95 

Snijkool Of Bladkool 'Asa de
Cantaro'

Brassica oleracea var. Acephala 
(Engels: Cabbage)
Een oude, mediterrane kool die toch behoorlijk
koudebestendig is. De bladeren zijn als
wijdopen gespreide handpalmen, sierlijk en
knapperig door de dikke witte nerven. Pluk het blad naar behoefte voor
rauw- of saladegebruik. Na niet te strenge winters blijft de plant over en
groeit door, waardoor een stammetje ontstaat. De bloeistengels steeds
weghalen om doorgroei te bevorderen.

167650  10 g  € 2,50 

Snijkool Of Bladkool 'Deep
Colour & Taste'

Brassica oleracea 
(Engels: Cabbage)
Op verzoek van een kweker maakten we dit
mengsel van prachtig gekleurde kolen voor
een gezonde winterschotel. Je kan ze in elk
stadium oogsten: heel jong voor rauwe salades, en in elk volgend stadium
om even kort te roerbakken of om er een kleurig hutspotje van te maken.

167690  5000 zaden (25 g)  € 3,95 
167690.1  15.000 zaden (3x25 g)  € 9,95 

Snijkool Of Bladkool 'Japanese
Collection'

Brassica oleracea var. acephala
cv. group Curly Kale
(Engels: Ornamental or Garnish
Cabbage or Kale)
Uit de beschikbare soorten stellen we een
voordelige collectie samen van 5 soorten, apart verpakt.

Sierkool of Garneerkool komt het meest tot zijn recht in de nazomer tot de
herfst (met uitloop in de winter), niet te vroeg zaaien dus. In Japan zijn
deze mooi gekleurde kolen ontstaan en bij ons in de tuin of in potten een
kleurige aanvulling! Kort gekookt of in de roerbakpan een kleurige
aanvulling in gerechten. De milde smaak wordt al lang in de Aziatische
keuken gewaardeerd!
167700  5x 50 zaden  € 12,50 

Snijkool Of Bladkool 'Red
Russian' / 'Ragged Jack'

Brassica oleracea var. Acephala 
Een prachtige losse kool, in de Victoriaanse tijd
al populair om mee te decoreren! Het blad is
diep gekarteld, blauwgroen met purperen
glans en rode nerven. Siert uw tuin, een
afwisseling op het bord.

167800  1000 zaden (5 g)  € 2,50 
167800.1  26.000 zaden (100 g)  € 19,95 
167800.2  260.000 zaden (1 kg)    € 75,00 

Snijkool Of Bladkool 'Russian
Mix'

Brassica oleracea var. Acephala 
Dit is een speelse kruising tussen onze ‘Red
Russian’ (167800) en ‘Siberian’ (167850). Dat
resulteert in een prachtige losse bladkool, in
de Victoriaanse tijd al populair om mee te
decoreren! Je zal een mix aantreffen van (min of meer) gekarteld blad in
tinten blauwgroen, purper tot helder groen, dit alles met groene of rode
nerven. Het siert de tuin (of bakken) en is een afwisseling op het bord: je
eet ze jong door de sla of laat ze groter groeien om te roerbakken of om
er een hutspotje mee te maken. Net als boerenkool zeer koudebestendig!

167820  1000 zaden (5 g)  € 2,50 

Snijkool Of Bladkool 'Siberian'

Brassica oleracea var. Acephala 
Net als de Red Russian een prachtige losse
kool, in de Victoriaanse tijd al populair om mee
te decoreren! Het blad is diep gekarteld en
gekruld, blauwgroen met witte nerven. Siert
uw tuin, een afwisseling op het bord.

167850  1000 zaden (5 g)  € 2,50 
167850.1  100 g  € 29,50 
167850.2  1 kg    € 55,00 

Snijkool Of Bladkool 'Sutherland
Kale' / 'Càil Cataibh'

Brassica oleracea var. Acephala 
(Engels: Scottish Kale)
Bladkool is zeer sterk en vorstbestendig. In
ons land is vooral de boerenkool bekend, maar
in veel landen kent men de gladdere, in
rozetten groeiende soorten. Engelstaligen vatten de groep samen als
“Kale”. Dit (inmiddels historische) ras komt uit de provincie Sutherland,
Noord-Schotland. Ene Elizabeth Woolcombe kreeg deze kool rond 1950
van Angus Simmonds, die onderzoek deed met bladkool aan de Edinburgh
University. Sindsdien is deze topper omgedoopt tot ‘Sutherland Kale’. Veel
enthousiaste verhalen komen we tegen op internet! Het blad is mals als
spinazie en kan tot diep in de winter worden geoogst. Wat stugger blad is
heerlijk in een stamppotje. Bij een strenge winter stopt de oogst even. In
het voorjaar loopt de plant weer uit en zelfs de bloemknoppen zijn heerlijk
(als broccoli)!

167860  5 g  € 2,50 
167860.1  100 g  € 19,95 

Snijkool Of Bladkool 'Georgia
Southern Collard'

Brassica oleracea var. Acephala 
(Engels: Collard Green)
Dit sterke oude ras van vóór 1880 kan zowel
tegen kou als hitte en geeft een grote oogst
van iets gebobbeld blad. Jong door de sla en
ouder in de wok of stamppot.

Dit type is een van de oudste kolen in cultuur. De Romeinen brachten ze in
Noord-Europa. Losse bladkool is inmiddels in de VS behoorlijk populair als
Collard Green. In de tuinen, op Organic Markets, zelfs in de supermarkt
tref je ze aan. In Brazilië, Portugal en Noord-Afrika vind je ze ook veel,
bijvoorbeeld onder de naam “Couve Portuguese”. De teelt is erg
gemakkelijk, alleen tijdens de heetste dagen kunnen ze in de bloei
schieten. Ideaal dus voor een voorjaars-, herfst- en winterteelt.
167870  5 g  € 1,95 

Snijkool Of Bladkool 'Top Bunch'
F1

Brassica oleracea var. Acephala 
(Engels: Collard Green)
De vroegste en meest productieve collard-
green, die we kennen. Het mooi rond
gevormde blad is sappig en iets gebobbeld.

Dit type is een van de oudste kolen in cultuur. De Romeinen brachten ze in
Noord-Europa. Losse bladkool is inmiddels in de VS behoorlijk populair als
Collard Green. In de tuinen, op Organic Markets, zelfs in de supermarkt
tref je ze aan. In Brazilië, Portugal en Noord-Afrika vind je ze ook veel,
bijvoorbeeld onder de naam “Couve Portuguese”. De teelt is erg
gemakkelijk, alleen tijdens de heetste dagen kunnen ze in de bloei
schieten. Ideaal dus voor een voorjaars-, herfst- en winterteelt.
167875  150 zaden (1 g)  € 2,95 

Snijkool Of Bladkool 'Vates
(Collard) Champion'

Brassica oleracea var. Acephala 
(Engels: Collard Green)
Vates is een oud en vertrouwd ras met
zilvergroen, glad en knapperig blad. De plant
kan zeer jong of uitgegroeid worden geoogst.
Jong door de sla en ouder in de wok of stamppot.

Dit type is een van de oudste kolen in cultuur. De Romeinen brachten ze in
Noord-Europa. Losse bladkool is inmiddels in de VS behoorlijk populair als
Collard Green. In de tuinen, op Organic Markets, zelfs in de supermarkt
tref je ze aan. In Brazilië, Portugal en Noord-Afrika vind je ze ook veel,
bijvoorbeeld onder de naam “Couve Portuguese”. De teelt is erg
gemakkelijk, alleen tijdens de heetste dagen kunnen ze in de bloei
schieten. Ideaal dus voor een voorjaars-, herfst- en winterteelt.
167880  5 g  € 1,95 

Snijkool Of Bladkool 'Texsel
Greens' / 'Texel Greens' / 'Texcel
Greens'

Brassica carinata 
(Engels: Ethiopian or Mustard
Collard)
Een van de snelst groeiende, losse, pittige
bladkool, oorspronkelijk afkomstig uit Ethiopië en al lang op kleine schaal
bekend in Europa. Vanaf 1957 geïntroduceerd in de VS. De prettige, iets
zoete en pittige smaak is een mooie aanvulling in salades en op brood
(jong geoogst), maar kan ook geroerbakt of kort gestoofd worden als
spinazie (later geoogst).

167900  5 g  € 1,95 
167900.1  100 g  € 15,00 
167900.2  1 kg    € 100,00 

Spitskool 'Bacalan de Rennes'

Brassica oleracea convar
capitata var alba 
(Engels: Pointed Cabbage)
Dit oude streekras uit Rennes (Bretagne) geeft
prachtig gezond “omblad” met een forse en
malse spitskool, breed gevormd meteen
stompe spits. Een topper voor zomer- en herfstteelt.

173500  2 g  € 1,50 
173500.1  100 g  € 15,00 
173500.2  1 kg    € 39,95 

Spitskool 'Cœur de Bœuf des
Vertus'

Brassica oleracea convar
capitata var alba 
(Engels: Pointed Cabbage)
Een prachtig, historisch herfsttype, goed
koudebestendig en opvallend groot en vast
voor een oud ras. De zachte, milde smaak is opvallend!

Eigenlijk een soort Wittekool, onderscheidt zich door snellere groei en
spitse koolvorm.
174000  500 zaden (2 g)  € 1,95 
174000.1  25.000 zaden (100 g)  € 25,00 
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Spitskool 'Eersteling' / 'Express'

Brassica oleracea capitata var.
Alba 
(Engels: Pointed Cabbage)
Vroeg type. Dit "ouwe vertrouwde" ras is
geschikt voor zaai in het vroege voorjaar, maar
ook voor de weeuwen- en vrijsterteelt.

Eigenlijk een soort Wittekool, onderscheidt zich door snellere groei en
spitse koolvorm.
175000  500 zaden (2 g)  € 1,50 
175000.1  25.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Spitskool 'Filderkraut'

Brassica oleracea capitata var.
Alba 
(Engels: Pointed Cabbage)
Prachtige, historische spitskool, zo spits zie je
ze zelden! In vruchtbare grond geteeld worden
gemakkelijk zware kolen gehaald, tot wel 4-5
kg per kool! Heerlijk mals, vol van smaak, voldoende vast en fijn van
structuur. Je maakt er ook een geweldige zuurkool van. Vanwege dit
laatste werd dit ras veel geteeld in de buurt van Stuttgart: de naam duidt
op de teelt in Filder, een wat hoger liggende vlakte in het midden van
Baden-Württemberg (Zuid-Duitsland). 
Een klant schreef ons: “Ik heb deze spitskool naast spruitkool, koolrabi en
boerenkool staan en die zitten allemaal vol met luis en wittevlieg, maar
gek genoeg in de spitskool Filderkraut: geen rups, geen luis, geen
wittevlieg, niks daar van... je hebt vast iets aan deze info!” Ik hoor graag
meer ervaringen op dit gebied!

Eigenlijk een soort Wittekool, onderscheidt zich door snellere groei en
spitse koolvorm.
175500  200 zaden (1 g)  € 1,95 
175500.1  50 g  € 29,95 
175500.2  2x50 g  € 55,00 

Spitskool 'Cape Horn' F1

Brassica oleracea capitata var.
Alba 
(Engels: Pointed Cabbage)
Spits, vrij groot en vast. Voor vroege-, zomer-
en herfstteelt. Ook uitstekend voor
weeuwenteelt. Kan zwaar worden. Mals en
smakelijk.

Eigenlijk een soort Wittekool, onderscheidt zich door snellere groei en
spitse koolvorm.
176000  50 zaden  € 3,95 

Rode Spitskool 'Kalibos'

Brassica oleracea capitata var.
Rubra 
(Engels: Pointed Red Cabbage)
Prachtige historische spitskool met zeldzame
rode kleur, of moeten we zeggen: een rode
kool met spitse vorm? De kleine kooltjes
worden meestal voor herfstoogst geteeld en zijn mals en smakelijk. Zeer
geschikt ook als rauwkost door de salade.

176500  200 zaden (1 g)  € 2,95 
176500.1  5000 zaden (25 g)  € 25,00 

Rode Spitskool 'Redruth' F1

Brassica oleracea capitata var.
Rubra 
(Engels: Pointed Red Cabbage)
Prachtige spitskool met zeldzame rode kleur, of
moeten we zeggen: een rode kool met spitse
vorm? De kleine kooltjes worden meestal voor
zomer- of herfstoogst geteeld en zijn mals en smakelijk. Zeer geschikt ook
als rauwkost door de salade. Redruth is een sterk verbeterde hybride van
het oude ras Kalibos, dat minder uniform en dus minder geschikt voor
professionele teelt is.

176510  100 zaden  € 4,95 
176510.1  10.000 zaden  € 295,00 

Rode Spitskool 'Vysoké'

Brassica oleracea capitata var.
Rubra 
(Engels: Pointed Red Cabbage)
Toen we hier nog nooit van rode spitskool
hadden gehoord, was dit ras in het toenmalige
Tsjecho-Slowakije al bekend! Het is de
voorvader van alle latere rassen, zoals Kalibos e.a. Een van onze missies is
het behouden van oude, oorspronkelijke rassen, vandaar dat we dit ras in
stand houden: zeer goed van smaak, we horen graag jullie ervaringen en
zien graag foto’s! In Tsjechië is dit ras inmiddels nergens meer te vinden…

176520  1 g  € 1,95 
176520.1  100 g  € 50,00 

Spitskool 'Duncan' F1

Brassica oleracea capitata var.
Alba 
(Engels: Pointed Cabbage)
Een van de beste winterharde spitskoolrassen.
Elk jaar weer een primeur van het land en
...héél smakelijk!

Eigenlijk een soort Wittekool, onderscheidt zich door snellere groei en
spitse koolvorm.
177000  ± 50 zaden  € 2,95 

Groene Spruitkool 'Churchill' F1

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
Een van de vroegste spruiten, om tijdens de
eerste koude herfstdagen al te genieten van
deze heerlijke wintergroente. Grote oogst van
kleine, donkergroene, stevige spruitjes: van augustus-november. De smaak
is aangenaam, met voldoende zoete ervaring om kinderen tot mee-eten te
verleiden…

177710  ± 50 zaden  € 3,95 

Groene Spruitkool 'Groninger
(Stiekema)'

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
Vóór het tijdperk van de professionele hybride
spruiten was dit een geliefde vroege spruit.
Voor de hobbyist is dit een ideaal ras: redelijk vroege oogst, maar niet
allemaal tegelijk! (dec-januari). De smaak is opmerkelijk zacht voor een
oud ras!

177780  600 zaden (2 g)  € 1,95 
177780.1  30.000 zaden (100 g)  € 15,00 
177780.2  75.000 zaden (3x100 g)    € 35,00 

Groene Spruitkool 'Groninger
(Stiekema)'

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
ECO GETEELDE ZADEN! Vóór het tijdperk van
de professionele hybride spruiten was dit een
geliefde vroege spruit. Voor de hobbyist is dit een ideaal ras: redelijk
vroege oogst, maar niet allemaal tegelijk! (dec-januari). De smaak is
opmerkelijk zacht voor een oud ras!

177790  300 zaden (1 g)  € 2,50 

Groene Spruitkool 'Hilds Ideal' /
'Evesham Special'

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
Rijkdragend, harde kleine spruiten, hoge
opbrengst. Ze hebben nog de ouderwetse,
stevige spruitensmaak.

178000  600 zaden (2 g)  € 1,50 
178000.1  30.000 zaden (100 g)  € 25,00 
178000.2  300.000 zaden (1 kg)    € 150,00 

Groene Spruitkool 'Crispus' F1

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
Deze spruitkool is Knolvoetresistent! Het is een
relatief vroeg ras dat ook later kan worden
gezaaid voor vroege winteroogst. De planten
produceren een hoge opbrengst van ronde, gladde, zeer dichte spruiten
die goed zijn verdeeld over de stengel. Ze zijn goed houdbaar en smaken
aromatisch en iets zoet. 
“Een positieve noot uit België. Ik heb verleden jaar bij jullie het zaadgoed
van de Spruitkool Crispus aangekocht en dus zelf gezorgd voor
spruitplanten. Tot dan had ik steeds geteelde planten aangekocht. Deze
geteelde planten gaven steeds het zelfde slechte resultaat: rotting van
binnenuit in de vrucht en vooral veel last van grijze luizen, kortom we
hebben steeds te weinig zelf geteelde spruiten kunnen eten. Het resultaat
van de huidige oogst echter : geen rotting, weinig of geen luizen en vooral
heel lekker. Kortom, jullie hebben mij kwaliteit verkocht! Afz. T.G.”

179000  20 zaden  € 3,95 

Groene Spruitkool 'Bitesize' F1

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
Een gastronomische delicatesse met een
geweldig uithoudingsvermogen! De kweker
van dit ras jubelt: “Er is nog nooit een
Spruitkool zo lekker geweest, zo perfect gevormd, en zo winterhard als
‘Bitesize’!” In tegenstelling tot de meeste moderne spruiten kan bij dit ras
de pluk lang worden uitgesteld, je eet dus van de planten tot ver in de
winter! Zoals de naam al doet vermoeden, produceren de planten mini-
spruitjes, precies de juiste grootte voor een bevredigende mondvol... De
smaak is buitengewoon goed, vooral na “verzoeting” door de vorst:
aromatisch, notig, succulent, en peperig. Hoe korter je ze kookt, hoe beter
alle smaakfacetten tot zijn recht komen. 
De totale teelttijd van zaaien tot de eerste oogst bedraagt 6 maanden.

180940  ± 50 zaden  € 2,95 

Groene Spruitkool 'Bosworth' F1

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
Middenlate herfst- en winterspruit. Oogstbaar
van half oktober t.m. eind januari.
Hybridespruiten geven een hoge opbrengst
van stevige kwaliteitsspruiten. Bosworth F1 is een Engelse kruising met
een hoge ziekteresistentie en goede bewaarbaarheid.

180950  ± 40 zaden  € 2,95 

Groene Spruitkool 'Brodie' F1

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
Een van de meest kindvriendelijke spruitjes!
De smaak is zacht en zoet en toch net genoeg
spruit om niet flauw te worden. Middengroot
van maat en oogstbaar van half december tot eind maart.

180960  40 zaden  € 3,95 

Groene Spruitkool 'Thor' F1 /
'Hemera' F1

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
Een extra late, professionele, sterke spruitkool
met veel ziekteresistenties. Dat is ook wel
nodig voor een laat soort, het kan soms zwaar weer zijn! Van januari-
maart verschijnen de tamelijk grote, iets zoete spruiten in overvloed.

181000  ± 50 zaden  € 3,95 
181000.1  ± 1000 zaden  € 50,00 
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Groene Spruitkool 'Long Island
(Improved)'

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
In een mooie verzameling historische
spruitkool mag een oud Amerikaans ras niet
ontbreken. Sinds ongeveer 1890 en nog steeds is deze “Brussels Sprouts”
een populair ras bij de hobbyisten in de States. De smaak is niet te scherp,
maar duidelijk aromatisch en notig. Opvallend is de vrij gedrongen groei
en goede bestendigheid tegen vorst.

181200  600 zaden (2 g)  € 1,95 
181200.1  30.000 zaden (100 g)  € 15,00 
181200.2  300.000 zaden (1 kg)    € 39,95 

Groene Spruitkool 'Roodnerf'

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Brussels Sprouts)
Uit Hollandse historie: middengrote en
ouderwets pittig smakende spruiten. Het rode
nerfje in de nerven van blad en spruitje wordt
veroorzaakt door anthocyaan, een natuurlijke kleurstof, waarvan steeds
meer de nuttige en gezonde eigenschappen wordt ontdekt (anti-oxidant
etc.) Deze winterspruit is oogstbaar van januari tot maart.

181600  600 zaden (2 g)  € 1,95 
181600.1  30.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Rode Spruitkool 'Rubine'

Brassica oleracea oleracea var.
Gemmifera 
(Engels: Red Brussels Sprouts)
Rode spruiten hebben ten opzichte van de
oude groene rassen een zachtere en iets
zoetere smaak.  
De planten zijn zeer sierlijk en diep blauwrood van kleur. Rode spruiten
zijn ontwikkeld door de oprichter van ons bedrijf: C.N. Vreeken (Kees).

182000  600 zaden (2 g)  € 1,95 
182000.1  30.000 zaden (100 g)  € 50,00 

Roosjes Spruitkool 'Petit Posy' /
'Kalettes Garden Mix'

Brassica oleracea 
(Engels: Flower Sprouts / Kalettes)
Een grappige Engelse kruising tussen
Spruitkool en Boerenkool. Het resultaat? Een
stevige stengel met losse rozetjes in groene en
purperrode kleuren met rafelige randjes. De hele winter staat deze groente
te pronken en klaar voor de oogst. De rozetjes (losse “spruitjes”) smaken
niet als de bekende spruitjes maar als een jong bladkooltje, alsof ze
lentefris zijn! Zo staat ‘s winters een rijke vitaminebron klaar in de tuin
met een nieuwsgierig makende schoonheid.

182100  ± 25 zaden  € 3,95 

Rode Tsoi Sim 'Hon Tsai Tai'

Brassica oleracea 
Een populaire groente, bekend over de hele
wereld! Gegeten worden stengel, blad en
bloem(knop). Blad en stengel zijn pittig van
smaak, de bloemstengel en -knop hebben een
fijne zoete smaak. Deze selectie is heel sierlijk
vanwege de paarse stengels, gecombineerd met het groene blad en de
gele bloemetjes geeft is dat een kleurverrassing! Jong oogsten voor een
heerlijke toevoeging aan salades. Dikkere stengels zijn ook na koken een
soort aspergevervanger.

182900  2 g  € 2,50 
182900.1  100 g  € 39,50 

Tsoi Sim 'Ky Late'

Brassica oleracea 
(Engels: Japanese Green, Green
Boy)
Een populaire groente, bekend over de hele
wereld! Gegeten worden stengel, blad en
bloemknop. Blad en stengel zijn pittig van
smaak, de bloemstengel en -knop hebben een fijne zoete smaak. Deze
selectie is in de tropen bekend als “70-80 dagen selectie”. Bij ons duurt het
iets langer, maar dit is het type, dat vooral in het voorjaar en de zomer
wordt geteeld. De bladeren zijn dikker dan het snelle type en komen pas
in bloei als de plant goed in het blad zit. Let wel op: zaai ze in perspotten
want elke groeiremming heeft het gevaar van bloei in zich.

183000  5 g  € 1,50 
183000.1  100 g  € 15,00 
183000.2  1 kg    € 100,00 

Tsoi Sim 'Show Jean' F1

Brassica oleracea 
(Engels: Japanese Green, Green
Boy)
Een populaire groente, bekend over de hele
wereld! Gegeten worden stengel, blad en
bloemknop. Blad en stengel zijn pittig van
smaak, de bloemstengel en -knop hebben een fijne zoete smaak. Deze
snelgroeiende selectie geldt als de beste en meest betrouwbare voor alle
teelten met een lichte voorkeur voor de voorjaars- en zomerteelt. De
bladeren zijn dikker dan het snelle type ‘Xotus’ en komen pas in bloei als
de plant goed in het blad zit. Let wel op: zaai ze in perspotten want elke
groeiremming heeft het gevaar van bloei in zich.

183050  5 g  € 2,95 
183050.1  ± 25.000 zaden (100 g)  € 35,00 
183050.2  1 kg    € 250,00 

Tsoi Sim 'All-In' F1

Brassica oleracea 
(Engels: Japanese Green, Green
Boy)
Een populaire groente, bekend over de hele
wereld! Gegeten worden stengel, blad en
bloemknop. Blad en stengel zijn pittig van
smaak, de bloemstengel en -knop hebben een fijne zoete smaak. Deze iets
trager groeiende selectie geldt als de beste en meest betrouwbare voor
alle teelten met een lichte voorkeur voor de herfst- en winterteelt. De
bladeren zijn dikker en zwaarder dan alle andere rassen en komen pas in
bloei als de plant goed in het blad zit. Ook heerlijk als jong geoogst
babyblad. Let wel op: zaai ze bij vroege teelt (vóór 1 juli) in perspotten
want elke groeiremming heeft het gevaar van bloei in zich.

183060  5 g  € 2,95 
183060.1  100 g  € 35,00 
183060.2  1 kg    € 250,00 

Tsoi Sim 'Xotus Selectie'

Brassica oleracea 
(Engels: Japanese Green, Green
Boy)
Een populaire groente, bekend over de hele
wereld! Gegeten worden stengel, blad en
bloemknop. Blad en stengel zijn pittig van
smaak, de bloemstengel en -knop hebben een fijne zoete smaak. Deze
selectie is in de tropen bekend als “50-60 dagen selectie”. Bij ons duurt het
iets langer, maar dit is wel het snelle type, die vooral in de nateelt en de
winterteelt wordt gebruikt. In de zomer komt er te snel een bloem in.

183100  5 g  € 1,95 
183100.1  100 g  € 15,00 
183100.2  1 kg    € 100,00 

Witte Kool 'Brunswijker' / 'Platte
Kortpoot' / 'Ur Kohl'

Brassica oleracea capitata var.
Alba 
(Engels: White Cabbage)
Een flinke grote, afgeplatte witte sluitkool. Dit
oude ras is van voor 1900 en komt in de
oudste catalogi, die ik ken standaard voor. Nog steeds is dit ras gewild
vanwege de malse smaak en de goede verwerkingseigenschappen tot
zuurkool. Kolen van 5-8 kg komen regelmatig voor, organiseer dus maar
eens een wedstrijdje met dit ras! Oogst sept-okt.

185100  3 g  € 1,50 
185100.1  100 g  € 10,00 

Witte Kool 'Roem van Enkhuizen'

Brassica oleracea capitata var.
Alba 
(Engels: White Cabbage)
ECO GETEELDE ZADEN! Dit vroege soort (65
dagen na uitplanten) geeft vrij kleine bolronde
kolen. De planten kunnen dicht bij elkaar
worden geplant (30 cm), ideaal dus voor de kleine tuin of voor in potten.

185200  200 zaden (1 g)  € 2,95 

Witte Kool 'Kilaton' F1 / 'Kilaxy' F1

Brassica oleracea capitata var.
Alba 
(Engels: White Cabbage)
Resistent tegen knolvoet! Deze lastige
schimmelziekte zorgt normaal voor jarenlange
uitsluiting van koolteelt in de tuin… Kilaton
heeft nergens last van en laat zich als herfst- of winterkool telen. De
bewaarbaarheid na de oogst is zeer goed.

185260  voor 30 planten  € 4,95 

Witte Kool 'Langedijker Bewaar'

Brassica oleracea capitata var.
Alba 
(Engels: White Cabbage)
Zeer late ronde kool van ongeëvenaarde
Noord-Hollandse selectie. Uitstekend geschikt
om te bewaren (opstapelen in de schuur).

185280  3 g  € 1,50 
185280.1  100 g  € 12,50 

Witte Kool 'Matsumo' F1 /
'Gunma' F1

Brassica oleracea capitata var.
Alba 
(Engels: White Cabbage)
Zeer vroeg oogstbaar ras (bij uitzaai in februari
al vanaf half juli). Dit zoete type is platrond en
derhalve een professionele versie van onze oude, vertrouwde
'Brunswijker'. De vroegheid, gecombineerd met een hoge opbrengst is een
unieke eigenschap van dit nieuwe ras!

185350  voor 30 planten  € 3,95 

Witte Kool 'Minicole' F1

Brassica oleracea capitata var.
Alba 
(Engels: White Cabbage)
Rond klein, zeer vroeg kooltje. Ideaal voor
kleine tuinen en kleine maaltijden. De harde
kooltjes zijn met gemak 4 maanden te
bewaren!

185400  50 zaden  € 3,50 
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Zwarte Mosterdkool

Brassica nigra 
Hier hebben we een stukje historie op
koolgebied! De Europese voorloper van de
Aziatische Amsoi, die ontstaan is uit een
kruising met raapstelen. De zaden zijn zwart
en tot mosterd te persen. Het blad is lekker
pittig en de plant zeer vorstbestendig. Tip: als microgroente is dit een
heerlijke pittige toevoeging voor salades, je kan ook zaaien als spinazie en
het blad jong oogsten voor in de sla.

186000  2250 zaden (5 g)  € 1,95 
186000.1  45.000 zaden (100 g)  € 4,95 
186000.2  450.000 zaden (1 kg)    € 25,00 
186000.3  1,35 miljoen zaden (3x1 kg)    € 50,00 

Kruisbestomaat

Solanum spontaneum 
Onbekende, maar lekkere vervanger van onze
bekende tomaat! De plant doet sterk denken
aan de tomaat, maar wel wat losser van groei.
Enkele stokken of langs gaas telen is dus
handig. Per tros groeien wel 30 oranjegele
vruchtjes (1,2 g) met een diameter van 1 cm, we telden op een jaar 500
vruchtjes van 1 plant! De smaak is zoet met een prettig bessenaroma.
Vanwege de smaak, maar nog meer vanwege het uiterlijk hebben we dit
vruchtje omgedoopt tot kruisbestomaatje. Geniet van een jaarlijkse oogst,
de teelt kan buiten of in de kas.

186300  ± 100 zaden  € 1,95 
186300.1  ± 10.000 zaden  € 75,00 

Lamsoor

Aster tripolium 
(Engels: Sea Aster or Sea Starwort)
Deze zilte plant komt in ons land in het wild
voor op kwelders, waar het zoute water af en
toe overheen gaat. Het is niet de echte
Lamsoor (Limonium vulgare) maar wel de
enige eetbare “Lamsoor”! Het jonge blad is eetbaar in de salade of kort
geroerbakt. Teel ze bij voorkeur op brakke grond of maak je eigen zoute
plantenbak. Het 2e jaar gaat de plant rijk bloeien met witte of lichtblauwe
asterbloemetjes, de bijen zijn er gek op!

186380  ± 750 zaden (1 g)  € 2,95 
186380.1  25 g  € 39,95 
186380.2  4x25 g  € 125,00 

Landkaviaar

Bassia scoparia 
(Engels: Burning Bush, Summer
Cypres, Tumbleweed, Land Caviar)
Dit familielid van de Ganzenvoet kent zijn
oorsprong in de grazige steppen van Zuid-
Rusland en is vandaar door immigratie in de
prairies van Midden-Amerika terecht gekomen. De sierlijkheid en
eetbaarheid strijden om voorrang bij deze fijnbladige, knuffelbare,
kegelvormige plant (60-90 cm hoog). Het blad en de jonge scheuten zijn
zeer smakelijk en worden kort gekookt of geroerbakt. De naam
“Landkaviaar” dankt de plant aan de eetbare zaden, die op kaviaar lijken
qua uiterlijk en textuur, in Japan is het een delicatesse en wordt “Tonburi”
genoemd. De zaden worden gedroogd, gekookt en dan voor een dag in
koud water geweekt. Daarna worden ze door de handen gewreven om de
buitenste huid te verwijderen, wat er overblijft zijn de glanzend groene
zaden. Het kruid bevat enige Saponine (minder dan in bonen), dus geen
borden vol ervan eten. Native Americans gebruikten deze eigenschap om
vissen tijdelijk te verdoven, deze dieren zijn namelijk gevoelig voor
Saponine. In de herfst worden de lichtgroene planten prachtig herfstrood
en in de winderige prairie ontstaat het bekende Tumbleweed, dorre
pruiken, die door stoffige straten rollen...: de zaden worden verspreid door
dit tuimelen van de plant. Schapen zijn o.a. gek op deze plant en andere
groen-eters zullen er ook van smullen. Tenslotte: het blad en de zaden
hebben veel geneeskrachtige eigenschappen: anti-bacterieel en anti-
schimmel.

186400  2000 zaden (2 g)  € 1,50 
186400.1  100.000 zaden (100 g)    € 9,95 

Lathyruspeultjes

Lathyrus sativus 
(Engels: Chickling Pea, Chickling
Vetch)
In Italië heet dit peulgewasje Cicerchia
marchigiana en wordt aldaar al eeuwen lang
uit de natuur gegeten! Als sierplantje met zijn
witte, roze en bleekblauwe vlinderbloemetjes misstaat deze lathyrus
allerminst. De hoogte is 60cm, geef ze een vochtige en zonnige plek.
Heerlijk mals zijn de kleine, onrijpe peultjes en rond de Middellandse Zee
worden de rijpe zaden gegeten als (droog)erwtjes: een voedzame
lekkernij! Zet ze echter niet vaker dan 1x per week op het menu en kook
ze 30min.; overmaat van bepaalde aminozuren in het zaad schaadt. In
arme tijden at men zich het “Lathyrisme”, een zenuwziekte. Niet bang
worden, rond de Middellandse Zee, maar ook in Azië wordt deze groente
zeer regelmatig gegeten! Tenslotte: als bemestingsplant is deze lathyrus
vanwege de snelle stikstof vastlegging zelfs effectiever dan klavers!

186500  50 zaden (10 g)  € 1,95 
186500.1  500 zaden (100 g)  € 6,95 
186500.2  2500 zaden (5x100 g)    € 25,00 

Lathyruspeultjes 'Bunte aus
Karlsruhe'

Lathyrus sativus 
(Engels: Chickling Pea, Chickling
Vetch)
Deze Lathyruspeultjes geven na de blauwwitte
tot hemelsblauwe bloei een interessante oogst
van vrij dikke, gevlekte en gemarmerde “erwtjes”. Dit is een vruchtbaar
ras, dat ongeveer 100-150 cm klimt. Uiteraard zijn ook de bloemen en
frisse peultjes eetbaar. In Italië heet dit peulgewasje Cicerchia marchigiana
en wordt aldaar al eeuwen lang uit de natuur gegeten! Als sierplantje met
zijn grappige vlinderbloemetjes misstaat deze lathyrus allerminst. De
hoogte is 60 cm, geef ze een vochtige en zonnige plek. Heerlijk mals zijn
de kleine, onrijpe peultjes! Rond de Middellandse Zee worden de rijpe
zaden gegeten als (droog)erwtjes: een voedzame lekkernij! Zet ze echter
niet vaker dan 1x per week op het menu en kook ze minimaal 30 minuten:
overmaat van bepaalde aminozuren in het zaad schaadt. In arme tijden at
men zich het “Lathyrisme”, een zenuwziekte. Niet bang worden, rond de
Middellandse Zee, maar ook in Azië wordt deze groente zeer regelmatig
gegeten! Tenslotte: als bemestingsplant is deze lathyrus vanwege de
snelle stikstof vastlegging zelfs effectiever dan klavers!

186510  30 zaden  € 2,95 

Lepelblad, Echt

Cochlearia officinalis 
(Engels: Scurvey-Grass)
Ideaal als menging in salades: voor een
lekkere pittige touch! Op lange zeereizen nam
men vroeger een vat gezouten lepelblad mee,
het werd gegeten ter voorkoming van
scheurbuik. Toen wist men nog niet eens dat het blad extreem veel
vitamine C bevat. Geneeskrachtig verhoogt lepelblad de eetlust en
bevordert de spijsvertering. Verder wordt gal en lever positief beïnvloed,
wat weer verzachtend werkt op jicht en reuma. De meerjarige plant is
wintergroen en groeit van oorsprong in brakwatergebieden. Bij teelt met
zoet en zout water worden de blaadjes kleiner dan in zoetwatergebieden.
(bron: Kruidenencyclopedie door Nico Vermeulen)

186600  1 g  € 2,95 
186600.1  100 g  € 85,00 
186600.2  1 kg    € 695,00 

Linzen, Groene 'Dupuis' / 'Dupuy'

Lens culinaris 
(Engels: Lentils)
In ons land een peulgewas in opmars door de
hoge voedingswaarde. Leuk om te telen, al is
de oogst in onze zomers niet enorm. Je zaait
historie, want al rond 9000 v. Chr. werden
linzen in “Klein Azië” gegeten. De laatste 500 jaar is linzen in Europa deels
verdrongen door erwten en is nu bezig met een come-back! Linzen laten
zich gekookt heel gemakkelijk in allerlei gerechten verwerken, bekend is
uiteraard de linzensoep. Als kiemgroente (spruitgroente) zijn linzen een
rijke bron van eiwitten. 
Dupuis linzen zijn wat kleiner en steviger dan gewone bruine linzen en zijn
daardoor bijvoorbeeld heel geschikt in salades. De linzensoort Dupuis
dankt haar naam aan de linzen die aangeduid worden als 'de Puy', een
linzensoort die beschermd is met de AOC (Appelationd Origine Controlé).
Dit is een speciale linzensoort uit het vulkaanlandschap in de Auvergne in
Frankrijk. De hoofdstad heet daar Le Puy en naar dit stadje zijn Le Puy-
linzen vernoemd. Alleen linzen uit Le Puy mogen die naam dragen, maar
de linzensoort groeit ook goed in andere plaatsen. Vanwege de
beschermde naam heten ze dan Dupuis linzen, om aan te geven dat het
om hetzelfde ras gaat.

187000  50 g  € 1,95 
187000.1  250 g    € 5,95 

Linzen, Rode 'Rode'

Lens culinaris 
(Engels: Lentils)
Rode linzen geven een prachtig gekleurde
soep! In ons land is het een peulgewas in
opmars door de hoge voedingswaarde. Leuk
om te telen, al is de oogst in onze zomers niet
enorm. Je zaait historie, want al rond 9000 v. Chr. werden linzen in “Klein
Azië” gegeten. De laatste 500 jaar is linzen in Europa deels verdrongen
door erwten en is nu bezig met een come-back! Linzen laten zich gekookt
heel gemakkelijk in allerlei gerechten verwerken, bekend is uiteraard de
linzensoep. Als kiemgroente (spruitgroente) of microgroente (jong
gegroeid met blaadjes) zijn linzen een rijke bron van eiwitten en heerlijk
bij gerechten of door de salade.

187002  50 g  € 1,95 
187002.1  250 g    € 5,95 

Linzen 'Brown Spanish Pardina'

Lens culinaris 
(Engels: Lentils)
Een geliefd, Spaans ras, de zaden zijn levend
bruin met een lichtgeel interieur. Ze zijn
ongeveer ½ cm breed en hebben een
enigszins nootachtige smaak. De textuur van
deze linze is een steviger dan de meeste andere rassen en het houdt zijn
vorm goed na te zijn gekookt. Dankzij hun stevige textuur zijn ze perfect
voor salades en voor soep die zal worden opgewarmd. Linzen laten zich
uitstekend kruiden en passen in mediterrane en Aziatische gerechten.
Gebruikt in vegetarisch koken als een vervanger voor vlees, zijn deze
kleine linzen laag in vetgehalte en bevatten veel eiwitten en vezels. Linzen
worden overigens al meer dan 8000 jaar gegeten en de kweek ontstond in
Zuidwest-Azië langs de rivier de Indus. Droge linzen hoeven niet
vantevoren worden geweekt in water.

187005  50 g  € 1,95 
187005.1  5x50 g    € 7,95 

Linzen 'Val di Nièvole'

Lens culinaris 
(Engels: Lentils)
Voor een algemene indruk of als kiemgroente
is een eenvoudig Linzenras goed genoeg. Voor
succesvolle teelt hebben we dit Noord-
Italiaanse ras geïntroduceerd in de Lage
Landen. In ons land is de Linze nog niet zo bekend als peulgewas. De teelt
is gemakkelijk en de oogst redelijk! U zaait historie, want al rond 9000 v.
Chr. werden linzen in “Klein Azië” gegeten. De laatste 500 jaar is linzen in
Europa deels verdrongen door erwten.

187010  100 g  € 4,95 
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Lijnzaad

Linum usitatissimum 
(Engels: Linseed)
Dat lijnzaad als toevoeging in bv. salades of
gemalen door de yoghurt zo enorm gezond is
konden de Romeinen niet (ten volle) weten,
toch deden zij het al! Feit is, dat dit vetrijke
zaad op het menu van een goede maaltijd stond. Al was het alleen maar
voor de stoelgang… Als kiemgroenten o.a. heerlijk in salades of (als laatste
toevoeging) in roerbakgerechten. De blauwe bloemetjes zijn heel sierlijk,
na de bloei wordt de plant ook voor de vezel (linnen) gebruikt. Voor teelt
als vlas(vezel): 300-500 g per 100 m² (afhankelijk van de vruchtbaarheid
van de grond)

187050  40 g voor 10 m²  € 1,95 
187050.1  1 kg    € 12,50 
187050.2  10 kg    € 95,00 

Litchitomaat 'Morelle de Balbis'

Solanum sisymbriifolium 
Een zeldzaam gewas uit Midden-Amerika. De
plant wordt 50-70 cm hoog (buiten) en zit vol
dunne stekels. Uit de prachtige witte tot
helblauwe bloemen ontstaan trossen met
stekelige vruchten, net als bij kastanjes. Als de
schalen zich openen komt de rode vrucht (met een doorsnee van 3 cm) te
voorschijn. Nog even op narijping wachten en je kan er in bijten. De
zoetzure, frisse Litchi-smaak is onmiskenbaar. Toepassingen te over:
gewoon zo eten, gekookt of in jam verwerkt (lekker met aardbeien!).
Tenslotte, een zeer bijzondere eigenschap: de plant is een veelbelovende
killer van het aardappelcystenaaltje!

188000  ± 175 zaden (0,5 g)  € 1,95 

Chinese Oker 'Early Moon' F1

Luffa acutangula 
(Engels: Angled Loofah, Ridged
Gourd)
Langwerpige vruchten met sierlijke lengte-
ribben. Dit hybride ras heeft extra kwaliteit,
wat betreft vroegheid, malsheid en opbrengst.
Kijk ook op www.luffa.info. class="desc-group">Teelt onder glas,
klimmend of kruipend gewas. Voor consumptie: groen oogsten.

190200  5 zaden  € 1,95 
190200.1  100 zaden  € 19,95 

Chinese Oker 'Special Long' F1

Luffa acutangula 
(Engels: Angled Loofah, Ridged
Gourd)
Populair in bv. Taiwan is deze extreem lange,
slangachtige loefa. De vruchten kunnen in de
tropen wel 1 m lang worden! Om rechte
vruchten te krijgen: met een strengetje raphia een zakje zand aan de
uiteinden binden. Jong oogsten voor consumptie, laten afrijpen voor
decoratie. Kijk ook op www.luffa.info. class="desc-group">Teelt onder
glas, klimmend of kruipend gewas. Voor consumptie: groen oogsten.

190250  5 zaden  € 2,95 

Sponscourgette 'Seven Star' F1 /
‘Cylinder’/ ‘Seven Happiness’ /
‘Shimmery’ / ‘Farmers 132' /
‘Merit’

Luffa aegyptiaca 
(Engels: Smooth Loofah, Sponge
Gourd, Angled Loofah)
Vruchten zo groot als een courgette, met lengteribben. Voor consumptie
jong oogsten. Bij afrijping wordt de vrucht geschild als en spons gebruikt.
Zeer rijkdragend en mals. Kijk ook op www.luffa.info. class="desc-
group">Teelt onder glas, klimmend of kruipend gewas. Voor consumptie:
groen oogsten.

190600  5 zaden  € 2,50 
190600.1  100 zaden  € 25,00 

Loquat

Eriobotrya japonica 
Deze tamelijk onbekende vrucht heeft zeker
potentie om meer onder de aandacht te
komen. De planten behoren tot de rozenfamilie
en vormen een groenblijvende struik met
donkergroene, behaarde bladeren. Het gaat
natuurlijk om de eivormige, oranje vruchten met zeer sappig, aromatisch,
zoetzuur vruchtvlees, wat enigszins doet denken aan abrikoos, perzik en
mango! De vrucht bevat 1-10 afgeplatte, bruine zaden, kunnen uit de
hand gegeten worden of worden verwerkt tot fruitsalades,
vruchtensappen, compote, consumptie-ijs en jam. In China en Taiwan
worden de vruchten ingeblikt. De Loquat kan ook in het Nederlandse en
Belgische gematigde zeeklimaat overleven, voor bloei moeten ze ‘s winters
opgepot de kas in. De vrucht wordt hier op de markt aangeboden, maar
vaak onder de foutieve benaming mispel, wat de vrucht is van Mespilus
germanicus, een verwante soort. De plant komt van nature voor in het
zuidoosten van China en in Japan waar hij al meer dan 1000 jaar als
fruitboom wordt gekweekt. Tegenwoordig wordt de Loquat wereldwijd in
de subtropen en tropisch gebergte gekweekt. (tekst bewerkt uit Wikipedia)

190700  5 zaden (in coco)  € 3,95 

Lulo 'Naranjilla'

Solanum quitoense 
Het eerste, dat opvalt is de prachtige plant!
Het grote, getande blad heeft een paarse
zweem en de stengels zijn zwaar bezet met
stekeltjes. De kleine witte bloemetjes zijn de
voorbode voor de heerlijk sappige vruchten.
De vruchten kleuren oranje bij rijping en zijn bezet met korte haartjes. Het
groene vruchtvlees levert een populair zoetzuur sap. De plante kunnen
vorstvrij overwinteren en zullen na jaarlijkse snoei weer energiek aan de
groei gaan!

190810  25 zaden  € 2,95 

Zoete Witte Lupine 'Amiga' /
'Energy'

Lupinus albus 
Een zeer oud eenjarig cultuurgewas uit de
Oude Wereld. De witte bloei en het stevige
handvormige blad zijn een sieraad in de tuin!
Door de diepe worteling wordt de structuur
verbeterd, lupine is in staat stikstof uit de lucht te binden en legt stikstof
vast in de grond. Verder wordt dit grootzadige soort ook gegeten:
roosteren, koken (eerst langdurig voorweken en weekwater weggooien,
zie en.wikipedia.org) of pletten tot meel: zeer proteïnerijk! Tremoços is
voor de Portugees wat Adamame voor de Japanner is: Lekker snoepen van
deze gezouten lupinebonen bij een drankje... 
LET OP: ER BESTAAT LUPINE-ALLERGIE, DIE DICHT BIJ NOTENALLERGIE
STAAT.

190820.1  100 g (voor 8 m²)  € 3,95 
190820.2  3x100 g (voor 25 m²)  € 7,95 
190820.3  1 kg (voor 80 m²)    € 15,00 
190820.4  10 kg (voor 800 m²)    € 99,95 

Oermaïs Of Teosinte

Zea mays ssp mexicana 
(Engels: Wild Corn)
Verwonderlijk hoe maïs kan ontstaan uit een
gras, met korrels ter grootte van koren! Toch
staat inmiddels vast dat dit de echte voorouder
vasn onze huidige maïs is. Zonder theoretische
kennis van genetica hebben de eerste bewoners van Amerika door selectie
en spontane (?) kruising de maïs steeds groter gemaakt... Dat is wat
domesticering uitricht, ook al in de oudheid. Plant dit curieuze zaad en
verwonder je... De korrels kunnen gemalen of gekookt worden. Wie weet
wordt dit gewas ooit ontdekt als een nieuw superfood.

190840  15 zaden  € 3,95 

Bak- En Siermaïs 'American Way'

Zea mays 
(Engels: Meal Corn)
Sierlijk en eetbaar als bakmaïs! Zeer
gevarieerd mengsel van bontgekleurde, grote
maïskolven, die wel 25-30 cm lang kunnen
worden! De planten worden 150-200 cm hoog
en rijpen in 115 dagen. Kolven drogen kleurecht op en blijven dan
jarenlang goed.

190845  ± 35 zaden (10 g)  € 1,95 
190845.1  ± 350 zaden (100 g)  € 7,50 
190845.2  ± 3500 zaden (1 kg)    € 29,95 

Bak- En Siermaïs 'Blue Krikken'

Zea mays 
(Engels: Meal Corn)
Een zeer oude, oorspronkelijke maïs uit Zuid-
Amerika. Deze kolven zijn flink groot, maar de
plant blijft gedrongen tot maximaal 150 cm.
Ideaal voor een kleine plek in de tuin of voor
de teelt in potten! Deze maïs wordt nog steeds gebruikt om mee te koken
of meel van te stampen.

190850  25 zaden  € 2,95 

Bak- En Siermaïs 'Earth Tones
Dent Corn'

Zea mays 
(Engels: Meal Corn)
Ongewild (of misschien bewust?) rouleerden er
prachtige, historische bakmaïs-rassen bij de
oorspronkelijke bewoners van Amerika. Neem
nu deze kolven: de verrukking van kleuren tijdens een nazomer
zonsondergang worden verenigd in dit prachtige mengsel. Per kolf komen
de volgende kleuren voor: terra, roze, wijnrood, groen, blauw en
goudgeel. Teel ze voor de sier of stamp er een mooie maïsbloem van.

190860  25 zaden (± 8 g)  € 2,95 
190860.1  ± 300 zaden (100 g)  € 12,50 

Bak- En Siermaïs 'Mandan Red
Clay' / 'Lavender Mandan'

Zea mays 
(Engels: Meal Corn)
Zo’n prachtige zilverlila maïs kan je onmogelijk
weerstaan! Voor de sier, maar van oorsprong
als bakmaïs om meel van te malen, voor het
maken van heerlijke cake of maïsbrood. Roosteren totdat ze zacht
“poppen” behoort ook tot de populaire mogelijkheden! De 120 cm
compacte planten geven zeer vroeg hun oogst en vertakken soms voor
nog meer kolven, dus deze maïs is geschikt voor ons klimaat.

190868  5 g  € 2,95 
190868.1  100 g  € 19,95 
190868.2  1 kg    € 150,00 

Bak- En Siermaïs 'Mandaran
Tiger'

Zea mays 
(Engels: Meal Corn)
Een bijzondere bakmaïs, die natuurlijk als
siermaïs het meest gebruikt zal worden.
Bakmaïs heeft als voordeel dat het glutenvrij
is, de Indianen bakken al eeuwen met dit bloem. De kolven geven een
prachtige kleurverscheidenheid en het bijzondere van deze variëteit zijn de
sierlijke tijgerstreepjes per maïskorrel (zie foto). De 2 m hoge planten
geven 1-2 kolven per plant, die goed tot rijping komen in ons klimaat. Als
de mannelijke pluimen rijp zijn helpt het de bestuiving om af en toe de
plant te schudden.

190870  25 zaden  € 2,50 
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Bak- En Siermaïs 'Nothstine Dent'

Zea mays 
(Engels: Meal Corn)
Een van de vroegste rassen onder de baktypes
is dit “oude” ras uit 1975. Geen grote oogst,
maar wel goed rijp en heerlijk van smaak! De
planten kunnen wel ruim 2 m hoog worden en
de korrels zijn geel met een wit hoedje... Bakmaïs heeft een lange
groeitijd, dus het vinden van een vroeg ras is mooi meegenomen!

190875  10 zaden  € 2,95 
190875.1  ± 250 zaden (100 g)  € 19,95 

Bak- En Siermaïs 'Oaxacan
Green'

Zea mays 
(Engels: Meal Corn)
Wat een bijzonder gekleurde, smaragdgroene
maïs! Als siermaïs natuurlijk een beauty, maar
oorspronkelijk komt deze soort uit Zuid-
Mexico, waar de indianen (Zapoteken, Mixteken en Mazateken) ze vroeger
al verbouwden als bakmaïs. De kolven zij 15-25 cm lang en groeien aan
stevige, ruim 2 m hoge planten.

190880  15-20 zaden (5 g)  € 1,95 
190880.1  100 g  € 15,00 

Bak- En Siermaïs 'Strubbes
Orange'

Zea mays 
(Engels: Meal Corn)
Een prachtige dieporanje tot donkerrode
bakmaïs, die uiteraard ook veel gebruikt wordt
voor de sierteelt. Het gemalen meel is ook
pracjtig diep van kleur. Ernest Strubbe kweekte dit ras, hij heeft veel
verbeteringen van oude rassen op zijn naam staan.

Bakmaïs 'Amino'

Zea mays 
(Engels: Meal Corn)
Een zeer gezonde maïs, die we van oorsprong
hebben gekregen uit de genenbank Cimmyt
(Mexico). Deze bezit gemakkelijk beschikbare
aminozuren: in de maïs zit 60-100%
opneembare lysine en tryptophan. Het is een stabiele kruising tussen
verschillende opaque-2 maïsvariëteiten uit de Andes. De kolven zijn
prachtig lichtblauw met andere kleurnuances. Dit type traditionele maïs
kookt men met kalk (houtasse) tot massa harina waarna er tortilla mee
gebakken wordt. De maïsplanten worden flink hoog en hebben een lange
groeitijd, zaai ze dus op tijd! Voor meer informatie, zie www.cimmyt.org

190890  5 zaden  € 2,95 

Bakmaïs 'Gourdseed of Texas'

Zea mays 
(Engels: Meal Corn)
Van oorsprong komt dit ras van Duitse boeren,
die rond 1870 uit de Vereinigde Staten naar
Texas verhuisden. De  
nakomelingen van deze pioniers hielden
kalkoenen in grote hoeveelheden. Deze waren dol op deze maïs, de korrels
komen heel gemakkelijk los. Elke stengel draagt 2 kolven van ± 20cm
lengte, vol met crèmekleurige korrels. In Texas geldt deze soort
momenteel als de beste voor het maken van tortilla.

190900  5 g  € 2,50 
190900.1  100 g  € 15,00 

Pofmaïs 'Little Indian' / 'Indian
Art'

Zea mays 
(Engels: Popcorn)
Populair omdat lekker hier bijzonder mooi is!
Het type is afkomstig van de Zuid-Amerikaanse
Indianen. Veelkleurige kolfjes (10-12cm lang)
die lekker zijn als popcorn of in de maïssoep. Oogstbaar na 100 dagen.

Uitzaai mei-juni buiten. Rij-afstand 65 cm, in de rij 20 cm. Enkele rijen
naastt elkaar telen om een goede bestuiving te bevorderen. Oogsten als
de korrels hard worden en daarna verder drogen. De zaden springen na
verhitting open en geven dan een gezonde snack!
190970  80 zaden (5 g)  € 1,95 
190970.1  1600 zaden (100 g)  € 15,00 

Pofmaïs 'Mini Mix'

Zea mays 
(Engels: Popcorn)
Kleine langwerpige kolfjes met mini
(popcorn)korrels. Leuk voor kinderen om in
zijn geheel te laten “poppen” en uit de kolfjes
te happen. Uiteraard zijn de veelkleurige
kolfjes ook zeer decoratief!

Uitzaai mei-juni buiten. Rij-afstand 65 cm, in de rij 20 cm. Enkele rijen
naastt elkaar telen om een goede bestuiving te bevorderen. Oogsten als
de korrels hard worden en daarna verder drogen. De zaden springen na
verhitting open en geven dan een gezonde snack!
190980  ± 50 zaden (3 g)  € 1,95 
190980.1  100 g  € 25,00 
190980.2  1 kg  € 150,00 

Pofmaïs 'Robust' F1 / 'Plomyk'

Zea mays 
(Engels: Popcorn)
Vroeg rijpend. Heerlijk, licht te verteren
bijgerecht. Met je eigen popcorn achter je
eigen filmpje.…

Uitzaai mei-juni buiten. Rij-afstand 65 cm, in
de rij 20 cm. Enkele rijen naastt elkaar telen om een goede bestuiving te
bevorderen. Oogsten als de korrels hard worden en daarna verder drogen.
De zaden springen na verhitting open en geven dan een gezonde snack!
191000  ± 25 zaden (5 g)  € 1,95 
191000.1  ± 500 zaden (100 g)  € 9,95 
191000.2  ± 5.000 zaden (1 kg)    € 50,00 

Pofmaïs 'Ruby Red' F1

Zea mays 
(Engels: Popcorn)
Maïs geeft het hele jaar een fris en gezond
uiterlijk aan de tuin. In het najaar ontstaan vrij
grote kolven met stevige, kleine maïskorrels.
De bloedrode kleur is warm, aantrekkelijk en
goed te drogen! Uiteindelijk ook leuk voor een roze popcorn.

Uitzaai mei-juni buiten. Rij-afstand 65 cm, in de rij 20 cm. Enkele rijen
naastt elkaar telen om een goede bestuiving te bevorderen. Oogsten als
de korrels hard worden en daarna verder drogen. De zaden springen na
verhitting open en geven dan een gezonde snack!
191200  25 zaden (3 g)  € 1,95 
191200.1  800 zaden (100 g)  € 15,00 

Pofmaïs 'Shaman's Blue' F1

Zea mays 
(Engels: Popcorn)
Deze prachtige staalblauwe maïs maakt kolven
van ruim 20 cm lang en komt van oorsprong
van de Indianen (Shaman is een soort
medicijnman). In de VS is deze blauwe soort
populair als grote gekleurde popcorn. Voor succesvol “poppen” moet de
maïs voldoende hard uitgerijpt zijn, bij een slechte nazomer lukt dat wel
eens niet in ons land.

Uitzaai mei-juni buiten. Rij-afstand 65 cm, in de rij 20 cm. Enkele rijen
naastt elkaar telen om een goede bestuiving te bevorderen. Oogsten als
de korrels hard worden en daarna verder drogen. De zaden springen na
verhitting open en geven dan een gezonde snack!

Pofmaïs 'Snow Puff'

Zea mays 
(Engels: Popcorn)
In het popcornland (de VS) galmen de lovende
kritieken over deze witte maïs: vroege oogst
(althans voor een popcorntype), heerlijk van
smaak, goed “poppend” en groot van formaat.
De planten worden 150-180 cm hoog, voor een maïs tamelijk laag dus.

Uitzaai mei-juni buiten. Rij-afstand 65 cm, in de rij 20 cm. Enkele rijen
naastt elkaar telen om een goede bestuiving te bevorderen. Oogsten als
de korrels hard worden en daarna verder drogen. De zaden springen na
verhitting open en geven dan een gezonde snack!

Pofmaïs 'Strawberry Red'

Zea mays 
(Engels: Popcorn)
Prachtige donkerrode kolfjes in de vorm van
een aardbei, maar dan 2x zo groot! Dit ras
gebruik je voor een prachtig rode popcorn,
maar voor de sier kan deze eerst een poosje
dienst doen op de herfsttafel. Planten van ongeveer 150 cm hoog geven 2-
4 kolfjes. Leuk idee: laat ze “poppen” aan de kolf en knabbel ze van de
stengel af...! Laat de maïs goed drogen voor een gewenste volledige
“pop”.

Uitzaai mei-juni buiten. Rij-afstand 65 cm, in de rij 20 cm. Enkele rijen
naastt elkaar telen om een goede bestuiving te bevorderen. Oogsten als
de korrels hard worden en daarna verder drogen. De zaden springen na
verhitting open en geven dan een gezonde snack!
191550  ± 50 zaden (5 g)  € 1,95 
191550.1  100 g  € 9,95 

Pofmaïs 'Yellow Strawberry'

Zea mays 
(Engels: Popcorn)
PRIMEUR IN 2016: VOOR HET EERST IN
EUROPA!  
We kwamen deze prachtige gele variatie op de
al bekendere rode aardbeimaïs tegen in Azië.
Na eigen vermeerdering zijn ze dus ook beschikbaar in Europa... De
prachtige, citroengele kolfjes hebben de vorm van een aardbei, maar dan
2x zo groot! Dit ras gebruik je voor een prachtige popcorn, maar voor de
sier kan deze eerst een poosje dienst doen op de herfsttafel. Planten van
ongeveer 150 cm hoog geven 2-4 kolfjes. Leuk idee: laat ze “poppen” aan
de kolf en knabbel ze van de stengel af...! Laat de maïs goed drogen voor
een gewenste volledige “pop”.

Uitzaai mei-juni buiten. Rij-afstand 65 cm, in de rij 20 cm. Enkele rijen
naastt elkaar telen om een goede bestuiving te bevorderen. Oogsten als
de korrels hard worden en daarna verder drogen. De zaden springen na
verhitting open en geven dan een gezonde snack!
191560  ± 50 zaden (3 g)  € 2,95 
191560.1  ± 1000 zaden (60 g)  € 29,95 

Mini Pofmaïs 'Tom Thumb'

Zea mays 
(Engels: Dwarf Popcorn)
Minigroentes zijn (nog beter) geschikt voor de
teelt in potten en hebben in de tuin gewoon
het voordeel dat ze minder ruimte innemen
(rij-afstand 50 cm) en minder schaduw aan
andere groentes geven. Zo ook deze dwerg onder de popcorn: het is een
oud historisch rasje, al decennia lang populair bij hobby-tuiniers. De plant
groeit niet al te hoog (± 1 m), geeft zeer vroeg 1-2 kolfjes van 8-10 cm
lengte en de lichtgele maïs-korrels zijn tamelijk zacht, fijn en klein. Dit
historische ras uit New Hampshire is verbeterd door wijlen Prof E. Meader.

Indianenmaïs 'Blue Hopi' / 'Jerry
Peterson Blue' / Krikken's
Zapotec'

Zea mays 
(Engels: Indian Corn)
Dit is een oorspronkelijke Indiaanse maïs, die
waarschijnlijk al eeuwen  
oud is. De snel groeiende maïs wordt vooral gebruikt als bakmaïs: heerlijk
om echte blauwe tortilla’s van te maken! De kolven zijn uiteraard, door de
diepblauwe kleur ook prachtig voor de sier!

195050  25 zaden  € 2,95 
195050.1  ± 350 zaden (100 g)  € 15,00 
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Indianenmaïs 'Glass Gem'

Zea mays 
(Engels: Indian Corn)
Een zeer fraaie maïs met frisse kleuren in een
glanzende verschijning! Deze maïs is ontstaan
door de liefhebberij ven Carl Barnes, die oude,
oorspronkelijke maïs verzamelde en
doorkweekte. Eeuwenlang kweken de Native Americans maïs en dankzij
veel serieuze verzamelaars zijn veel rassen behouden.  
Een van de zijwegen, die Barnes insloeg was deze zeer kleurrijke variëteit
die een extra boost kreeg toen Greg Schoen deze verder ging kweken.
Omdat maïs zich gemakkelijk mengt met andere rassen, ontstaan soms
verrassende resultaten, ga zelf ook maar eens aan de slag met enkele
verschillende kleuren! 
‘Glass Gem’ is uiteraard voor de sier heel aantrekkelijk, maar je kan er ook
een goede bakmaïs van maken en goed gedroogd willen ze ook aardig
poffen tot popcorn.

195060  25 zaden  € 2,50 
195060.1  500 zaden  € 29,50 

Indianenmaïs 'Painted Mountain'

Zea mays 
(Engels: Indian Corn)
Deze prachtige bakmaïs komt door vroege
rijping zeker tot wasdom in ons klimaat. Naast
sierlijk zijn de kolven (van 15-17 cm lengte)
een zeer voedzame basis voor maïsmeel,
populair om te roosteren of om grutten van te koken. De planten zijn
compact: 120-150 cm hoog.  
Een gedreven maïskweker uit Big Timber, Montana: Dave Christensen’s
heeft rond 1975 besloten om een geschikte maïs te zoeken, die in zijn
bergachtige staat kan groeien. Hij begon met 12 rassen uit de Zaadbank,
afkomstig van de Mandan Indianen (de “witte” indianen) en breidde deze
genetische schat uit met maïs van huidige Indianenfamilies en van
traditionele hobbykwekers. Na jarenlange kruising en selectie, ontstond
een mooie mix van zeer koudebestendige en snelrijpende maïs:
biodiversiteit binnen 1 ras! Het is een van de weinige maïsrassen (zo niet
de enige) die tot op 1500 m hoogte groeit, maar ook in de warmste
landbouwgebieden op aarde krijgt ‘Painted Mountain’ zelfs een goede
oogst. Zo helpt dit ras mee aan wereldwijde, duurzame landbouw. Lees
Dave’s verhaal op zijn eigen site: www.seedweneed.com of
rockymountaincorncom.ipage.com

195080  25 zaden (± 6 g)  € 2,50 
195080.1  ± 400 zaden (100 g)  € 19,95 
195080.2  ± 4000 zaden (1 kg)    € 175,00 

Suikermaïs 'Blue Jade'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Blauwe zoete maïs is tamelijk ongebruikelijk en
leuk om uit te proberen. Dit ras is daarnaast
ook compact (1 m hoog) en draagt 3-6 kolven
per stengel. Vroeg oogstbaar en heel geschikt
voor teelt in de tuin, maar ook heel succesvol in een grote pot! Eet de
kolven zo vers mogelijk dan is het zoetgehalte optimaal.

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195090  ± 35 zaden (5 g)  € 2,95 
195090.1  ± 700 zaden (100 g)  € 39,00 
195090.2  ± 7.000 zaden (1 kg)    € 250,00 

Suikermaïs 'Bronze Orange'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Deze zoete maïs is zeer oogstzeker in ons land
en geeft korte, zoete kolfjes met een
bijzondere brons-oranje kleur. 5 kolfjes per
plant is geen uitzondering, de plant blijft vrij
laag 100-125 cm! De oorsprong van dit leuke rasje ligt in de VS, Oregon,
waar Alan Kapuler deze in 1987 op de markt bracht. De voorouders van
deze maïs zijn ‘Tarahumara Sweet’, ‘Guamas Orange’ en ‘Faro Chilean’.

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.

Suikermaïs 'Golden Bantam'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Zachtzoet ras uit 1902, vóór de komst van de
hybriden een toonaangevende, vrij late, maar
rijkdragende maïs. Nog steeds een prima te
telen landras!

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195100  ± 40 zaden (8 g)  € 1,95 
195100.1  ± 500 zaden (100 g)  € 9,95 
195100.2  ± 5.000 zaden (1 kg)    € 25,00 

Suikermaïs 'Golden Bantam'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
ECO GETEELDE ZADEN! Zachtzoet ras uit
1902, vóór de komst van de hybriden een
toonaangevende, vrij late, maar rijkdragende
maïs. Nog steeds een prima te telen landras!

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195105  ± 45 zaden (10 g)  € 2,95 

Suikermaïs 'Luther Hill'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Zeldzaam, maar waardevol wit ras uit 1902,
geteeld door Luther Hill uit Andover Township
(Sussex). Deze historische variëteit geeft 2-5
zijscheuten met elk 2 kolven. Geef elke plant
dus de ruimte (40-50 cm). De kolven zijn gebalanceerd zoet, let wel op:
historische maïs is slechts 2-3 weken op zijn lekkerst, oogst dus niet te
laat. Verder: na het oogsten snel eten, elke dag wachten doet de smaak
verminderen. Slechte zomers worden goed doorstaan, een zeer goed ras
voor Noord-Europa dus! Wie eenmaal een zoet landras (op het optimale
moment) heeft geproefd hoeft geen moderne suikerzoete hybride meer…

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195130  ± 25-35 zaden (5 g)  € 2,50 
195130.1  100 g  € 15,00 

Suikermaïs 'Rainbow Inca' /
'Maricopa' / 'Paiute'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Enkele zeer oude indianensoorten gekruist met
een ander oud cultuurras geeft een
indrukwekkend resultaat: de planten hebben
een enorme groeikracht (3m en hoger) en geven grote kolven met zeer
veelkleurige en toch lekkere maïskorrels! Laat ook eens enkele kolven
doorrijpen om ze voor de sier te drogen. Maximaal 9 planten per vierk.m.
Flink bemesten.

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195150  ± 30 zaden  € 2,95 

Suikermaïs 'Early Extra Sweet' F1
/ 'Tasty Sweet' F1

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Zeer zoet goudgeel type met een goede
opbrengst. Het meest bekende type, zoals we
ze bij de groenteman, op de markt of in de
supermarkt kopen… Ideaal voor het Nederlandse klimaat. Zaai 800 zaden
per 100m2.

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195200  ± 30 zaden  € 1,95 
195200.1  ± 500 zaden  € 15,00 
195200.2  ± 5.000 zaden    € 69,00 

Suikermaïs 'Butter & Sugar'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Een kleurig grapje van de natuur, deze
tweekleurige maïs. In elke kolf zitten witte en
gele maïskorrels, die beide suikerzoet zijn.
'Butter & Sugar' is geschikt voor rauwe,
geroosterde of gekookte consumptie.

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195400  ± 30 zaden  € 2,95 
195400.1  ± 300 zaden (100 g)  € 15,00 

Suikermaïs 'Double Standard'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Een vroeg rijpend ras met gele en witte
korrels. Dit ras is ontstaan uit een kruising
tussen het (oude) vroege gele ras ‘Burnell’ met
een witte vroege uit de New York's St.
Lawrence Valley. Het resultaat is een sterke groeier, goed geschikt voor
Noord-Europa, met zoete kolven!

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195405  ± 20 zaden (5 g)  € 2,95 
195405.1  ± 400 zaden (100 g)  € 19,95 

Suikermaïs 'Sweet Scarlet' F1 /
'Ruby Queen' F1

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Een primeur, de eerste rode maar toch zeer
zoete maïs. Wilt u de rode kleur na bereiding
behouden, bereidt dan de kolven in de
magnetron, want na koken worden de kolven bruin.

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195450  15 zaden  € 2,50 
195450.1  800 zaden  € 59,00 

Suikermaïs 'True Gold'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Rond 1975 heeft Alan Kapular het hybrideras
‘Golden Jubilee’ geselecteerd tot een
betrouwbaar, behoorlijk zoet landras. We
verzamelen wereldwijd de best aanbevolen
zuivere landrassen met een smaak, die door telers geroemd wordt: welnu
hier is er weer 1! Let wel op: eet maïs zo vers mogelijk, na 1 dag gaat er
al veel smaak verloren. Ervaar met dit ras de ouderwetse maïssmaak:
knapperig, zacht en net zoet genoeg.

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195470  5 g  € 1,95 
195470.1  100 g  € 15,00 

Suikermaïs 'Jade Green'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Maïs met jadegroene kolven zijn een zeldzame
bijzonderheid! Daarnaast zijn de planten zeer
compact (heuphoogte) en zeer vroeg rijpend.
Voor een vroegte record: zaai ze binnen in de
laatste week van maart, met een beetje geluk kunnen ze eind april worden
uitgeplant en bloeien ze eind mei al! Dit ras heeft door de vroege bloei
(ook bij normale teelt) nooit last van beïnvloeding door voedermaïs.
“Melkrijp” geoogst verrast naast de prettige zachtzoete smaak vooral de
prachtige jadegroene kleur, die bij afrijping overgaat in olijfgroen. Jong
blad is vaak decoratief rood gekleurd. Oogsten vanaf juli! Uiteraard is dit
ras heel geschikt voor teelt in potten.

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195500  ± 35 zaden voor 3 m²  € 2,95 
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Mini Maïs 'Minipop' F1

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Malse minimaïskolfjes, die bij vroege oogst 4-6
kolfjes geeft van ca.13 cm lang. Vroege oogst
betekent: als de korrel nog niet ontwikkeld is,
dus vrijwel direct na het ontstaan van de
kolfschacht. Leuk als garnering in de salade! Heeft u toch te laat geoogst
dan zijn de rijpe korrels eventueel te poffen.

195600  50 zaden  € 1,95 

Mini Maïs 'Pencil Cob'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Eeuwenoude, sierlijke maïs met bijzondere
kolven: elke korrel is bedekt met een dikke
vlies. Gepeld zijn de kolven iets dikker dan een
potlood (vandaar de naam). Gebruik: het best
smaakt de maïs zeer jong geoogst als mini-maïs, rijp geoogst zijn de
kolven nog redelijk zoet en… sierlijk en dan als snijbloem of droogbloem
zeer geliefd!

195610  25 zaden  € 1,95 

Suikermaïs 'White Lady' F1 /
'Silver Queen' F1 / 'Sugar Pearl'
F1

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
Crèmewitte, volle kolven met heerlijke zoete
maïs. Een kleur, die niemand verwacht!

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195700  20 zaden  € 1,95 
195700.1  500 zaden  € 15,00 
195700.2  2x500 zaden    € 25,00 

Suikermaïs 'Zoete Jan'

Zea mays saccharata 
(Engels: Sweetcorn)
De ideale maïs voor pot en tuin! Sinds 1975 is
door één van onze klanten gewerkt aan dit
landras om zoetheid en compacte groei te
combineren. En nog elk jaar wordt het ras
verbeterd! Verder is 'Zoete Jan' vroeg oogstbaar en een (voor)jaar met
kou en regen deert hem niet! Door de geringe hoogte (100-150 cm) is
teelt in potten een reuzesucces! In de tuin geplant betekent het: meer
planten per m2 (30x40 cm), dus meer opbrengst (dit voor de strebers
onder ons…) Elke flinke, gele kolf geeft ruim 200 korrels.

Zaaitijd in mei. Voor de bestuiving minstens 2 rijen naast elkaar zaaien of
planten. Afstand 75 x 20 cm.
195710  5 g  € 1,95 
195710.1  100 g  € 15,00 
195710.2  1 kg    € 75,00 

Voedermaïs 'Geoxx' F1

Zea mays 
(Engels: Fodder corn)
BIOLOGISCH GETEELDE ZADEN! 
Wie in de polders maïs voorbij rijdt, ziet vrijwel
altijd voedermaïs, een heerlijk hapje voor het
vee. De boer kuilt de kolven in of hakselt de
hele plant en gebruikt deze de hele winter als voer. Voor de moestuin is
deze maïs een ideaal windscherm, zaai ze enkele rijen dik en laat er
eventueel een pompoentje inklimmen! Een sierlijk gezicht, maïs evenaart
menig siergras, en de kolven zijn (hoewel niet eetbaar) prachtig oranjegeel
van kleur. Voor de bloemist is deze maïs een welkome, sterke aanvulling in
een herfstboeket. Uiteraard zijn de kolven ook te drogen voor jarenlang
plezier.

195720  ± 50 zaden (10 g)  € 1,50 
195720.1  ± 500 zaden (100 g)  € 6,95 
195720.2  ± 5000 zaden (1 kg)    € 25,00 
195720.3  ± 50.000 zaden (10 kg)    € 150,00 

Malvablad 'Crispa'

Malva verticillata 
(Engels: Curled Chinese Mallow,
Cluster Mallow)
De Chinezen gebruiken deze plant al eeuwen
in allerlei gerechten. In de oudheid (er)kende
Pythagorus deze plant in Griekenland als een
zeer gezonde groente. Pluk het jonge blad in een lekkere en sierlijke
salade: het ronde blad heeft een sierlijke, kroezende en dus extra
knapperige bladrand. Koken (bv in soep), stoven, bakken en roosteren,
alles is mogelijk met malvablad. Eet smakelijk! Tot mijn verrassing trof ik
deze onbekende rauwkost al aan in onze zaadgids van 1941-1942, we zijn
altijd al op zoek naar iets bijzonders! De naam “dessertblad” dateert uit de
tijd dat koks (rond 1900) het groot uitgegroeide, met franjes afgezette
blad gebruikten om kleine desserts op te serveren.

195800  3 g  € 2,95 
195800.1  100 g  € 29,95 

Maramabonen

Tylosema esculentum 
(Engels: Gemsbok Bean, Marama
Bean)
Deze (van oorsprong Zuid-Afrikaanse)
woestijnplant kan op een verhoogd bed of op
zandgrond als meerjarige plant worden
geteeld, vorst wordt goed verdragen. In ons klimaat blijft de ondergrondse
knol overwinteren en vanaf het 2e jaar is de groei flink en wonderbaarlijk
fraai! Lange kruipende stengels met elke 3-5 cm één paar ronde,
zilvergroene, dikke blaadjes met af en toe fraaie, gele bloemetjes als een
soort mini-canna.  
Voor een nauwelijks veredelde cultuurplant is de voedingswaarde van deze
plant bijzonder hoog: de knollen hebben een 3-9 maal hoger eiwitgehalte
dan cassave en de zaden zijn even voedzaam als de moderne sojabonen...
Veel potentie als voedingsgewas dus! 
Jonge knollen zijn eetbaar, daarna worden ze te vezelig, doorgegroeid is in
Botswana eens een knol van bijna 300 kg gevonden! In de peulen
ontstaan 1-2 grote zaden. In de Kalahari woestijn is deze plant een
belangrijke voedingsbron. Van de zaden kan meel of melk worden
gemaakt, uiteraard zijn ze ook gewoon te koken. In Afrika wordt het blad
gegeten door vee of wilde grazers, zoals de Gemsbok.

195850  4 zaden  € 4,95 

Mattenbies

Schoenoplectus lacustris 
(Engels: Common Clubrush,
Bulrush)
Dit meerjarige familielid van de Egyptische
Papyrusriet kan wel 3 m hoog worden en
groeit langs en in zoet of brak water. Tot het
begin van de 19e eeuw werden de stengels van de Mattenbies veel
gebruikt voor het maken van biezenmanden, vloermatten en zittingen van
stoelen. De statige stengels bloeien fraai met diepbruine aartjes.  
Veel delen van de plant worden gegeten: de wortels zijn rijk aan zetmeel
en worden tot poeder gemalen of tot een siroop gemaakt. De knoppen
aan het einde van de wortelstokken zijn fris en zoet, waardoor ze
uitstekend rauw te eten zijn! Jonge stengelscheuten worden in de lente
geoogst en rauw of gekookt gegeten. Het vermalen zaad of het stuifmeel
zijn een smaakvolle toevoeging aan het bloem, waar cakes van worden
gebakken. 
Enkele medicinale eigenschappen vind je op internet.

195890  ± 1000 zaden (1 g)  € 2,95 

Matrozensla

Tradescantia ohiensis 
(Engels: Bluejacket / Spiderwort)
Een bekende tuinplant, algemeen inheems in
de VS, heel gemakkelijk te telen. Wat niet
iedereen weet: de plant is in zijn geheel
eetbaar! Het malse, lange, jonge blad is
heerlijk door de sla, schrik niet van het “nalekken” van het blad, dit vocht
mengt zich prima met dressing. Kort meekoken met soep, mengen met
spinazie of roerbakken behoort ook tot de mogelijkheden. De stengels zijn
een lekkernij als vervanger voor asperges en de (net geplukte)
hemelsblauwe bloemen zijn heerlijke snoepjes tussendoor of als sierlijke
topping op salades. Zo’n “matrozenblauwe” rauwkost is niet te versmaden!
Deze meerjarige plant groeit flink uit in de tuin maar kan ook prima
(jarenlang) in een grote pot groeien. Geef ze een zonnige tot
halfbeschaduwde plaats met voldoende water.

195900  voor 100 planten (1 g)  € 2,50 

Melde 'Best Colours'

Atriplex hortensis 
(Engels: Orache, Mountain Spinach)
Melde geeft eetbare blaadjes, die als spinazie
of in de wok kan worden bereid. De
sierwaarde wordt steeds meer ontdekt door
tuinliefhebbers en bloemisten. Dit mengsel
geeft groen, geel en rood blad met in dezelfde kleurencombinatie de
sierlijke bloeipluimen.

195975  250 zaden (2 g)  € 2,95 

Melde 'Blonde Belle Dame' / 'Gold
Plume'

Atriplex hortensis 
(Engels: Orache, Mountain Spinach)
Goudgeelbladige melde met idem bloei, fris en
in de herfst een beauty!  
WE LEVEREN GESCHOOND (ZEER FIJN) ZAAD.

Oude bladgroente: wordt als spinazie gegeten, verliest niet zijn kleur.
195980  0,5 g  € 2,95 
195980.1  50 g    € 25,00 

Melde 'Groene'

Atriplex hortensis 
(Engels: Orache, Mountain Spinach)
Oude bladgroente met groen blad, wordt
vooral als spinazie gegeten. Na de groene bloei
zaait de plant zich gemakkelijk uit.

Oude bladgroente: wordt als spinazie gegeten,
verliest niet zijn kleur.
196000  250 zaden (2 g)  € 1,95 
196000.1  100 g  € 29,95 

Melde 'Red Striped'

Atriplex hortensis 
(Engels: Orache, Mountain Spinach)
ECO GETEELDE ZADEN!Erg decoratieve rood-
groen gestreepte, zuringachtige tuinplant.
Deze oude bladgroente wordt als spinazie
gegeten. Het jonge blad kan ook door de
salade. Bloeit met bruinrode pluimen. Groeit erg gemakkelijk op elke
plaats. Na de bloei zaait de plant zich gemakkelijk uit. Ongewenste planten
zijn gemakkelijk te wieden. Hoogte 150 cm.

Oude bladgroente: wordt als spinazie gegeten, verliest niet zijn kleur.
196700  voor 2-3 str.m  € 2,95 

Melde 'Rode'

Atriplex hortensis 
(Engels: Orache, Mountain Spinach)
Erg decoratieve bruinrood zuringachtige
tuinplant. Deze oude bladgroente wordt als
spinazie gegeten. Het jonge blad kan ook door
de salade.Bloeit met bruinrode pluimen. Groeit
erg gemakkelijk op elke plaats. Na de bloei zaait de plant zich gemakkelijk
uit. Ongewenste planten zijn gemakkelijk te wieden. Hoogte 150 cm.

Oude bladgroente: wordt als spinazie gegeten, verliest niet zijn kleur.
197000  250 zaden (2 g)  € 1,50 
197000.1  12.500 zaden (100 g)    € 29,50 
197000.2  125.000 zaden (1 kg)    € 200,00 
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Zeemelde

Atriplex halimus 
(Engels: Sea Orache, Shrubby
Orache)
Een plant met veel unieke eigenschappen, die
zeker een plek in tuin en op bord verdient! Het
jonge, grijsgroene blad is mals en kan door de
sla, lekker zijn ze ook na een korte stoomtijd als spinazie. Zowel (zeer)
dichtbij zee als landinwaarts doen de planten het goed, de licht zoute
smaak blijft wonderlijk genoeg ook landinwaarts behouden. Geef ze een
zonnige plek, bij nattere gronden een heuvel maken, voor een natuurlijke
drainage en de grond wat verarmen met zand. Een winter van 10 graden
vorst wordt goed doorstaan, nog kouder vraagt om een bescherming of
om oppotten en vorstvrij overwinteren. Zure of kalkrijke grond: maakt niet
uit! Zeker bij milde winters kunnen de planten zich goed settelen en
vormen bijvoorbeeld een prachtig haagje, snoeien en knippen zijn namelijk
geen probleem. Bij overwintering in een kas kan (rustig) worden
doorgeoogst.

Oude bladgroente: wordt als spinazie gegeten, verliest niet zijn kleur.
197200  2 g  € 2,95 

Cantaloupmeloen 'Oranje Ananas'
/ 'Ananas d'amerique à Chair
Rouge'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
De naam zegt het al: oranje vruchtvlees en
heerlijk zoet! De kleine zaadholte kan lekker
gevuld worden met ijs, port of likeur... Onrijp ook prima als rauwkost. De
vruchten zijn 10-15 cm in diameter, geschikt om te laten klimmen. Het is
dan wel wijs om de vruchten in een netje aan draden te hangen om
uitscheuren van de plant te voorkomen. De buitenzijde van de vruchten
komen in 2 uitvoeringen: strak geribde vruchten, groen gemarmerd met
een licht netstructuur of beige met meer netstructuur, we weten niet
tevoren welke we krijgen. Vruchtbaar ras met 6-8 meloenen per plant.

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202000  10 zaden  € 1,95 
202000.1  1000 zaden  € 15,00 
202000.2  10.000 zaden    € 50,00 

Cantaloupmeloen 'Groene
Ananas' / 'Ananas d'amerique à
Chair Verte'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Een iets groter ras dan z’n rode broertje. Het
vruchtvlees is bleekgroen, gelig rond het
zaadcentrum. Zowel blad als vrucht is groter, (vrucht: 15cm ∅) maar nog
steeds geschikt als klimmer. De buitenzijde heeft een duidelijke
netstructuur. Net zo vrucht-baar als de rode.

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202010  10 zaden  € 2,95 

Cantaloupmeloen 'Banana'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Deze Cantaloupe-meloen is inmiddels een
historische zeldzaamheid geworden. De
gelijkenis met een banaan is opvallend! De
eerste bronnen van dit mooie ras dateren van
± 1880 en in de VS is dit ras tientallen jaren zeer populair geweest. In
Noord-Europa is 'Banana' onder glas goed te telen. Geniet van de
prachtige, 40-60 cm lange en 10 cm dikke vruchten (ruim 2 kg). Geheel
rijp zijn de vruchten geel, iets geribd en genet en hebben zalmroze
vruchtvlees. De groeitijd is 90-100 dagen na zaaien.

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202015  25 zaden  € 1,95 

Echte Cantaloupmeloen
'Charentais'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Fransen zijn verzot op dit type, die afkomstig is
uit Poitou-Charentes, waar dit verfijnde
Cantaloup meloentje rond 1920 opdook. De
ruwe schil is eruit gekweekt,de grijsblauwe tot lichtgele, gladde schil heeft
ondiepe plooien. De smaak en geur van de fijn gestructureerde oranje
vlezige vruchten is bijzonder goed, ik las ergens zelfs “goddelijk”...! Als
kweker heeft u een streepje voor: de zeer zoete vruchten zijn te dun van
schil om te verhandelen. Sommige koks schillen de vrucht.

Echte Cantaloup (Cantalupensis groep) Zeer oude, mooie rassen. Typerend
is de ruwe, gebobbelde of wrattige schil. De vrucht ademt een
muskusaroma en -geur, het blad is gelobd en (vaak) hartvormig. Het
vruchtvlees is oranje of groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup
(Nederlands: Kanteloep) is de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse
Cantaluppi, het landgoed van de pausen, waar in de vroege Middeleeuwen
meloenen uit de toenmalig bereikbare wereld werden verzameld en
geteeld.
202020  25 zaden  € 2,50 
202020.1  500 zaden  € 15,00 

Cantaloupmeloen ‘Délices de la
Table’

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Zeldzaam oud ras met bobbelige huid,
heerlijke smaak en oranje-rood vruchtvlees. 
In Frankrijk een begrip!

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202030  7-10 zaden  € 2,50 

Echte Cantaloupmeloen 'Early
Black Rock' / 'Noir des Carmes'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Een prachtige, zeer donkergroene meloen, die
bij rijping geel-beige verkleurt. De geboorte
van dit oude Franse ras is ±1750. De
middelgrote vruchten hebben lichtoranje vruchtvlees, rijpen vroeg en
geven enkele vruchten per plant. Geniet van de complexe, unieke smaak.

Echte Cantaloup (Cantalupensis groep) Zeer oude, mooie rassen. Typerend
is de ruwe, gebobbelde of wrattige schil. De vrucht ademt een
muskusaroma en -geur, het blad is gelobd en (vaak) hartvormig. Het
vruchtvlees is oranje of groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup
(Nederlands: Kanteloep) is de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse
Cantaluppi, het landgoed van de pausen, waar in de vroege Middeleeuwen
meloenen uit de toenmalig bereikbare wereld werden verzameld en
geteeld.
202050  10 zaden  € 2,50 

Echte Cantaloupmeloen 'Emir' F1

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Door intensievere contacten met Oost-Europa
komen er veel groenteschatten vrij! Deze
Poolse Cantaloupmeloen introduceren we in de
hoop er meer van te horen: mail, ons dus over
je bevindingen! De belofte is: een goede bestendigheid tegen koeler weer
en daardoor geschikt voor de teelt onder “koud” glas, maar zelfs goede
kansen in de vollegrond, uiteraard wel op het meest beschutte, zonnige
plekje! De meloen is vrij klein, ongeveer 10-15 cm, heerlijk zoet (mits rijp)
en oranje van vruchtvlees. Onrijp is de meloen groen van vruchtvlees en
prettig fris van smaak.

Echte Cantaloup (Cantalupensis groep) Zeer oude, mooie rassen. Typerend
is de ruwe, gebobbelde of wrattige schil. De vrucht ademt een
muskusaroma en -geur, het blad is gelobd en (vaak) hartvormig. Het
vruchtvlees is oranje of groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup
(Nederlands: Kanteloep) is de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse
Cantaluppi, het landgoed van de pausen, waar in de vroege Middeleeuwen
meloenen uit de toenmalig bereikbare wereld werden verzameld en
geteeld.
202060  15 zaden  € 2,50 

Honingmeloen 'Giallo da Inverno'
/ 'Yellow Winter'

Cucumis melo 
(Engels: Honey Melon)
De warmgele schil herbergt heerlijk zoet,
crèmewit vruchtvlees. De vruchten zijn goed
houdbaar en geven de beste productie in een
kas of onder platglas.

202110  ± 35 zaden (5 g)  € 1,95 
202110.1  ± 750 zaden (100 g)  € 9,95 
202110.2  ± 7500 zaden (1 kg)    € 50,00 

Tijgermeloen 'Gods Head' /
‘Kirkagaç’ / 'Kirkagh'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Een traditionele, Turkse variëteit met
ovaalronde vorm, okergele schil met
donkergroene vlekken en ruw gerimpelde
oppervlakte. Het zoete vruchtvlees is witachtig tot lichtoranje van kleur. De
vrucht is ook in iets onrijp stadium een lekkernij en wordt in de Turkse
keuken gevuld met bijvoorbeeld vlees, uitjes, amandelen, pijnboompitten,
peper, zout en peterselie: Kavun Dolmasi... ziehier een gerecht dat vanaf
rond 1300 al bekend was. De vruchten wegen ongeveer 4-5 kg, door de
dikke schil is vervoer geen probleem. We hebben dit ras gekozen vanwege
de tamelijk goede bestendigheid tegen kou. Toch kan dit ras bij ons beter
in de kas geteeld worden.

202130  25 zaden  € 1,95 
202130.1  250 zaden  € 9,95 

Cantaloupmeloen 'Green
Climbing' / 'Vert Grimpant'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Ideaal kleinvruchtig meloentje (10-15cm), met
redelijk harde vruchthuid, zodat ze goed
bewaarbaar zijn voor het kerstmenu... De
vorm is hoogovaal met middelgroen gevlekte buitenkant. Het lichtgroene
vruchtvlees is heel sappig en meestal heerlijk zoet.

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202200  10 zaden  € 1,95 

Cantaloupmeloen 'Green Nutmeg'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Dit historische ras is een van de oudste
cultuurrassen in de VS. De prachtige net-
structuur geeft de vrucht een witgrijze adering
met groene ondergrond lijkend op
nootmuskaatzaden (nutmeg). De grote oogst per plant samen met de
fantastische smaak (zoet en aromatisch) maken dit kleine meloentje tot
een geliefd ras. De vruchten wegen gemiddeld 1 kg en rijpen (onder glas)
in 80 dagen na het uitplanten. Het vruchtvlees rijpt van groen (fris) naar
lichtoranje (zoet).

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202210  10 zaden  € 1,95 

Cantaloupmeloen 'Ha-On' F1

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Meloentje voor klimteelt in de kas. Alle
meloenen met “ogen” in de naam komen van
de Israëlische kibboets “Ha-Ogen”. Een kleine,
zeer ziekteresistente, groene meloen met
oranje groeven en groen vruchtvlees. Heerlijk sappig en tamelijk zoet.

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202220  6 zaden  € 3,95 
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Cantaloupmeloen 'Honey Bun' F1

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Perfect voor kleinere tuinen of flinke potten -
deze sterke en kleine Cantaloupmeloen vormt
een compacte bossige plant. De ronde
vruchten hebben een diameter tot 12 cm met
dieporanje vruchtvlees en een honingzoete smaak. Elke plant zal 3-4
heerlijke Cantaloupmeloenen produceren. In de kas is de productie
uiteraard nog beter, maar de buitenteelt heeft bij dit ras een goede kans!

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202225  10 zaden  € 2,95 

Meloenen 'Kiku Chrysanthemum'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Dit historische, Japanse meloentje is uniek in
vorm, uiterlijk en smaak. De planten
produceren goed en geven al vroeg de kleine,
crèmewitte vruchten met (bijna) wit
vruchtvlees. Het smaakt naar Griekse yoghurt met een tintje lychee en
peer. Dit bijzondere meloentje is een nakomeling van de Makuwa Uri
meloen die in de oudheid vanuit China japan binnen is gekomen.

202240  5 zaden  € 2,95 

Echte Cantaloupmeloen 'Large
African' / ‘Algerian’ / ‘Cantaloup
d’alger’

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Een iets wrattig meloentje van matige
afmeting, die vroeger veel rond Parijs werd
geteeld. Ovaalrond met oranje vruchtvlees, stevig en zoet. Een sieraad
voor de kas! Goudgeel met donkergroene vlekken en diepe ribben.

Echte Cantaloup (Cantalupensis groep) Zeer oude, mooie rassen. Typerend
is de ruwe, gebobbelde of wrattige schil. De vrucht ademt een
muskusaroma en -geur, het blad is gelobd en (vaak) hartvormig. Het
vruchtvlees is oranje of groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup
(Nederlands: Kanteloep) is de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse
Cantaluppi, het landgoed van de pausen, waar in de vroege Middeleeuwen
meloenen uit de toenmalig bereikbare wereld werden verzameld en
geteeld.
202250  10 zaden  € 1,95 

Echte Cantaloupmeloen 'Melon
de Lunéville'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Deze bijzondere meloen komt uit 1 van de vele
kruisingen tussen ‘Noir des Carmes’ en
‘Prescott a fond Blanc’. Allereerst valt de goede
groeikracht in de vollegrond op, vervolgens overleeft de plant menige
zomerse koudegolf en zelfs in de herfst blijft de plat goed intact en rijpen
de vruchten prima af. Een goede kanshebber voor ons klimaat dus... De
vruchten zijn ovaalrond, lichtgroen met donkergroene strepen (in rijpe
vorm meer gele tinten) en oranje vruchtvlees. De smaak van goed aan de
plant gerijpte vruchten is hemels en vele malen beter dan een gekochte
vrucht in de winkel…

Echte Cantaloup (Cantalupensis groep) Zeer oude, mooie rassen. Typerend
is de ruwe, gebobbelde of wrattige schil. De vrucht ademt een
muskusaroma en -geur, het blad is gelobd en (vaak) hartvormig. Het
vruchtvlees is oranje of groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup
(Nederlands: Kanteloep) is de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse
Cantaluppi, het landgoed van de pausen, waar in de vroege Middeleeuwen
meloenen uit de toenmalig bereikbare wereld werden verzameld en
geteeld.
202270  15 zaden  € 2,95 

Meloenen 'Miscuglio di Milano'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Deze ontdekkingstocht door meloenenland
wordt samengesteld uit de meest smakelijke
Italiaanse rassen met vruchtvlees in de
kleuren, wit, groen, geel en oranje in alle
voorkomende vormen en aroma’s. Teelt onder glas is uiteraard aan te
bevelen.

202280  25 zaden  € 2,95 
202280.1  250 zaden  € 9,95 

Cantaloupmeloen 'Ogen'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Meloentje voor klimteelt in de kas. Alle
meloenen met “ogen” in de naam komen van
de Israëlische kibboets “Ha-Ogen”. Een kleine,
groene meloen met oranje groeven en groen
vruchtvlees. Heerlijk sappig, niet zo zoet.

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202300  10 zaden  € 1,95 

Cantaloupmeloen 'Orlinabel'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Dit Franse ras uit 1973 is inmiddels tamelijk
zeldzaam en wordt nog enkele kwekers in de
wereld in stand gehouden! De
ziektebestendige planten groeien uitbundig in
de kas en geven een grote opbrengst van 1-1,5 kg zware vruchten met
heerlijk fris, zoet en aromatisch vruchtvlees. Dit vruchtvlees is helder
oranje, de vruchten iets langwerpig en crème van kleur.

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202320  10 zaden  € 2,95 

Cantaloupmeloen 'Pelora' F1

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Onze zomers zijn niet altijd ideaal voor de teelt
van meloenen. 'Pelora' is een hybride, die in
Nederland is ontwikkeld door FruitLent en
bewijst al jarenlang een betrouwbaar ras voor
de hobbykas. De planten geven ovale vruchten van ongeveer 1,5 kg. Even
voor de herkenning: in het onrijpe stadium hebben de vruchten een
lichtgroene schil met onscherp begrensde donkergroene vlekken. Bij
rijping verkleurt de schil naar geelgroen met oranjegele vlekken. Een
ander duidelijk kenmerk van rijpe vruchten is, dat ze sterk gaan geuren.
Het vruchtvlees is zacht van structuur en smaakt zeer zoet met een sterk
aroma. Alhoewel de kwaliteit van het vruchtvlees uitmuntend is, loopt de
kwaliteit bij overrijpheid terug. Niet te lang bewaren en snel opeten is
derhalve het advies!

Hybriden. Door allerlei kruisingen vervagen de soorten en typen, waardoor
mengvormen ontstaan.
202360  5 zaden  € 2,95 

Cantaloupmeloen 'Petit Gris de
Rennes'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Een meloentje van zeer oude Franse traditie
De bisschop van Rennes noemde hem al rond
1600! De kleine vruchten geven vruchtvlees,
dat “smelt op de tong” met de zoetheid van bruine suiker. Nog steeds een
culinair hoogstandje, o.a. in Cesson-Sévigné.

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202400  25 zaden  € 1,95 

Wintermeloenen 'Piel de Sapo' /
'Toat Skin' / 'Pinyonet de Valencia'
/ 'Pele de Sapo'

Cucumis melo 
(Engels: Honey Dew Melon)
Hoewel dit ras in verhouding vroeg is, is het
type wel laatrijpend. Maar geen nood: na het
oogsten rijpt de vrucht nog na. De vorm is ovaal en groengeel gemarmerd.
De dikke vruchtschil zorgt voor de lange bewaarbaarheid. Het vruchtvlees
is wit en zeer zoet: voor de kerstdis! Jong geoogst is de vrucht trouwens
ook erg lekker en bijvoorbeeld in Turlkije heel populair onder de naam
“Kelek”: fris als een komkommer, maar toch al een beetje zoet!

Wintermeloen (Inodorus groep) Na de oogst rijpende meloen, die lang
bewaard kan worden. De vorm is rond tot (lang)ovaal, de schil is vrij glad,
soms iets geplooid en/of geribd. De schilkleur varieert per ras van wit, geel
tot zwartgeel gestreept. Het vruchtvlees is stevig en zoet in de kleuren wit,
geel of oranje.
202420  15 zaden  € 1,95 

Echte Cantaloupmeloen 'Prescott
fond Blanc'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Uiterlijk een curiositeit! Platrond met brede
ribben en bedekt met donker- en lichtgroene
knobbels en wratten op een crèmewitte
ondergrond. Vruchten van 3-4 kg zijn geen uitzondering, houd in ons
klimaat 1 vrucht per plant, tenzij u al vroeg stookt.

Echte Cantaloup (Cantalupensis groep) Zeer oude, mooie rassen. Typerend
is de ruwe, gebobbelde of wrattige schil. De vrucht ademt een
muskusaroma en -geur, het blad is gelobd en (vaak) hartvormig. Het
vruchtvlees is oranje of groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup
(Nederlands: Kanteloep) is de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse
Cantaluppi, het landgoed van de pausen, waar in de vroege Middeleeuwen
meloenen uit de toenmalig bereikbare wereld werden verzameld en
geteeld.
202450  10 zaden  € 2,50 

Poezenmeloen 'Queen Ann's
Pocket' / 'Orange Parfum de
Poche' / 'Tigger'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Als u dit wondertje oogst heeft u duizenden
jaren eethistorie in uw hand. Naast eetbaar is
het ook een geurmeloentje 1e klas! Kleine, naar komkommer smakende
vruchten, die in de kamer een aromageur verspreiden die zijn weerga niet
kent. De ovaalronde dudaimmeloen groeit flink, laat ze maar lekker
klimmen. De vrucht is prachtig groen, overgaand in rood geaderd op
crème ondergrond.

Granaatappelmeloen (Dudaim groep) Een oorspronkelijk, weinig
gecultiveerd type met kleine, zeer geurende vruchten. Daarom ook wel
wilde muskusmeloen genoemd. Vaak bruine, gevlekte schil.
202510  10 zaden  € 1,95 
202510.1  250 zaden  € 9,95 

Poezenmeloen 'Rich Sweetness
132'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Dit bijzondere meloentje weegt rond de 100
gram, is zo groot als een tennisbal en dus een
ideaal maatje voor het éénpersoonsdessert!
Dat wordt smullen, want (de variëteitsnaam zegt het al) het roomwitte
vruchtvlees is heerlijk zoet en aromatisch! En wat vind je van de
verrassende buitenkant: dieprood met warmgele banen, een beauty!
Kweek ze in een kas of op een zeer beschut plekje, laten klimmen is het
handigst. Van oorsprong komt dit ras uit de voormalige Sovjet-Unie.

Granaatappelmeloen (Dudaim groep) Een oorspronkelijk, weinig
gecultiveerd type met kleine, zeer geurende vruchten. Daarom ook wel
wilde muskusmeloen genoemd. Vaak bruine, gevlekte schil.
202520  10 zaden  € 1,95 
202520.1  1000 zaden  € 15,00 
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https://www.vreekenszaden.nl/202240-meloenen-kiku-chrysanthemum
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https://www.vreekenszaden.nl/202250-echte-cantaloupmeloen-large-african-algerian-cantaloup-alger
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https://www.vreekenszaden.nl/202270-echte-cantaloupmeloen-melon-luneville
https://www.vreekenszaden.nl/202280-meloenen-miscuglio-di-milano
https://www.vreekenszaden.nl/202280-meloenen-miscuglio-di-milano
https://www.vreekenszaden.nl/202300-cantaloupmeloen-ogen
https://www.vreekenszaden.nl/202300-cantaloupmeloen-ogen
https://www.vreekenszaden.nl/202320-cantaloupmeloen-orlinabel
https://www.vreekenszaden.nl/202320-cantaloupmeloen-orlinabel
https://www.vreekenszaden.nl/202360-cantaloupmeloen-pelora-f1
https://www.vreekenszaden.nl/202360-cantaloupmeloen-pelora-f1
https://www.vreekenszaden.nl/202400-cantaloupmeloen-petit-gris-rennes
https://www.vreekenszaden.nl/202400-cantaloupmeloen-petit-gris-rennes
https://www.vreekenszaden.nl/202420-wintermeloenen-piel-sapo-toat-skin-pinyonet-valencia-pele-sapo
https://www.vreekenszaden.nl/202420-wintermeloenen-piel-sapo-toat-skin-pinyonet-valencia-pele-sapo
https://www.vreekenszaden.nl/202450-echte-cantaloupmeloen-prescott-fond-blanc
https://www.vreekenszaden.nl/202450-echte-cantaloupmeloen-prescott-fond-blanc
https://www.vreekenszaden.nl/202510-poezenmeloen-queen-ann-pocket-orange-parfum-poche-tigger
https://www.vreekenszaden.nl/202510-poezenmeloen-queen-ann-pocket-orange-parfum-poche-tigger
https://www.vreekenszaden.nl/202520-poezenmeloen-rich-sweetness-132
https://www.vreekenszaden.nl/202520-poezenmeloen-rich-sweetness-132


Appelmeloen 'Sakata's Sweet'

Cucumis melo Group Conomon
var. makuwa 
(Engels: Melon)
Een historische en zeer afwijkende, Aziatische
meloen, die van oorsprong uit China komt en
later Japan en Korea bereikte. De kleine
vruchten (8-10 cm) worden meestal met schil en al (als een appel)
gegeten. Het stevige, zoete vruchtvlees is een sensatie op
meloenengebied! Laat de vruchtjes rijpen van lichtgroen naar heldergeel
tot crèmewit en het vruchtvlees heeft ook deze kleur. Sakata (Japan) heeft
deze vruchten ooit commercieel op de markt gebracht, maar toen deze er
mee stopte dreigde het ras uit te sterven. Gelukkig zijn rond 1995 weer
vruchten ontdekt op enkele plaatselijke markten en sindsdien door
liefhebbers wereldwijd in stand gehouden.

Aziatische meloenen van de Conomon-groep vormen een aparte groep
binnen de meloenen. Ze zijn eeuwenlang geïsoleerd geteeld en hebben
een heel eigen verschijning: vaak dunschillig, er bestaan groot- en
kleinvruchtige rassen
202545  20 zaden  € 1,95 

Wintermeloenen 'Scarlet Lady' F1

Cucumis melo 
(Engels: Honeydew Melon)
Deze Aziatische, witte meloen heeft heerlijk
zoet, dieporanje vruchtvlees. Ze zijn erg
populair in Taiwan en Japan en daar weten ze
wat smaak is! De schil kan zelfs geschild
worden! Dit professionele ras is vroeg en zeer gezond, de kleine vruchten
wegen 1,5 kg en zijn lang te bewaren. Alleen voor teelt onder glas.

Wintermeloen (Inodorus groep) Na de oogst rijpende meloen, die lang
bewaard kan worden. De vorm is rond tot (lang)ovaal, de schil is vrij glad,
soms iets geplooid en/of geribd. De schilkleur varieert per ras van wit, geel
tot zwartgeel gestreept. Het vruchtvlees is stevig en zoet in de kleuren wit,
geel of oranje.
202547  10 zaden  € 2,95 

Wintermeloenen 'Snow Leopard'
F1

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Uniek meloentje! Lekker zoet, een handzaam
maatje (1 kg) en vooral een prachtige kleur.
De eivormige vruchten zijn crèmewit met
groene vlekken en strepen, mooi voor de presentatie bij uw maaltijd,
populair bij koks. Het meloentje rijpt tamelijk snel en is goed bestand
tegen de gevreesde wortelrot. Teelt in de kas verdient voorkeur.

Wintermeloen (Inodorus groep) Na de oogst rijpende meloen, die lang
bewaard kan worden. De vorm is rond tot (lang)ovaal, de schil is vrij glad,
soms iets geplooid en/of geribd. De schilkleur varieert per ras van wit, geel
tot zwartgeel gestreept. Het vruchtvlees is stevig en zoet in de kleuren wit,
geel of oranje.
202550  7 zaden  € 4,95 

Cantaloupmeloen 'Sweet Granite'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
KANSHEBBER VOOR DE VOLLEGROND! Een
zeer hoopvol Amerikaans ras, speciaal
ontwikkeld voor noordelijke gebieden,
kustgebieden en bergklimaat. Weinig hybriden
kunnen tegen dit in 1966 ontwikkelde ras op! De kweker is Prof. Elwyn
Meader (1910-1996) toen werkzaam in de universiteit van New
Hampshire. De iets langwerpige, oranjevlezige vruchten hebben een lichte
adering op de schil, wegen ongeveer 1,5 kg en hebben een prettige, zoete
smaak.

Cantaloup of Net meloen (Reticulatus groep) Rankend, met muskusaroma
en -geur, gelobd en (vaak) hartvormig blad. Het vruchtvlees is oranje of
groen en de schil altijd netvormig. Cantaloup (Nederlands: Kanteloep) is
de Franse schrijfwijze voor het Italiaanse Cantaluppi, het landgoed van de
pausen, waar in de vroege Middeleeuwen meloenen uit de toenmalig
bereikbare wereld werden verzameld en geteeld.
202590  10 zaden  € 1,95 
202590.1  1.000 zaden  € 19,95 
202590.2  10.000 zaden  € 99,00 

Hybride Netmeloentje
'Sweetheart' F1 / 'Galia' F1

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
Modern ras met de eigenschappen van de
netmeloen, vrijwel bolrond. Hoge productie en
enkele ziekteresistenties.

202600  10 zaden  € 2,95 
202600.1  1000 zaden  € 39,50 

Wintermeloenen 'Luna' F1

Cucumis melo 
(Engels: Canary Melon / Honey Dew
Melon)
Deze honingmeloen is uniek omdat het heerlijk
zoete vruchtvlees, dat onder de goudgele
(gladde) schil schuilgaat van een helder
zalmroze kleur is. Het type is zeer populair in Spanje, maar ook in grote
delen van Azië. De schil laat zich gemakkelijk schillen. Dit professionele ras
is vroeg en zeer gezond, de vruchten wegen 1,5-2 kg en zijn lang te
bewaren. Alleen voor teelt onder glas.

Wintermeloen (Inodorus groep) Na de oogst rijpende meloen, die lang
bewaard kan worden. De vorm is rond tot (lang)ovaal, de schil is vrij glad,
soms iets geplooid en/of geribd. De schilkleur varieert per ras van wit, geel
tot zwartgeel gestreept. Het vruchtvlees is stevig en zoet in de kleuren wit,
geel of oranje.
202605  10 zaden  € 3,95 

Wintermeloenen 'Timon' F1 /
'Glorious' F1

Cucumis melo 
(Engels: Canary Melon / Honey Dew
Melon)
Zeer populair in Spanje, maar ook in grote
delen van Azië is deze ovalen, heldergele
meloen met zeer zoet, groenwit vruchtvlees. De schil kan zelfs geschild
worden! Dit professionele ras is vroeg en zeer gezond, de vruchten wegen
1,5-2 kg en zijn lang te bewaren. Alleen voor teelt onder glas.

Wintermeloen (Inodorus groep) Na de oogst rijpende meloen, die lang
bewaard kan worden. De vorm is rond tot (lang)ovaal, de schil is vrij glad,
soms iets geplooid en/of geribd. De schilkleur varieert per ras van wit, geel
tot zwartgeel gestreept. Het vruchtvlees is stevig en zoet in de kleuren wit,
geel of oranje.
202610  10 zaden  € 3,95 
202610.1  100 zaden  € 29,95 

Wintermeloenen 'Valverde' F1

Cucumis melo 
(Engels: Santa Claus Melon / Honey
Dew Melon)
Een extra vroeg rijpende meloen van het Piel
de Sapo-type. Dit (in Spanje populaire) ras
heeft professionele teeltkwaliteiten en bevat
alle resistenties, die nodig zijn voor een gezonde groei. De vruchten zijn
lang te bewaren, zeer zoet en witvlezig. Onrijp zijn de (kleinere) vruchten
fris, sappig en minder zoet: populair als “Kelek” in Turkije.

Wintermeloen (Inodorus groep) Na de oogst rijpende meloen, die lang
bewaard kan worden. De vorm is rond tot (lang)ovaal, de schil is vrij glad,
soms iets geplooid en/of geribd. De schilkleur varieert per ras van wit, geel
tot zwartgeel gestreept. Het vruchtvlees is stevig en zoet in de kleuren wit,
geel of oranje.
202620  10 zaden  € 5,95 
202620.1  100 zaden  € 45,00 

Wintermeloenen 'Witte Suiker' /
'Westlandse Zoete Witte' / 'Honey
Dew'

Cucumis melo 
(Engels: Honeydew Melon)
Dit oude zeer smakelijke ras wordt gelukkig
nog door liefhebbers (lees “doorzetters”)
geteeld! Het is een laat rijpend ras met grote vruchten (1,5 tot 2,5 kg). De
vruchten zijn iets hoogrond, niet gemoot en hebben in het rijpe stadium
een licht net op de schil. Bij rijping kleurt de schil van wit naar okergeel.
Het vruchtvlees is groen van kleur en erg smakelijk (hoog suikergehalte).
De planten groeien matig sterk tot sterk. Er worden verhoudingsgewijs
weinig vrouwelijke bloemen gevormd. De vruchtzetting en het uitgroeien
van de vruchten verlopen bij dit ras vrij moeizaam. Door veroudering en
soms het afsterven van het gewas komt een tweede zetting vaak niet tot
stand. Al met al is 'Witte Suiker' een ras voor de lekkerbek, die genoegen
neemt met een kleine oogst. Vroeger werd 'Witte Suiker' wel incidenteel
geteeld in de Nederlandse professionele tuinbouw en kwamen er wel wat
vruchten van dit ras op de markt. Omdat de commerciële teelt van
meloenen in Nederland nagenoeg verdwenen is en dit ras in de
buitenlandse commerciële teelten geen betekenis heeft, zult u derhalve
geen 'Witte Suiker' meer aantreffen bij de gespecialiseerde groenten- en
fruitzaak: een (bijna) vergeten groente dus! (tekst deels uit
www.fruitlent.nl) class="desc-group">Wintermeloen (Inodorus groep) Na
de oogst rijpende meloen, die lang bewaard kan worden. De vorm is rond
tot (lang)ovaal, de schil is vrij glad, soms iets geplooid en/of geribd. De
schilkleur varieert per ras van wit, geel tot zwartgeel gestreept. Het
vruchtvlees is stevig en zoet in de kleuren wit, geel of oranje.

202630  10 zaden  € 1,95 
202630.1  100 zaden  € 7,50 
202630.2  1000 zaden  € 19,95 

Wintermeloenen 'Yuki Lady' F1

Cucumis melo 
(Engels: Honeydew Melon)
Deze Aziatische, witte meloen heeft heerlijk
zoet, groenwit vruchtvlees. Ze zijn erg populair
in Taiwan en Japan en daar weten ze wat
smaak is! De schil kan zelfs geschild worden!
Dit professionele ras is vroeg en zeer gezond, de vruchten wegen 1,5-2,5
kg en zijn lang te bewaren. Alleen voor teelt onder glas.

Wintermeloen (Inodorus groep) Na de oogst rijpende meloen, die lang
bewaard kan worden. De vorm is rond tot (lang)ovaal, de schil is vrij glad,
soms iets geplooid en/of geribd. De schilkleur varieert per ras van wit, geel
tot zwartgeel gestreept. Het vruchtvlees is stevig en zoet in de kleuren wit,
geel of oranje.
202640  10 zaden  € 2,95 

Meloenen 'Zoetzat'

Cucumis melo 
(Engels: Melon)
De geschiedenis van de Hollandse meloen
ZoetZat: in 2012 begon Jan Bulthuis met 6
verschillende soorten uit ons aanbod, 5
soorten Cantaloupe meloenen en een
Wintermeloen die hij vrij onderling heeft laten kruisen. Eén zomer was erg
nat en één zomer had extreme kou in augustus. Met de meloenen die dat
goed doorstaan hadden is hij verder gaan kweken. In 2016 (na 4 jaar
selectie) waren bijna alle meloenen heel zoet en goed houdbaar. Zelfs in
december werd nog een vergeten meloen van de akker gehaald die
wonderwel nog redelijk gaaf was en ook nog heerlijk zoet. Het
selectiewerk gaat door, maar voor 2017 presenteren we al dit succesvolle
hobbyras!

202660  10 zaden  € 2,95 
202660.1  250 zaden  € 25,00 

Appelmeloen 'Aka Vine Peach'

Cucumis melo 
(Engels: Melon de Quito, Vine
Peach, Mango Melon)
Kleine, bolronde vruchten, die onrijp of rijp
kunnen worden gezoet, gezuurd, gebakken of
geroosterd. Prettig eetbaar vruchtvlees!  
De rijpe vruchten geuren heerlijk, ze lijken qua grootte en kleur op gele
tennisballen.

Garden Lemon- of Appelmeloen (Chito groep) Minder rankend en kleiner
blad dan de andere typen. Blad en stengels zijn harig. De vruchthuid is
glad en het vruchtvlees wit of geel (lijkt op komkommer-vruchtvlees). Ze
kunnen rauw worden gegeten, maar worden ook (door de overvloedige
oogst) gezuurd of anderszins ingemaakt.
202700  10 zaden  € 1,95 
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Mimosaboontjes

Desmanthus illinoensis 
(Engels: Prairie Mimosa, Illinois
Bundleflower)
Deze Noord-Amerikaanse plant wordt zeer
gewaardeerd door de eiwitrijke, op linzen
lijkende zaden, die uit de unieke dikke bundels
peulen te schudden zijn. Met de neutrale smaak een kanshebber voor
humus (lekker op smaak gemaakt met kruiden en knoflook) of extra lekker
als geroosterde en iets gezouten snack.  
De planten zijn sierlijk en zien er door het mimosa-achtige, geveerde blad
en de witte bloeibolletjes heel exotisch uit! Toch is deze 120 cm hoge plant
zeer winterhard, geeft ze een plekje in de zon of halfschaduw en jarenlang
zal de trouw blijken. Elk jaar een klein maaltje van een prachtige tuinplant!
De buren van de plant profiteren mee van de stikstofbindende
mogelijkheid van de wortels. Indianen kenden het geheim van de
wortelschors: het bevat een sterk hallucinatieopwekkende stof (DMT) voor
het (samen met Peganum harmala) maken van prairiehuasca!

202800  ± 125 zaden (2 g)  € 1,95 

Mitsuba

Cryptotaenia japonica
In Japan een zeer populaire groente, waar in
(bijna) elke tuin wel een plant groeit. Bij ons is
de plant ook behoorlijk winterhard. Geschikt
voor salades, soepen en (rauw) bij groenten,
zeer aromatisch. Geef ze een plekje in de
(half)schaduw.

202900  2 g  € 2,50 
202900.1  50 g  € 29,95 

Moerasandoorn

Stachys palustris 
(Engels: Marsh Woundwort, Marsh
Hedgenettle)
Deze fraaie, wilde plant heeft belangrijke
eetbare en medicinale eigenschappen. De
planten kunnen tot 1m hoog worden en bloeit
in zomer tot vroege herfst met helder lilaroze bloemtrosjes met fraai
getekende lipbloempjes. Eetbaar zijn de jonge uitlopers: kook ze als
vervanger voor asperge; tip: donker laten groeien om gebleekte scheuten
te krijgen. Hoewel de geur niet altijd als prettig wordt ervaren, is de
smaak dat zeker wel! 
De knollen, die in de herfst worden gevormd, zijn zowel rauw als gekookt
een voedzame en aangename lekkernij: mild notig van smaak,
vergelijkbaar met het familielid de Crosne. Vermalen, gedroogde knollen
kunnen aan broodmeel worden toegevoegd. 
Voor gebruik als geneeskrachtig kruid (wondheling, krampstillend en nog
veel meer) raden we aan om eerst je goed in te lezen.

202960  1 g  € 2,50 

Molsla, Gele 'Volhart' verbeterde

Taraxacum officinale 
(Engels: Dandelion Salad)
Vroeger werd in de lente in molshopen gezocht
naar gebleekte paardenbloembladeren,
daarom de naam Molsla. Door selectie is dit
bladrijke type verkregen, die ook iets minder
bitter is dan de wilde paardebloem. Het 1e jaar groeit de plant, na de
winter lopen de penwortels weer uit, voor het oogsten van gebleekt blad:
bedek de plant in het voorjaar met een rugje grond of met een bleekpot of
omgekeerde zwarte emmer, na enkele maanden kan je oogsten. Daarna
de plant in het licht laten uitgroeien, de groene (ongebleekte) bladeren
zijn ook eetbaar en rond de Middellandse Zee populair in salades (Insalata
di Tarassaco), de smaak is wel wat bitterder, maar ze bevatten dan wel
meer mineralen en vitaminen, zie de site van Plants For A Future. 
De wortel kan je rauw of gekookt eten, deze is stevig en bitter van smaak
en doet wat denken aan rapen. De bloemen zijn ook eetbaar, smaken wat
bitter, maar met de juiste dressing is dat goed te doen, je kan ze ook
toevoegen aan een kruidenthee (eventueel aangevuld met blad en wortel).
De bloemknoppen kunnen in het zuur als een soort (grote) kappertjes
worden bewaard en later lekker door de sla of over gerechten. Blad en
wortel worden overigens ook gebruikt om bier een speciale smaak te
geven, bitter bij bitter, dat moet goed gaan! De oudere wortels worden
(net als Cichorei 338400) geroosterd als “surrogaat”-koffie.  
 
Er zijn veel medische toepassingen bekend van de paardenbloem, voor wie
Engels kan lezen, even een opsomming: 
The dandelion is a commonly used herbal remedy. It is especially effective
and valuable as a diuretic because it contains high levels of potassium
salts and therefore can replace the potassium that is lost from the body
when diuretics are used. All parts of the plant, but especially the root, are
slightly aperient, cholagogue, depurative, strongly diuretic, hepatic,
laxative, stomachic and tonic. The root is also experimentally cholagogue,
hypoglycaemic and a weak antibiotic against yeast infections. The dried
root has a weaker action. The roots can be used fresh or dried and should
be harvested in the autumn when 2 years old. The leaves are harvested in
the spring when the plant is in flower and can be dried for later use. A tea
can be made from the leaves or, more commonly, from the roots. The
plant is used internally in the treatment of gall bladder and urinary
disorders, gallstones, jaundice, cirrhosis, dyspepsia with constipation,
oedema associated with high blood pressure and heart weakness, chronic
joint and skin complaints, gout, eczema and acne. The plant has an
antibacterial action, inhibiting the growth of Staphylococcus aureus,
Pneumococci, Meningococci, Bacillus dysenteriae, B. typhi, C. diphtheriae,
Proteus etc. The latex contained in the plant sap can be used to remove
corns, warts and verrucae. The latex has a specific action on
inflammations of the gall bladder and is also believed to remove stones in
the liver. A tea made from the leaves is laxative. The German Commission
E Monographs, a therapeutic guide to herbal medicine, approve Taraxacum
officinale for dyspepsia, urnary tract infections, liver and gallbladder
complaints, appetite loss. (Bron: www.pfaf.org)

203000  1500 zaden (1 g)  € 1,95 
203000.1  37.500 zaden (25 g)  € 15,00 
203000.2  375.000 zaden (250 g)  € 75,00 

Molsla, Witte 'White Wonder'

Taraxacum albidum 
(Engels: White Dandelion)
Witte molsla is afkomstig uit Japan en heeft
naast een prachtige bladproductie ook nog
eens een fraaie bloei: wie heeft ooit wel eens
witte paardebloemen gezien immers...? De
naam molsla dankt deze plant aan de bleekmethode in het vroege
voorjaar: een beetje losse grond over de planten (of een zwarte emmer
omgekeerd er overheen) en de eerste groei is mals en gebleekt. Maar de
prachtige bladeren kunnen ook ongebleekt rauw of gekookt gegeten
worden. Ze hebben een nogal bittere smaak en zijn zeer goed voor het
spijsverteringssysteem. De wortels worden gekookt gegeten. De zeldzame
bloemen eet je rauw of gekookt en de bloemknoppen zijn heerlijk in
beignets. Van de hele plant wordt (vers of in gedroogde vorm) thee
gemaakt. De wortels worden gedroogd en gebrand om koffie te
vervangen.

203005  0,5 g  € 1,95 

Monniksbaard

Salsola soda 
(Engels: Opposite Leaved Saltwort,
Barilla Plant)
Knapperig dikke, bijna succulente, grasachtige
blaadjes vormen deze smakelijke groente, die
in Italië populair is onder de naam Agretti of
Barba di Frate (=monniksbaard). Als salade (of toevoeging in gemengde
salade) valt de iets zoute touch op als echte smaakmaker! Ook gekookt
een lekkernij: water koken, monniksbaard er in, kort koken tot het blad
net verkleurt (en dus nog voldoende bite heeft). We horen voor deze
kustgroente ook de naam "landwier", maar onterecht. Loogkruid (Salsola
kali) zit erook dicht bij, maar is bitterder. Vroeger werd uit de as van deze
plant soda gemaakt. De plant wordt ook toegepast om de bijzondere
eigenschap van zout uit de grond op te kunnen nemen! Een beetje extra
zout door het sproeiwater geeft dus meer smaak aan de plant! De teelt
kan zowel in zoet- als zoutwater gebieden plaatsvinden. De kieming is
traag, zie de uitgebreide zaaiaanwijzing. (Zie ook Japanse Zeekraal, nr.
372160)

203110  5 g  € 2,95 
203110.1  100 g    € 9,95 

Muisjeswikken

Vicia narbonensis 
(Engels: Narbon Vetch, French
Vetch, Moor’s Pea)
Sinds de mensheid zich bewust is van kweken
en domesticeren staat dit peulgewas al op de
menulijst. Waarschijnlijk is deze wikke via de
zijderoute van Azië in Zuid-Europa terecht gekomen. Zo ergens tussen
duivenbonen, tuinbonen en erwten moet je deze boontjes plaatsen.
Prachtige planten, lilaroze bloei, elke harige peul bevat 6 bonen, die zowel
vers als gedroogd gegeten wordt. Zeer voedzaam, een prettige smaak,
moet nodig herontdekt worden.  
Planten van alle vlinderbloemigen, deze wikke dus ook, geven voeding aan
de bodem. Zowel het blad als de peul is gezond als veevoer. Geef de
planten enige steun aan elkaar of aan een lage stok, de hoogte wordt
meestal rond 70-90 cm.

203200  30 zaden  € 2,50 

Naaldenkervel

Scandix pecten-veneris 
(Engels: Shepherd's Needle)
Interessant plantje met fijngenerfde bladbasis
als kervel. Na de zuiverwitte schermbloemetjes
ontstaan grappige, kenmerkende, tot 8cm
lange vruchtjes in de vorm van een naald of
kam (pecten-veneris = venuskam). De zaden worden weggeschoten! De
oude Grieken aten ruim 400 v.Chr. de jonge stengeltopjes al als
smaakmaker in gerechten, maar ook rauw in salades. Wij gaan dit (in
Nederland zeldzaam in het wild groeiende) plantje herontdekken. Ik hoor
graag uw bevindingen!

203400  25 zaden  € 2,95 

Navajo-Spinazie

Cleome serrulata 
(Engels: Rocky Mountain Beeplant,
Stinking-Clover, Bee Spider-Flower,
Skunk Weed, Navajo Spinach)
Een zeer gewilde plant, al duizenden jaren in
gebruik als voedsel! Deze Noord-Amerikaanse
plant ruikt geweldig sterk, dat weerhoudt de liefhebber niet om het blad
gewoon rauw te eten. Gekookt, in de roerbakpan of gemengd in koeken is
de meest gebruikte manier van gebruik. De jonge scheuten, het blad, de
bloemen en het zaad zijn allemaal eetbaar! De Zuni-indianen kenden
bijvoorbeeld een bekend gerecht met maïs, Navajo-Spinazie en pepers...
Als (geelgroene) kleurstof en medicijn is de plant ook geliefd bij de Native
Americans. Als sierplant in de bloementuin is deze Cleome uiteraard zeer
goed bruikbaar, de hoogte hangt af van de grondsoort en varieert tussen
30-150 cm. De grote trossen wijnrode tot lilaroze (soms witte) bloemen
lijken sterk op die van de sierplant Kattensnor. Tenslotte: bijen en vlinders
eten dankbaar uit de bloemen.

203450  ± 125 zaden (2 g)  € 2,50 
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Nepal-Spinazie, Wilde

Achyranthes aspera 
(Engels: Devil's Horsewhip)
Deze meerjarige, inheemse plant uit de
Himalaya komt tegenwoordig zelfs in Zuid-
Europa voor en geeft (voor de bloei) een zacht
blad, dat een heerlijke, wilde spinazie oplevert! 
Na de bloei ontstaat zaad, dat gekookt en evt. met melk gemengd een
gezonde en caloriearme hongerstiller is. Alle delen van de plant zijn sterk
medicinaal, de wortel het meest, op internet vind je vele toepassingen,
o.a. op de site van “Plants For A Future”. Nog een grappige toepassing: de
as van de verbrande plant wordt gebruikt als poeder voor home-made
tandpasta, gemengd met mosterdolie en een snufje zout. Verder
gebruiken Nepalezen de twijgen als tandenborstel! In China wordt de plant
op grotere schaal gekweekt als spinazie. Ze groeien op halfschaduw- of
zonnige plaatsen, in elk geval met voldoende vocht.

203500  150 zaden (0,25 g)  € 1,95 

Nevelbes

Solanum candidum 
(Engels: Fuzzyfruit Nightshade,
Naranjilla Silvestre, Chichilegua.)
Dit is een sierlijke, meerjarige plant, afkomstig
uit Zuid-Amerika en af en toe commercieel
gekweekt voor zijn bijzondere eetbare
vruchten. 
De plant vormt grote, behaarde bladeren (groen met paarse zweem) met
stekeltjes aan de bladstelen. De flinke groeikracht valt op, zet de plant in
de zomer lekker buiten, af en toe snoeien mag wel. Als de plant zijn 2e
jaar ingaat (‘s winters binnen houden) dan komen de blauwwitte bloemen
met smakelijke (en behaarde) oranje vruchtjes. Smakelijk en exotisch, je
maakt er een heerlijke sap van! Deze vrijwel ziektevrije vruchtplant is
nauw verwant aan de andere Lulo (190810)

203600  25 zaden  € 2,95 

Oesterblad

Mertensia maritima
(Engels: Oyster Leaves)
Dit familielid van de komkommerkruid is in de
zoektocht naar eetbare planten “boven komen
drijven” hoewel de Schotten, IJslanders en
Groenlanders deze plant al eeuwen langs de
kusten vinden en eten. Koppert Cress heeft in ons land het “laatste
duwtje” gegeven voor de huidige populariteit in de culinaire wereld. De
knapperige, ziltige smaak komt natuurlijk het best tot stand langs de kust
op zilte grond, maar landinwaarts blijft de smaak heerlijk zacht: als
oesters, ansjovis of champignons... De plant, die kruipend slechts 20 cm
hoog wordt, is zeer winterhard en bloeit prachtig (VI-VIII) met blauwe
bloemetjes, die ook eetbaar zijn. Het matgrijze blad is een sieraad op uw
bord. Zelfs de wortel is (ws gekookt of geroerbakt) eetbaar, volgens
traditie bij de Inuit (Groenlandse Eskimo’s). Geef de plant een zonnige,
goed gedraineerde plek en houd de slakken in de gaten.

203900  ± 100 zaden (0,5 g)  € 2,95 
203900.1  ± 2500 zaden (10 g)  € 45,00 
203900.2  ± 25.000 zaden (100 g)  € 395,00 
203900.3  ± 250.000 zaden (1 kg)    € 3.500,00 

Okra 'Better Five' F1 /
'Sonnenliebe' / 'South Sea' F1 /
e.a.

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Vooral eetbaar zijn de groene, vrij korte, iets
langwerpige vruchten. De sierlijke gele
bloemen en het blad zijn overigens ook eetbaar. De plant is erg decoratief!
Teel ze bij voorkeur in de kas, maar als ze in een grote pot staan mogen
ze in de hoogzomer lekker naar buiten. Planten worden tot 1-1,5m hoog.
Oogst de vruchten onrijp, het puntje moet met een knakje afbreken. Heel
of gesneden kort koken. Op internet zijn talloze, exotische gerechten
beschikbaar. Vergeten op tijd te oogsten? (Over)rijpe vruchten geven
eetbare zaden.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204000  ± 25 zaden (2 g)  € 2,50 
204000.1  ± 1500 zaden (100 g)  € 45,00 

Okra 'Carmine Splendor' F1

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Deze prachtige, roodgenerfde plant geeft
middelgrote, rode vruchten. De planten geven
een grote oogst, dit is een extra goed en
professioneel ras. Een mooie kleurafwisseling
voor dezelfde malse smaak. Jong oogsten geeft de lekkerste vruchten. De
sierlijke wit met roze bloemen en het rood-groene blad zijn overigens ook
eetbaar. (Over)rijpe vruchten geven eetbare zaden.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204500  20 zaden  € 2,95 
204500.1  500 zaden  € 39,50 

Okra 'Clemson Spineless'

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Het standaard-ras, van waaruit veel andere
rassen zijn ontstaan. De groeikrachtige planten
worden ongeveer 1,5-2 m hoog en na de
crèmewitte bloei ontstaan ongeveer 15 cm
lange vruchten. Jong plukken geeft de meest malse resultaten.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204550  ± 40 zaden (3 g)  € 1,95 
204550.1  ± 1500 zaden (100 g)  € 7,50 
204550.2  ± 15.000 zaden (1 kg)  € 35,00 

Okra 'Cowhorn 22' / 'Steer Horn'

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Een stoere, groene okra, die al vóór 1865 in de
VS in cultuur was. De planten groeien flink uit:
2-2½ m in de kas en iets lager in de
vollegrond (althans in Nederland, waar de teelt
van okra in de vollegrond nog niet zeer succesvol is). Toppen van de
planten op 120 cm hoogte geeft uiteindelijk vollere, lagere planten. Daar
horen flinke vruchten bij! Hoewel niet elke plant gelijk is, geven ze meestal
vruchten tot wel 30 cm lengte! Opvallend voor dit ras is, dat de vruchten
mals blijven, ondanks de grootte. Toch is oogsten van 15 cm lange
vruchtjes het meest gebruikelijk. De sierlijke gele bloemen en het blad zijn
overigens ook eetbaar. (Over)rijpe vruchten geven eetbare zaden.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204600  ± 40 zaden (3 g)  € 2,95 
204600.1  ± 1500 zaden (100 g)  € 25,00 

Okra 'Emerald Green Velvet'

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Een geliefd ras in de VS, al bekend sinds 1950,
vermaard vanwege de grote oogst en het lang
mals blijven van de vruchten. De planten
worden 1-1,5 m hoog en dragen na de fraaie,
gele bloei een mooie oogst aan lichtgroene, vrij lange vruchten: 18-22 cm.
Je oogst de vruchten in elk stadium, maar in te rijp stadium worden
okravruchten taai.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204615  ± 40 zaden (3 g)  € 1,95 
204615.1  ± 1500 zaden (100 g)  € 15,00 

Okra 'Hill Country Red' / 'Texas
Hill Country Red'

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Prachtig, historisch ras uit zuidelijk Texas. De
vrij grote, dikke vruchten volgen na een
mooie, lichtgele bloei en zijn groen met rode
blos. Door de slavernij is de okra in Amerika terecht gekomen, de
oorsprong ligt namelijk in Afrika. Wist je dat het blad ook eetbaar is? Jong
door de sla en ouder in de wok... Het zaad van overrijpe vruchten zijn
geroosterd een koffie-surrogaat.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204630  ± 50 zaden (3 g)  € 2,50 
204630.1  ± 1500 zaden (100 g)  € 25,00 
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Okra 'Jade'

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Deze groene okra is tamelijk vroeg oogstbaar
met toch een flinke opbrengst. De vruchtjes
zijn wat donkerder groen dan het standaard
ras ‘Clemson Spineless’ ze blijven mals tot een
lengte van ongeveer 15 cm. De planten vertakken niet enorm, worden
ongeveer 120 cm hoog.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204640  ± 40 zaden (3 g)  € 2,50 
204640.1  ± 1500 zaden (100 g)  € 19,95 

Okra 'Perkins Long Pod'

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Dit prachtige, oude ras kan flink groot worden,
wel 150-175 cm hoog, een steun is sterk aan
te bevelen. De oogst van zeer lange (20 cm)
vruchten, die toch mals blijven, is tamelijk
groot! Je kan ze uiteraard altijd kleiner oogsten... 
Dit ras wordt ook wel ‘Perkins’ Mammoth Long Pod’ genoemd en werd na
jarenlange nauwkeurige selectie in 1899 op de markt gebracht door Mr. M.
B. Perkins uit New Jersey.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204670  ± 40 zaden (3 g)  € 1,95 
204670.1  ± 1500 zaden (100 g)  € 15,00 

Okra 'Red Burgundy'

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Deze prachtige, roodgenerfde plant geeft
middelgrote, rode vruchten. Een mooie
kleurafwisseling voor dezelfde malse smaak.
Jong oogsten geeft de lekkerste vruchten. De
sierlijke wit met roze bloemen en het rood-groene blad zijn overigens ook
eetbaar. (Over)rijpe vruchten geven eetbare zaden.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204680  ± 40 zaden (3 g)  € 1,95 
204680.1  ± 1500 zaden (100 g)  € 15,00 

Okra 'Silver Queen'

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Een unieke okra, vanwege de zilvergroene
kleur van de vruchten. De planten kunnen flink
groot worden, tot wel 180 cm hoog. De
vruchten zijn ongeveer 15-18 cm lang. Jong
geplukt zijn ze het lekkerst! De sierlijke gele bloemen en het blad zijn
overigens ook eetbaar. (Over)rijpe vruchten geven eetbare zaden.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204690  ± 40 zaden (3 g)  € 2,95 
204690.1  ± 1500 zaden (100 g)  € 15,00 

Okra 'Star of David'

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Deze inmiddels historische, Israëlische okra
heeft een zeer goede smaak en een unieke
maat: korte en dubbeldik. Je kan ze jonger
oogsten, maar als ze een lengte van 15x3 cm
hebben zijn ze maximaal.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204700  ± 40 zaden (3 g)  € 1,95 
204700.1  ± 1500 zaden (100 g)  € 15,00 

Okra 'Super Bhindi'

Abelmoschus esculentus 
(Engels: Okra, Lady's Finger)
Dit ras van Burpee is uitgebreid getest in
Noord-Europese kassen en bleek telkens een
van de beste qua stevigheid en productie. De
planten vertakken gemakkelijk en worde 1-1,5
m hoog. Na de fraaie gele bloei ontstaan de groene okra’s, de optimale
oogstlengte is 7-10 cm.

Okra is een veelzijdige en sierlijke, geel- of witbloeiende zomergroente
met veel eetbare delen! Het belangrijkste en bekendste deel zijn de
peulvormige vruchten. Deze zijn zeer jong geoogst het lekkerst en worden
gebakken, gekookt (maakt sauzen en soepen dikker) of ingelegd in zuur.
De heerlijk zachte textuur is zeer geliefd in de Mediterrane en Aziatische
keuken. De zaden kunnen worden vermalen of gekookt en verwerkt in
brood of Tofu en Tempeh. Geroosterd zaad is een van de beste
koffievervangers! Het blad, de bloemknoppen en bloemen zijn eetbaar in
roerbakschotels of soepen. Het blad kan ook goed worden gedroogd voor
later gebruik in de soep. Tenslotte zijn de wortels ook eetbaar voor het
bereiden van bijvoorbeeld een groentebouillon, na het trekken de wortels
weer verwijderen, ze zijn taai.
204709  10 zaden  € 1,95 

Europese Olijf

Olea europaea 
(Engels: Olive)
De bekendste en meest boeiende boom uit de
Oude Wereld! De olie en de vruchtjes zijn nog
steeds vermaard. In ons land kweken we de
plant in een pot, slechts weinig vorst wordt
verdragen. De groenblijvende struikjes hebben glanzende, smalle,
donkergroene bladeren met lichtgrijze onderzijde. Na 5-10 jaar komt de
bloei; en echt waar: uit de witte bloemtrosjes ontstaan de groene olijven,
die zwart afrijpen.

204800  10 zaden  € 2,95 
204800.1  500 zaden    € 35,00 

Orchidee-Kerrie 'Purple'

Bauhinia purpurea 
Wat een veelzijdige en sierlijke plant! Van
oorsprong komt deze voor in de warme delen
van Azië. Daar (en nu dus ook hier) worden de
bloemen, bloemknoppen, blaadjes, zaden en
vruchten na koken of roerbakken gegeten als
groente maar ook toegevoegd aan kerrie (curry), wat immers een mengsel
is van specerijen. Ook de gom is eetbaar!  
Veel plantendelen zijn licht laxerend.  
Deze kuipplant (niet vorstbestendig) wordt ook wel orchideeboom
genoemd en dat snap ik: het ronde, tweedeligeblad is al heel fris en
sierlijk, maar de orchidee-achtige bloemen spannen de kroon. De variëteit
geeft lilaroze bloemen. 
 
De plant heeft in veel landen vele namen, we sommen ze even op: Orchid
Tree, Purple Butterfly Tree, Mountain Ebony, Geranium Tree, Purple
Bauhinia. Other Names: Alibangbang, Barada, Bol-megong, Bunga kupu-
kupu, Ching-kho, Chuvannamandaram, Dev-Kanchan, Deva kanchan,
Guiral, Jia telong, Kachnar, Kachner, Kairwal, Kanchanam, Kandan, Kaniar,
Karalli, Karar, Keelra, Koiralo, Koliar, Kurul, Levosii, Mandari, Mong bo hoa
tim, Msekese, Phak-siew, Purple Bauhinia, Rakia kanchan, Rakia-kanchan,
Rato kanchan, Sarul, Shivapa, Sona, Tanki, Tapak kuda, Tapak unta,
Vaubeh, Vau-fa-vang, Zi Yangtija.

204840  10 zaden  € 2,95 

Orchidee-Kers

Orychophragmus violaceus 
(Engels: February Orchid)
Dit Chinese neefje van de koolfamilie is een
echte aanwinst voor een mooie salade: de
lilablauwe bloemetjes (als orchideetjes zo
mooi) en het jonge blad smaken mild en
smakelijk. In de nazomer gezaaid geven de plantjes de hele winter oogst
van blaadjes en de daaropvolgende zomer nemen de bloemen het over!
Groter blad is goed voor de wok. Het zaad heeft een hoog oliegehalte,
veel potentie voor de eetbare olie-industrie. Omvang: 30-60 cm.

204860  500 zaden (2 g)  € 1,95 

Oregondruif

Mahonia repens 
(Engels: Creeping Barberry, Oregan
Grape)
Een ideaal kruipend, wintergroen heestertje.
Ze verdragen halfschaduw, dus goed voor de
bosrand (hertenbestendig). De gele
bloemtrosjes trekken bijen en vlinders. Na de bloei ontstaan de prachtige
blauwe bessen met een dof waslaagje. Na 2x nachtvorst worden de
bessen zoeter en kunnen worden geoogst voor bijv. appel-mahonia jam of
wijn. Bescherm dat deel van de bessen, die u wilt eten met een netje
tegen vogelvraat. In de herfst en winter kleurt het blad in prachtige
bronzen tinten.

204900  25 zaden  € 1,95 

Papaya 'Red Lady'

Carica papaya 
(Engels: Papaya)
Veel gevraagd gewas voor de Indische en
Surinaamse keuken. De meerjarige plant geeft
prettig zoete, vlezige, langwerpige vruchten.
Zet ze ‘s winters in een verwarmde kas of als
potplant binnen. Het jonge blad is een delicatesse, ook de mannelijke
bloemtrosjes worden gegeten (kort wokken). ‘s Zomers als kuipplant
lekker naar buiten in een grote pot. Als bladplant al bijzonder fraai, vanaf
het 2e jaar kan er vrucht komen. ‘Red Lady’ heeft rood vruchtvlees en is
een hybride met zeer goede groei-eigenschappen, oogstzekerheid en
vruchtkwaliteit, een aanrader dus. 
Meer informatie over deze belangrijke, tropische vruchtplant: aggie-
horticulture.tamu.edu

204990  10 zaden  € 2,95 
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Papaya 'Sunrise' F1 / 'Embun
Pagi'

Carica papaya 
(Engels: Papaya)
Veel gevraagd gewas voor de Indische en
Surinaamse keuken. De meerjarige plant geeft
prettig zoete, vlezige, langwerpige vruchten.
Zet ze ‘s winters in een verwarmde kas of als potplant binnen. Het jonge
blad is een delicatesse, ook de mannelijke bloemtrosjes worden gegeten
(kort wokken). ‘s Zomers als kuipplant lekker naar buiten in een grote pot.
Als bladplant al bijzonder fraai, vanaf het 2e jaar kan er vrucht komen.
‘Sunrise’ heeft oranje vruchtvlees en is een hybride met zeer goede groei-
eigenschappen, oogstzekerheid en vruchtkwaliteit, een aanrader dus. 
Meer informatie over deze belangrijke, tropische vruchtplant: aggie-
horticulture.tamu.edu

205000  25 zaden  € 2,95 
205000.1  500 zaden  € 25,00 
205000.2  2x500 zaden  € 39,50 

Onderstam Paprika En Peper
'Taritana' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Er zijn enorm veel rassen paprika's en pepers
die het in ons land prima doen. Moeilijke
groeiers kunnen enorm op weg worden
geholpen met een goede onderstam. Wie vaak in de kas teelt riskeert het
ontstaan van ziekten. ‘Taritana’ is een onderstam voor paprika en peper
met zeer sterke resistenties en krachtige wortels. Deze draagt bij aan de
vitaliteit, kracht en het uithoudingsvermogen van uw teelt. Gebruik voor
paprika en peper de kleinere maat entclips, (zie 847520).  
Een filmpje over het enten van tomaat (paprika en peper ent je op
dezelfde manier) vind je hier: www.youtube.com.

205430  5 zaden  € 3,95 

Paprika 'Alma'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Een geweldig en sierlijk (maar pittig)
snoepertje: de planten geven een overvloed
aan kleine, ronde, dikwandige vruchten. De
rijping verloopt via een mooie verkleuring: van
wit, via geel en oranje naar rood. In alle kleurstadia eetbaar, hoe rijper
hoe zoeter maar altijd met een hete tik! De grens tussen pepers en
paprika’s wordt bevolkt door enkele zoethete rassen, waaronder dit oude
interessante rasje. Leuk om als snack te vullen met kaas o.i.d., ook heel
geliefd voor de inmaak in olie, maar uiteraard ook gewoon heerlijk als
gebakken of rauw vruchtje. Verwijder de zaden voor een mildere smaak.

205440  25 zaden  € 1,95 
205440.1  1000 zaden  € 29,50 

Paprika 'Charming Star' F1 /
'Milena' F1 / 'Delirio' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Een oranje paprika, Hollandser kan het toch
niet! Dit professionele ras geeft vooral in de
kas een flinke oogst. De 4-lobbige, dikwandige
vruchten zijn vrij groot (“Large Blocky”) en rijpen van groen naar oranje.
De vruchten blijven bij rijping goed stevig en zijn zoet en aromatisch,
groen geoogst uiteraard minder zoet.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205500  10 zaden  € 2,95 
205500.1  1000 zaden  € 75,00 

Paprika 'Chocolate Beauty' F1 /
'Brownie' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
De professionele versie van het oude ras
‘Sweet Chocolate’. De vruchten zijn in onrijpe
vorm groen en rijpen naar chocoladebruin. De
3-4 hokkige vruchten hebben dik vruchtvlees en hebben een opvallend
vroege rijping. De smaak is zachter en zoeter dan de rode. Geschikt voor
binnen- en buitenteelt, hoewel in de kas uiteraard meer ogst verwacht kan
worden.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205510  10 zaden  € 2,95 
205510.1  1000 zaden  € 150,00 

Paprika 'Bianca' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
De witste paprika, die op dit moment in de
professionele teelt beschikbaar is! De
dikwandige, vrij grote vruchten zijn 3-4 hokkig
en verkleuren na (bijna) wit tot de uiteindelijke
rijpe lichtrode kleur.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205520  7 zaden  € 3,95 

Paprika 'Carmine Star' F1 / 'Jolly
Rosso' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Vrij grote, meerhokkige vruchten, bijna even
breed als hoog: 8,5x9 cm. ‘Carmine Star’ is
dikwandig (0,65 cm) en geeft een grote oogst,
een professioneel ras waardig! De groene vruchten rijpen naar rood en
wegen ongeveer 250 g per stuk. De professional doet er 115 dagen over:
van zaaien tot 1e oogst.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205537  10 zaden  € 2,95 

Paprika 'Sweet Chocolate'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Een prachtige chocoladebruine paprika! Goed
vruchtbaar bloktype, iets taps toelopend. Een
verbeterd ras met vrij dikke wanden en
opvallende vroegheid. Geschikt voor buiten- en
binnenteelt. Ze rijpen van groen naar bruin.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205540  25 zaden  € 1,95 

Paprika 'Choco Miniature Bell' /
'Chocobell'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Hoe komt het toch dat bruine vruchten meteen
het woord “chocolade” ontlokken? Tja, deze
grappige, kleine paprikaatjes zullen wel voor
bonbons doorgaan! Een welkome aanvulling in het kleurenpalet.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205543  25 zaden  € 1,95 
205543.1  1000 zaden  € 15,00 

Paprika 'Coctail Yellow' F1 /
'Micro Yellow Block' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Coctail Pepper)
Een sensatie in groenteland: zulke kleine
paprika’s bestonden eerder niet! De 2-3cm
grote, gele vruchtjes zijn gemakkelijk schoon
te maken en happen op elke party heerlijk weg.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205550  10 zaden  € 3,95 

Paprika 'Coctail Chocolat' F1 /
'Micro Brown Block' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Coctail Pepper)
Een sensatie in groenteland: zulke kleine
paprika’s bestonden eerder niet! De 2-3 cm
grote, chocoladebruine vruchtjes zijn
gemakkelijk schoon te maken en happen op elke party heerlijk weg.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205555  10 zaden  € 3,95 

Paprika 'Coctail Orange' F1 /
'Micro Orange Block' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Coctail Pepper)
Een sensatie in groenteland: zulke kleine
paprika’s bestonden eerder niet! De 2-3cm
grote, oranje vruchtjes zijn gemakkelijk schoon
te maken en happen op elke party heerlijk weg.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205560  10 zaden  € 3,95 

Paprika 'Coctail Red' F1 / 'Micro
Red Block' F1 / 'Tinkerbell Baby
Red' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Coctail Pepper)
Een sensatie in groenteland: zulke kleine
paprika’s bestonden eerder niet! De 2-3cm
grote, rode vruchtjes zijn gemakkelijk schoon te maken en happen op elke
party heerlijk weg.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205570  10 zaden  € 3,95 

Paprika 'Colossal' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
De grootste paprikavruchten die je ooit geteeld
hebt! De vruchten, die rijpen van groen naar
rood groeien verticaal en hebben daardoor een
perfecte blokkige vorm. Naast de enorme
vruchten van wel 15x15 cm (!) groeit ook de plant groter dan je gewend
bent. Teelt in de kas is dus sterk aan te bevelen. Na de oogst kan het hele
gezin genieten van 1 lekker gevulde vrucht: knapperig, zoet en
aromatisch.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205575  10 zaden  € 2,95 
205575.1  1000 zaden  € 89,00 

Paprika 'Confetti' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
De eerste verbazing blijkt al snel: de plant
vormt decoratief groen blad met lichtgroene en
witte vlekken. Na de bloei ontstaan de kleine,
handzame vruchten (50-60 g), die van groen,
via geel en oranje naar rood rijpen. In de tussenstadia zijn de vruchtjes
sierlijk gestreept. Je kan ze in elk stadium oogsten, aan de plant zie je alle
stadia hangen, wat weer een fijn verbazing-momentje veroorzaakt! De
planten nemen niet veel plek in en kunnen ook zeer goed in flinke potten
worden geteeld.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205577  10 zaden  € 3,95 
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Paprika 'Dolma Kandil'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Mintgroene paprika's zijn van oorsprong
populair in Oostenrijk en Hongarije en bekend
om de frisse en sappige smaak. In Turkije en
Griekenland dè paprika om te vullen. Dit
oorspronkelijk Turkse landras geeft veel en middenkleine vruchten. Ze
hebben de 3-4-hokkige vorm van onze bekende paprika (iets kleiner:
5x5cm), zachtzoet en dunwandig. De teelt in de vollegrond lukt bij
normale zomers goed. Mooie aanwinst om het kleurenspectrum van
paprika's te completeren…

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205580  25 zaden  € 1,95 
205580.1  1000 zaden  € 9,95 
205580.2  10.000 zaden  € 35,00 

Paprika 'Dulce de Espaňa' / 'Doux
d' Espagne' / 'Spanish Mammoth'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Deze langwerpige, soms puntige, soms stomp
eindigende paprika is al minstens sinds 1859 in
de Europese zaadhandel en ze waren voor de
komst van moderne hybriden de grootste paprika’s op de markt! Opvallend
is de grote oogst en de gemakkelijke groei van de groene naar rood
rijpende vruchten. Groen is de smaak van de vrucht voldoende zoet en
knapperig met een tintje anijs. De rijpe, rode vruchten zijn zoet en
boordevol smaak. Met flinke groeikracht groeien de planten uit tot 1-1,5 m
hoogte. Elke vrucht is 3-hokkig en hier en daar onregelmatig ingedeukt,
wat tot grappige vormen leidt, afmeting 15-20 cm lang en 6-8 cm breed.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205585  ± 90 zaden (0,5 g)  € 1,95 
205585.1  ± 9000 zaden (50 g)  € 15,00 

Paprika 'Sweet Banana'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Een Hungarian Wax-type met lichtgele, spitse
vruchten, rijk vruchtdragend ook bij koelere
zomers. Is ook buiten op een beschutte plaats
op humusrijke, voedzame grond succesvol.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205600  25 zaden  € 1,95 
205600.1  1000 zaden  € 15,00 
205600.2  10.000 zaden  € 75,00 

Paprika 'Etiuda'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Deze donkeroranje blokpaprika is dikwandig,
middelgroot, rijpt vroeg en is daardoor
geschikt voor zowel kas- als buitenteelt.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats
buiten. Buiten niet voor eind mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205650  10 zaden  € 1,50 

Paprika 'Polaris' F1 / 'Jolly Giallo'
F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Goudgele, dikwandige vruchten, zachter van
smaak. Vroegrijpend, onrijp zijn de vruchten
groen en kleuren rijp tot een heldergele kleur.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205700  10 zaden  € 2,95 
205700.1  1000 zaden  € 75,00 

Paprika 'Golden California
Wonder' / 'Yellow California
Wonder'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Dit is de goudgele versie van het oude groen-
rode ras California Wonder , sinds rond 1920
op de markt en in toenemende mate populair! Het is een geblokt (dus vrij
vierkant) ras en geeft een flinke oogst van zoete, zacht smakende
vruchten. De wand is tussen dik en dun, de grootte tussen groot en klein.
De vruchten rijpen uiteindelijk naar een oranje-gele kleur. De teelt in
Noord-Europa lukt zeer goed met dit historische paprikaatje, je kan een
flinke oogst verwachten!

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205750  ± 50 zaden (0,25 g)  € 1,95 
205750.1  ± 1500 zaden (12 g)  € 25,00 
205750.2  ± 15.000 zaden (120 g)  € 75,00 

Paprika 'Hungarian Sweet Wax'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Hongarije is (naast Italië) al enkele eeuwen de
bakermat van langwerpige paprika’s. Dit oude
ras is milder en zoeter naarmate de vrucht
rijper wordt. De onrijpe, lichtgele vruchten
kunnen een tikkeltje heet zijn, heerlijk voor een pittige, met smeerkaas
gevulde snack! Bij afrijping naar rood worden ze zoeter en daalt de
pittigheid meestal naar 0. Rauw of in bakgerechten een heerlijke en
gezonde smaakmaker!

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205752  25 zaden  € 1,50 
205752.1  1000 zaden  € 9,95 
205752.2  10.000 zaden  € 39,95 

Paprika 'Hytower' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Dit ras uit de VS geeft zeer forse, blokvormige
vruchten tot wel 18x10 cm en 350 gram!
Dikwandig, sappig en lekker aromatisch zoet.
De rijping verloopt van donkergroen naar rood.
Door de gezonde groei geeft dit resistente ras ook buiten een redelijke
oogst, in de kas pluk je uiteraard meer kilo’s!

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205753  10 zaden  € 2,95 

Paprika 'Jimmy Nardello's'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Een superzoete en smaakvolle paprika in de
vorm van een peper! Die snijd je in mooie,
ronde plakjes voor in salades en (volgens
Italianen) is dit een van de lekkerste paprika
om te bakken. Rond 1880 werd er wat zaad van deze paprika door de
Italiaanse familie Nardello (uit Basilicata, Lucanië) meegenomen naar
Noord-Amerika (emigranten). De vruchten blijven zeer smakelijk na
invriezen en wie heeft wel eens paprika’s gedroogd? Het is mogelijk bij dit
oude ras! Planten van ongeveer 60-70 cm hoog geven een grote oogst
met deze langwerpige, 25 cm lange pepervormige vruchten.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205757  25 zaden  € 2,50 

Paprika 'King of the North'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
De naam zegt het al: dit is een zeer
succesvolle paprika voor de buitenteelt in
Noord-Europa. Stevige planten geven
dikwandige middengrote vruchten, 3-4 kamers
per vrucht, rijpend van groen naar rood. Vast en zeker binnenkort de
nieuwe “King” in uw tuin! Deze (inmiddels) historische variëteit vinden we
voor het eerst op de voorkant van een Harris' Seeds Catalogue.
"Outstanding 1934 Introduction. Early and Very Prolific. The earliness and
heavy yield make King of the North a variety that will give enormous yields
of fine fruit even here in the North. The plants are literally covered with
fruit".

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205759  25 zaden  € 2,95 
205759.1  1000 zaden  € 39,95 

Paprika 'Lombardo'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Uiterlijk precies een lange rode peper, maar
qua smaak een echte paprika! Leuk om 15 cm
lange en 2-3 cm brede vruchten in plakjes te
snijden: speelse rondjes!

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205770  voor 40 planten  € 2,95 

Paprika 'Lucky Fruits' / 'Vruchtjes
van Geluk'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Hier wordt je heel gelukkig van: de lekkerste
paprikaatjes in een heel divers mengsel.
Misschien groeit er wel een paprika met een
kleur en vorm, die je nog nooit gezien hebt! Elk individueel vruchtje is
aromatisch en zoet, de planten zijn ook voor buiten voldoende productief.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205780.1  ± 70 zaden (0,5 g)  € 2,95 
205780.2  ± 1400 zaden (10 g)  € 19,95 

Paprika 'Mavras' F1 / 'Purple Star'
F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Eerst kleuren de vruchten paars tot
donkerviolet (doorgesneden zie je een groene
grondkleur), later rijpen ze naar donkerrood.
Een kwaliteitspaprika, 3-4 hokkig, dikwandig en zwaar. Geeft stevige
gedrongen planten, die zeer vroeg oogstbaar zijn.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205800  10 zaden  € 2,95 
205800.1  500 zaden  € 95,00 

Paprika 'Marconi Rosso'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Dit historische en in Italië zeer geliefde landras
is een reus onder de paprika’s: ze kunnen tot
25 cm lang worden en zijn dan bovenaan 6 cm
breed, iets toelopend naar het uiteinde. Geef
de planten een zonnige en beschutte plaats of in de kas en de beloning is
een heerlijk aromatische en zoete oogst van rode vruchten. Uiteraard
kunnen ze ook groen geoogst worden en hebben dan een iets pittiger
smaak.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205810  25 zaden  € 1,95 
205810.1  1000 zaden  € 15,00 
205810.2  5000 zaden  € 35,00 
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Paprika 'Medusa Red'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Een sierlijk paprikaatje met het uiterlijk van
een peper! Door de totale afwezigheid van
scherpte durven we het aan dit een mini-
paprika te noemen. Misschien kan er een
kleine tinteling rond de zaden zitten. De planten blijven compact, 30-40
cm hoog en dragen de grote hoeveelheid pepervormige vruchtjes rechtop
en bovenin de planten. Door de verschillende kleurenstadia van rijping
(wit, geel, oranje en rood) is binnen de plant een vrolijke, meerkleurige
vruchtenpracht te genieten.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205815  15 zaden  € 1,95 

Paprika 'Corno di Toro Rosso' /
'Kapia' / 'Capia'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
De naam betekent: stierenhoorn en verwijst
naar de lange vorm van dit zeer zoete ras: de
lengte kan wel 25 cm worden! De vruchten
zijn zowel groen als rood (rijp) te oogsten: hoe roder hoe zoeter.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205820  ± 50 zaden  € 1,95 
205820.1  2500 zaden  € 9,95 
205820.2  10.000 zaden  € 25,00 

Paprika 'Corno di Toro Giallo'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
De naam betekent: stierenhoorn en verwijst
naar de lange vorm van dit zeer zoete ras: de
lengte kan wel 25 cm worden! De vruchten
zijn zowel groen als geel (rijp) te oogsten: hoe
geler hoe zachter en zoeter.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205825  ± 50 zaden  € 1,95 
205825.1  2500 zaden  € 19,95 

Paprika 'Mini Red Bell'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Korte, gedrongen planten (ideaal voor teelt in
potten) worden rijk bedeeld met mooie 5 cm
grote, RODE miniatuurpaprika’s met een
uitstekende, frisse en zoete smaak. Een van de
drie miniatuurpaprika’s van Lucina Cress (Ohio). Ze vulde de paprikaatjes
met kool, blikte ze in en verkocht ze voor een goed doel. Ook heerlijk in
salades. Na het verspenen duurt de oogst ongeveer 90 dagen.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205848  25 zaden  € 2,50 
205848.1  1000 zaden  € 25,00 

Paprika 'Mini Yellow Bell'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Korte, gedrongen planten (ideaal voor teelt in
potten) worden rijk bedeeld met mooie 5 cm
grote, WARMGELE miniatuurpaprika’s met een
uitstekende, frisse en zoete smaak. Een van de
drie miniatuurpaprika’s van Lucina Cress (Ohio). Ze vulde de paprikaatjes
met kool, blikte ze in en verkocht ze voor een goed doel. Ook heerlijk in
salades. Na het verspenen duurt de oogst ongeveer 90 dagen.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205850  25 zaden  € 2,50 

Paprika 'Elephant's Ear' / 'Atri's'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Prachtig ras met grote, 2-hokkige en daardoor
wat afgeplatte vruchten. Zeer dikwandig,
sappig en smakelijk! Kleurt van geel, via groen
naar rood, uiteraard in elk stadium eetbaar,
maar wel: hoe rijper hoe zoeter. Dit is de ideale puntpaprika om een
traditionele Servische saus van te maken: Ajvar, zie palachinkablog.com
class="desc-group">Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten.
Buiten niet voor eind mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.

205860  15 zaden  € 1,95 

Paprika 'North Star' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Dit “Small-Blocky”-type (klein en blokkig) is 4-
hokkig en verkleurt van groen naar rood. Door
het lage model (meestal een grappige
kubusvorm) zijn de vruchten vroeg rijp en dus
extra geschikt voor de buitenteelt. Het vruchtvlees van dit professionele
ras is dik en sappig.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
205970  10 zaden  € 2,95 
205970.1  1000 zaden  € 100,00 

Paprika 'Poseidon' F1 / 'Bellboy'
F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Een goed productieras uit de professionele
sector. De vruchten zijn 5-hokkig en verkleuren
van groen naar rood. De planten geven een
redelijk resultaat in de buitenlucht, maar dragen in de kas uiteraard veel
meer vruchten. Het vruchtvlees van dit professionele ras is dik en sappig.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206000  10 zaden  € 2,95 
206000.1  500 zaden  € 75,00 

Paprika 'Redskin' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Een fantastische pot-paprika, de plant blijft
compact (50 cm) en de vruchten zijn bijna net
zo groot als een gewone (blok)paprika! Deze
zijn heerlijk zoet-aromatisch en rijpen van
groen, via paars naar rood. Hoe rijper hoe zoeter…

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206040  8 zaden  € 3,95 

Paprika 'Soroksari'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Een Hongaarse, populaire lekkernij! Deze
blokvormige, lichtgele paprika heeft 3-4
kamers, is redelijk dikwandig en smaakt zacht
aromatisch en tamelijk zoet. De opbrengst is in
de vollegrond opvallend goed en in de kas uiteraard optimaal. Helemaal
nagerijpt worden de vruchten oranjerood. (De afbeelding toont 5-hokkige
vruchten, maak daar in gedachte 3-4 hokken of kamers van en het plaatje
klopt)

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206080  ± 50 zaden  € 1,95 
206080.1  ± 2500 zaden  € 9,95 
206080.2  ± 10.000 zaden  € 25,00 

Paprika 'Super Sweet Banana' F1
/ 'Gypsy Banana' F1 / 'Banana
Bounty' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Hongaarse (Hungarian Wax) of zgn. Banana
paprika in een professioneel jasje: daardoor
vroeger, beter geschikt voor de buitenteelt en met een hogere opbrengst.
De vrucht is lang (14 cm) vrij smal en iets gebogen, lichtgeel tot crèmewit
van kleur, uiteindelijk rijpend naar rood (maar meestal geel geoogst). De
smaak is fris, kruidig met een hoog zoetgehalte.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206100  10 zaden  € 3,95 
206100.1  1000 zaden  € 89,00 

Paprika 'Sweet Boneta' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
EEN TOPPER VOOR DE BUITENTEELT! Deze
waarschijnlijk uit Oekraïne afkomstige paprika
geeft zeer goede groei- en oogstresultaten
(binnen en buiten de kas) in Noord-Europa. De
compacte planten (50 cm hoog) met diepgroen, glanzend blad bloeien bij
ons al vroeg waarna de lichtgroene, iets spitse, vruchten in groten getale
verschijnen. Uiteindelijk rijpen de vruchten naar rood. De vruchtjes zijn vrij
dikwandig en klein, ze wegen ongeveer 100 g per stuk.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206140  15 zaden  € 3,50 

Paprika 'Sweet Rainbow Mixture'
F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Een mengsel uit ons sortiment van witte, rode,
groene, gele, lila, oranje en purperbruine
vruchten. Deze hebben de professionele,
dikwandige kwaliteit. We garanderen minstens 5 kleuren per zakje.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206200  15 zaden  € 4,50 

Paprika 'Tinkerbell Red'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Dit rode mini-paprikaatje heeft een korte
groeiperiode en kan dus nog vrij laat gezaaid
worden. De kleine vruchtjes zijn blokvormig en
3-4 cm groot. Opvallend is de goede smaak:
zoeter en fruitiger dan zijn grote broer.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206250  15 zaden  € 1,95 

Paprika ‘Yalova Çorbaci’

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Deze peper is zo mild, dat we een indeling bij
de paprika aandurven! De lange (22-25 cm),
dunne (1,5 cm), iets gekreukte vorm is
typerend voor een Turkse paprika en peper.
Buiten geven de redelijk compacte planten een zeer goede oogst. Smul
van de pure paprikasmaak, niet verdoezeld door veel vocht of zoetheid.
Het type wordt in Turkije wel “Sari Sivri” genoemd. De rijping is van
lichtgroen naar geelgroen.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206290  15 zaden  € 1,95 

Paprika 'Yolo Wonder' / 'California
Wonder'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Groene blokvormige vruchten, later rijpend
naar rood. Ze zijn goed van smaak, hoe roder
hoe zoeter. Matig dikwandig. De buitenteelt is
meestal succesvol, in de kas is de oogst aanmerkelijk groter. Tamelijk oud
ras, oorsprong onbekend.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
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Paprika 'Yummy Gold' F1 /
'Lunchbox Orange' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Snack Pepper)
Het perfecte “snackpaprikaatje”! De vruchtbare
planten geven in de zomer een overvloed aan
5 cm lange, slanke vruchtjes in helderoranje
kleur: lekker zoet (“sweet as apples”), knapperig, bijna zonder zaadjes en
lang houdbaar in de koelkast. Heerlijk om zo te snoepen of om te vullen
met kaas of te stippen in een dipsausje. Rauw in de salade zijn ze
verrassend aromatische smaakmakers.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.

Paprika 'Yummy Red' F1 /
'Lunchbox Red' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Snack Pepper)
Het perfecte “snackpaprikaatje”! De vruchtbare
planten geven in de zomer een overvloed aan
5 cm lange, slanke vruchtjes in helderrode
kleur: lekker zoet (“sweet as apples”), knapperig, bijna zonder zaadjes en
lang houdbaar in de koelkast. Heerlijk om zo te snoepen of om te vullen
met kaas of te stippen in een dipsausje. Rauw in de salade zijn ze
verrassend aromatische smaakmakers.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206355  10 zaden  € 2,95 

Paprika 'Yummy Yellow' F1 /
'Lunchbox Yellow'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Snack Pepper)
Het perfecte “snackpaprikaatje”! De vruchtbare
planten geven in de zomer een overvloed aan
5 cm lange, slanke vruchtjes in heldergele
kleur: lekker zoet (“sweet as apples”), knapperig, bijna zonder zaadjes en
lang houdbaar in de koelkast. Heerlijk om zo te snoepen of om te vullen
met kaas of te stippen in een dipsausje. Rauw in de salade zijn ze
verrassend aromatische smaakmakers.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206360  10 zaden  € 2,95 

Paprika 'Yummy Mixed' F1 /
'Lunchbox Mix' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Snack Pepper)
Het perfecte “snackpaprikaatje”! De vruchtbare
planten geven in de zomer een overvloed aan
5 cm lange, slanke vruchtjes in 3 heldere
kleuren: oranje, geel en rood. Ze zijn lekker zoet (“sweet as apples”),
knapperig, bijna zonder zaadjes en lang houdbaar in de koelkast. Heerlijk
om zo te snoepen of om te vullen met kaas of te stippen in een dipsausje.
Rauw in de salade zijn ze verrassend aromatische smaakmakers.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206365  10 zaden  € 2,95 

Paprika 'Tequila' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Echt een genot voor het oog, dat paprika’s er
in zoveel kleuren zijn! Deze lila schoonheid is
(uiteraard) ook erg goed van smaak: zoet en
sappig. De rijping aan de gezonde, vrij open
planten gaat na lange tijd lila, via oranje naar rood. Momenteel is dit lila
ras binnen het professionele sortiment één van de grootste en meest
succesvolle. De vruchten zijn 3-4 hokkig.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206400  7 zaden  € 3,95 

Tomaatpaprika 'Brilliant Star' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
De meerhokkige vruchten hebben een
grappige tomaatvorm, doordat ze breder dan
hoog zijn (6,5x8 cm), vandaar de naam
Tomaatpaprika. ‘Brilliant Star’ is extra
dikwandig (0,8 cm!) en geeft een grote oogst, een professioneel ras
waardig! De groene vruchten rijpen naar warmgeel en wegen ongeveer
170 g per stuk. De professional doet er 105 dagen over: van zaaien tot 1e
oogst.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206490  10 zaden  € 2,95 

Tomaatpaprika 'Topepo Rosso' /
'Liebesapfel'

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Mediterane bolronde minipaprika in de vorm
van een (kleine) vleestomaat! Al vanaf het
midden van de 19e eeuw ontstond deze soort
uit de matig hete pimento peper. Het resultaat is een lekker zoet,
knapperig paprikaatje met een leuke vorm. Ook ideaal voor de potteelt
dus! „Liefdesappel” is de eerste Nederlandse benaming voor „Tomaat”.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206500  75 zaden (0,5g)  € 1,95 

Tomaatpaprika 'Saturn' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
De meerhokkige vruchten hebben een
grappige tomaatvorm, doordat ze breder dan
hoog zijn (6,5x8 cm), vandaar de naam
Tomaatpaprika. ‘Saturn’ is zeer dikwandig
(0,65 cm) en geeft een grote oogst, een professioneel ras waardig! De
groene vruchten rijpen naar donkerrood en wegen ongeveer 160 g per
stuk. De professional doet er 115 dagen over: van zaaien tot 1e oogst.

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206655  10 zaden  € 2,95 

Paprika Collectie Pepers en
Paprika's

Capsicum annuum 
(Engels: Sweet Pepper)
Banana Sweet, geel (paprika) 
b. Corno di Torro Rosso (paprika) 
c. Fresno Chili, lang&mild (peper) 
d. Jalapeno, kort&m.heet (peper) 
e. Purple Beauty, purper (paprika) 
f. Red Cherry Hot, heet (peper)

Teelt in de kas of op warme beschutte plaats buiten. Buiten niet voor eind
mei. Rij-afstand ± 1 m. in de rij 50 cm.
206700  Collectie van 6 zakjes (apart

verpakt)
 € 4,50 

Passievrucht

Passiflora edulis 
(Engels: Passion Fruit, Purple
Granadilla)
Passievruchten hebben een unieke, prettige
smaak: zoet en iets bitter. De meest
succesvolle en lekkere vruchten groeien aan
deze soort (Passiflora edulis). Kweek ze in een kas, die je net vorstvrij kan
houden of in een grote pot, die je vorstvrij kan zetten. Ze kunnen niet
tegen nachtvorst, maar staan ‘s winters wel graag koel en licht. De fraaie,
wit met paarse bloemen zijn zelfbestuivend, dus de vruchtzetting lukt vaak
goed! 
NOG VEEL MEER PASSIFLORA MET EETBARE PASSIEVRUCHTEN, ZIE ONS
HOOFDSTUK "KAMER- EN KUIPPLANTEN"

206800  25 zaden  € 1,95 
206800.1  500 zaden (10 g)  € 9,95 

Pastinaken 'Exhibition Long'

Pastinaca sativa 
(Engels: Parsnip)
De Engelsen zijn goed in het telen van prachtig
uitziende groenten! Deze pastinaak maakt
mooie gladde wortels en mits de grond goed
los wordt gemaakt groeien de wortels uit tot
flinke lengte. De smaak is uitstekend.  
Het wereldrecord van zwaarste pastinaken staat op ruim 8 kg en de
langste was 560,7 cm

Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur. In Zwitserland en Zuid-Duitsland
zijn pastinaakresten gevonden bij opgravingen uit het Stenen Tijdperk
(9000 v. Chr. en later). Echt zelf geteeld werd de pastinaak vooral populair
rond de jaartelling in de Romeinse tijd in Italië. Ze zijn behoorlijk
vorstbestendig, de smaak wordt versterkt als de vorst “er overheen” is
gegaan. Let op: bij warm en zonnig weer kan bij het oogsten het blad
irritatie veroorzaken.
207050  300 zaden (2 g)  € 2,95 

Pastinaken 'The Guernsey'

Pastinaca sativa 
(Engels: Parsnip)
Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur.
Vorstbestendig, de smaak wordt versterkt als
de vorst “er overheen” is gegaan.

Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur. In
Zwitserland en Zuid-Duitsland zijn pastinaakresten gevonden bij
opgravingen uit het Stenen Tijdperk (9000 v. Chr. en later). Echt zelf
geteeld werd de pastinaak vooral populair rond de jaartelling in de
Romeinse tijd in Italië. Ze zijn behoorlijk vorstbestendig, de smaak wordt
versterkt als de vorst “er overheen” is gegaan. Let op: bij warm en zonnig
weer kan bij het oogsten het blad irritatie veroorzaken.
207070  750 zaden (5 g)  € 1,95 
207070.1  15.000 zaden (100 g)    € 12,50 
207070.2  150.000 zaden (1 kg)    € 49,00 

Pastinaken 'Harris Model'

Pastinaca sativa 
(Engels: Parsnip)
In de VS, waar pastinaken zeer populair zijn, is
dit het standaardras met een betrouwbare
teelthistorie. Nieuwe rassen worden
vergeleken met “Harris”! Voor de hobbyteelt is
dit middenvroege ras nog steeds zeer geliefd. Maar ook kwekers grijpen
nog graag op ‘Harris Model’ terug…

Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur. In Zwitserland en Zuid-Duitsland
zijn pastinaakresten gevonden bij opgravingen uit het Stenen Tijdperk
(9000 v. Chr. en later). Echt zelf geteeld werd de pastinaak vooral populair
rond de jaartelling in de Romeinse tijd in Italië. Ze zijn behoorlijk
vorstbestendig, de smaak wordt versterkt als de vorst “er overheen” is
gegaan. Let op: bij warm en zonnig weer kan bij het oogsten het blad
irritatie veroorzaken.
207080  1200 zaden (5 g)  € 1,95 
207080.1  24.000 zaden (100 g)    € 12,50 

Pastinaken 'Javelin' F1 / 'Albion'
F1

Pastinaca sativa 
(Engels: Parsnip)
Een verfijnde pastinaak met geleidelijk taps
toelopende vorm. De wortels zijn vrij glad,
geven een hoge opbrengst en zijn
ziekteresistent. Oogstbaar na 110 dagen. Dit soort leent zich dus voor
vroege oogst. Oogst ook eens een extra jonge pastinaak: een delicatesse!

Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur. In Zwitserland en Zuid-Duitsland
zijn pastinaakresten gevonden bij opgravingen uit het Stenen Tijdperk
(9000 v. Chr. en later). Echt zelf geteeld werd de pastinaak vooral populair
rond de jaartelling in de Romeinse tijd in Italië. Ze zijn behoorlijk
vorstbestendig, de smaak wordt versterkt als de vorst “er overheen” is
gegaan. Let op: bij warm en zonnig weer kan bij het oogsten het blad
irritatie veroorzaken.
207100  ± 200 zaden  € 2,50 
207100.1  ± 5000 zaden    € 19,95 
207100.2  ± 100.000 zaden    € 350,00 

Zaden - Groenten en Fruit 70/186
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Pastinaken 'Gladiator' F1

Pastinaca sativa 
(Engels: Parsnip)
's Winters eerste F1 hybride pastinaak en
sindsdien marktleider in Engeland. Hoge
productie, goede groei- en consumptie-
eigenschappen en natuurlijk: kankerresistent.

Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur. In Zwitserland en Zuid-Duitsland
zijn pastinaakresten gevonden bij opgravingen uit het Stenen Tijdperk
(9000 v. Chr. en later). Echt zelf geteeld werd de pastinaak vooral populair
rond de jaartelling in de Romeinse tijd in Italië. Ze zijn behoorlijk
vorstbestendig, de smaak wordt versterkt als de vorst “er overheen” is
gegaan. Let op: bij warm en zonnig weer kan bij het oogsten het blad
irritatie veroorzaken.
207200  200 zaden  € 2,95 

Pastinaken 'Lange Witte Holkruin'

Pastinaca sativa 
(Engels: Parsnip)
Dit is een van de oudste Nederlandse rassen
van deze mooie historische groente. De zoete,
witte wortel is al eeuwen in cultuur en is
gemakkelijk te onderscheiden van witte peen
door het selderie-achtige blad. Bijzonder is de vorstbestendigheid van de
knollen, de smaak wordt versterkt als de vorst “er overheen” is gegaan.
Het zaad van ‘Holkruin’ geurt heerlijk kruidig.

Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur. In Zwitserland en Zuid-Duitsland
zijn pastinaakresten gevonden bij opgravingen uit het Stenen Tijdperk
(9000 v. Chr. en later). Echt zelf geteeld werd de pastinaak vooral populair
rond de jaartelling in de Romeinse tijd in Italië. Ze zijn behoorlijk
vorstbestendig, de smaak wordt versterkt als de vorst “er overheen” is
gegaan. Let op: bij warm en zonnig weer kan bij het oogsten het blad
irritatie veroorzaken.
207220  750 zaden (3 g)  € 2,50 
207220.1  15.000 zaden (100 g)    € 19,95 

Pastinaken 'Tender and True' /
'Halflange'

Pastinaca sativa 
(Engels: Parsnip)
ECO GETEELDE ZADEN! In Engeland (het land,
dat de pastinaken nooit vaarwel heeft gezegd)
is dit een populair landras. Vrij goed
ziektebestendig (tegen de zgn. kanker), slank van vorm en (op lichte
gronden) vrij lang. Een goede kiloleverancier met zeer goede smaak. Met
enige moeite is er een goede kampioen van te telen (zie foto)!

Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur. In Zwitserland en Zuid-Duitsland
zijn pastinaakresten gevonden bij opgravingen uit het Stenen Tijdperk
(9000 v. Chr. en later). Echt zelf geteeld werd de pastinaak vooral populair
rond de jaartelling in de Romeinse tijd in Italië. Ze zijn behoorlijk
vorstbestendig, de smaak wordt versterkt als de vorst “er overheen” is
gegaan. Let op: bij warm en zonnig weer kan bij het oogsten het blad
irritatie veroorzaken.
207250  750 zaden (5 g)  € 2,95 
207250.1  15.000 zaden (100 g)    € 29,95 

Pastinaken 'The Student'

Pastinaca sativa 
(Engels: Parsnip)
Nog steeds is deze oude Amerikaanse variëteit
een goede concurrent van de huidige moderne
rassen. Rond 1860 bracht Prof. Buckman na
enig selectiewerk dit ras op de markt, in de
hobbywereld is dit een blijvertje!

Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur. In Zwitserland en Zuid-Duitsland
zijn pastinaakresten gevonden bij opgravingen uit het Stenen Tijdperk
(9000 v. Chr. en later). Echt zelf geteeld werd de pastinaak vooral populair
rond de jaartelling in de Romeinse tijd in Italië. Ze zijn behoorlijk
vorstbestendig, de smaak wordt versterkt als de vorst “er overheen” is
gegaan. Let op: bij warm en zonnig weer kan bij het oogsten het blad
irritatie veroorzaken.
207260  600 zaden (3 g)  € 1,95 

Pastinaken 'White Gem'

Pastinaca sativa 
(Engels: Parsnip)
White Gem is een selectie van rond 1970 uit
het oudere ras ‘Offenham Market’ (rond 1900)
toen een gerespecteerde variëteit. Deze
variëteit is zoet, productief, kankerbestendig
en kan zelfs in klei en ondiepe bodems groeien.

Zoete, witte wortel, al eeuwen in cultuur. In Zwitserland en Zuid-Duitsland
zijn pastinaakresten gevonden bij opgravingen uit het Stenen Tijdperk
(9000 v. Chr. en later). Echt zelf geteeld werd de pastinaak vooral populair
rond de jaartelling in de Romeinse tijd in Italië. Ze zijn behoorlijk
vorstbestendig, de smaak wordt versterkt als de vorst “er overheen” is
gegaan. Let op: bij warm en zonnig weer kan bij het oogsten het blad
irritatie veroorzaken.
207270  600 zaden (3 g)  € 2,50 

Patisson 'Custard White' / 'White
Bush Scallop'

Cucurbita pepo 
(Engels: Custard Marrow,
Crowngourd, Button Squash)
Hoe jonger hoe helderder de witte vruchten
zijn! Een jong geoogste patisson is heerlijk.
Tip: oogst ze ook eens op een grootte van 5-8cm, en in zijn geheel
verwerken en op het bord: een ware kokswens!.

Platte, pompoenachtige vrucht, decoratieve vorm (“vliegende schotel”).
Zaaien half april t/m juni. Plantafstand 90 cm. Patissons ranken meestal
niet.
207500  10 zaden  € 1,50 
207500.1  100 zaden  € 7,50 
207500.2  1.000 zaden    € 35,00 
207500.3  10.000 zaden    € 99,00 

Patisson 'Flying Saucer' F1 / 'Y-
Star' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Custard Marrow,
Crowngourd, Button Squash)
Pachtige gelobde, platte vruchten in
decoratieve tweekleur, groen in het centrum
en geel langs de rand.

Platte, pompoenachtige vrucht, decoratieve vorm (“vliegende schotel”).
Zaaien half april t/m juni. Plantafstand 90 cm. Patissons ranken meestal
niet.
207510  10 zaden  € 2,95 
207510.1  100 zaden  € 25,00 
207510.2  1000 zaden    € 195,00 

Patisson 'Golden Marbre' /
'Orange' / 'Pâtisson orange'

Cucurbita pepo 
(Engels: Custard Marrow,
Crowngourd, Button Squash)
Een prachtige selectie uit de Panaché met
helderoranje zeer platte vruchten.

Platte, pompoenachtige vrucht, decoratieve vorm (“vliegende schotel”).
Zaaien half april t/m juni. Plantafstand 90 cm. Patissons ranken meestal
niet.
207520  10 zaden  € 2,50 
207520.1  100 zaden  € 10,00 
207520.2  1000 zaden    € 65,00 
207520.3  10.000 zaden    € 450,00 

Patisson 'Panaché Jaune-Vert'

Cucurbita pepo 
(Engels: Custard Marrow,
Crowngourd, Button Squash)
Platte vruchten met de decoratieve vorm van
een “vliegende schotel”. Rijpe diameter 12-16
cm. Niet rankend. Dit mengsel bevat
voornamelijk zachtgele vruchten met decoratieve, groene strepen en
marmering.

Platte, pompoenachtige vrucht, decoratieve vorm (“vliegende schotel”).
Zaaien half april t/m juni. Plantafstand 90 cm. Patissons ranken meestal
niet.
207540  10 zaden  € 2,50 
207540.1  100 zaden  € 10,00 
207540.2  1000 zaden    € 65,00 
207540.3  10.000 zaden    € 450,00 

Patisson 'Panaché Vert-Blanc'

Cucurbita pepo 
(Engels: Custard Marrow,
Crowngourd, Button Squash)
Prachtige tweekleurige, platte, vruchten. Wit
met groene strepen.

Platte, pompoenachtige vrucht, decoratieve
vorm (“vliegende schotel”). Zaaien half april t/m juni. Plantafstand 90 cm.
Patissons ranken meestal niet.
207550  10 zaden  € 2,50 
207550.1  100 zaden  € 10,00 
207550.2  1.000 zaden    € 75,00 
207550.3  10.000 zaden    € 500,00 

Patisson 'Panaché' / 'Strié
Melangé'

Cucurbita pepo 
(Engels: Custard Marrow,
Crowngourd, Button Squash)
Gemengde patisson: er komen veel kleuren en
vormcombinaties voor: wit of geel met groene
strepen, glad of (soms) wrattig.

Platte, pompoenachtige vrucht, decoratieve vorm (“vliegende schotel”).
Zaaien half april t/m juni. Plantafstand 90 cm. Patissons ranken meestal
niet.
207560  10 zaden  € 1,95 
207560.1  100 zaden  € 7,50 
207560.2  1.000 zaden    € 40,00 

Patisson 'Patty Green Tint' F1 /
'Peter Pan' F1 / 'Benning's Green
Tint'

Cucurbita pepo 
(Engels: Custard Marrow,
Crowngourd, Button Squash)
Lichtgroene vruchten van zeer goede
uniformiteit, een beetje bol in het centrum.

Platte, pompoenachtige vrucht, decoratieve vorm (“vliegende schotel”).
Zaaien half april t/m juni. Plantafstand 90 cm. Patissons ranken meestal
niet.
207570  10 zaden  € 1,95 
207570.1  100 zaden  € 7,50 
207570.2  1.000 zaden    € 50,00 

Patisson 'Starship' F1 / 'Total
Eclipse' F1 / 'G-Star' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Custard Marrow,
Crowngourd, Button Squash)
Platte, decoratieve vrucht, de bijzondere vorm
doet denken aan een “vliegende schotel”.  
De kleur is donkergroen en de afmeting 15cm in diameter.  
Jong geoogst (3-7cm) heerlijk in o.a. roerbakgerechten.

Platte, pompoenachtige vrucht, decoratieve vorm (“vliegende schotel”).
Zaaien half april t/m juni. Plantafstand 90 cm. Patissons ranken meestal
niet.
207590  10 zaden  € 1,95 
207590.1  100 zaden  € 10,00 
207590.2  1.000 zaden    € 59,00 

Patisson 'Sunburst' F1 / 'Golden
Yellow' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: Custard Marrow,
Crowngourd, Button Squash)
Gele middelkleine vruchten, een beetje bol in
het centrum…

Platte, pompoenachtige vrucht, decoratieve vorm (“vliegende schotel”).
Zaaien half april t/m juni. Plantafstand 90 cm. Patissons ranken meestal
niet.
207600  10 zaden  € 2,95 
207600.1  100 zaden  € 15,00 
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Onderstam Voor Peper En
Paprika 'Taritana'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Er zijn enorm veel rassen paprika's en pepers
die het in ons land prima doen. Moeilijke
groeiers kunnen enorm op weg worden
geholpen met een goede onderstam. Wie vaak in de kas teelt riskeert het
ontstaan van ziekten. ‘Taritana’ is een onderstam voor paprika en peper
met zeer sterke resistenties en krachtige wortels. Deze draagt bij aan de
vitaliteit, kracht en het uithoudingsvermogen van uw teelt. Gebruik voor
paprika en peper de kleinere maat entclips, (zie 847520).  
Een filmpje over het enten van tomaat (paprika en peper ent je op
dezelfde manier) vind je hier: www.youtube.com.

207650  5 zaden  € 3,95 

Peper '7 Pot Congo Sr Gigantic
Red'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Zie hier: een van de grootste Trinidad-pepers
die er zijn! De afkorting SR staat voor Sara,
deze vrouw kruiste vele variëteiten uit Trinidad
met variëteiten uit de rest van de wereld. Onder de juiste omstandigheden
kan dit ras bijna zo groot worden als een paprika. 7 pot verwijst naar het
aantal pannen waarover je 1 peper kan verdelen zonder verlies van hitte.
De plant kan 100 cm hoog worden en produceert vele zeer hete pepers.
Ze hebben een fruitige smaak, die na een paar seconden wordt
verdrongen door een grote hitte. De plant staat het liefst in de kas.

207665  15 zaden  € 2,95 

Peper '7 Pot Infinity Yellow'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Dit is een extreem hete, heldergele peper, die
(als je het goed doseert) een fijne smaak
heeft. De planten groeien niet al te groot,
maar geven een zeer grote oogst.

207670  10 zaden  € 2,95 

Peper '7 Pot Primo White' / '7 Pod
Primo White'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Prachtige planten om in een pot te laten
groeien, in de vollegrond van de kas worden
ze groter. De smaak van deze extreem hete
peper is zoet, fruitig met een vleugje selderie. De vruchtjes zijn knapperig
als een appel en hebben een dunne, maar stevige schil. Deze Habanero-
achtige peper rijpt van groen via wit naar crème. De naam 7 Pot of 7 Pod
dankt dit hete vruchtje aan het feit, dat 1 peper genoeg is om 7 pannen
met eten heet te doen smaken!

207674  15 zaden  € 1,95 

Peper '7 Pot Primo Yellow' / '7
Pod Primo Yellow'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Uit de (zeer hete) rode 7 Pot Primo (uit
Trinidad) is deze gele mutatie ontstaan en als
apart ras doorgegeven. Voorlopig blijft deze
nog geel, hoewel we de soortechtheid in de toekomst niet kunnen
voorspellen... Deze gele variëteit is iets minder heet, iets zoeter met een
tikje citroenaroma. De planten groeien ongeveer 80-100 cm hoog. De
naam dankt deze hete peper aan de eigenschap, dat je met 1 peper wel 7
stoofpotten voldoende scherpte kan geven!

207675  15 zaden  € 1,95 

Peper '7 Pot Orange' x 'Trinidad
Scorpion'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Als je 2 extreem hete pepers met elkaar kruist,
dan kan je interessante resultaten krijgen. De
planten groeien forser dan de ouders en geven
ook tamelijk grote, dieporanje vruchten. De smaak is voortreffelijk (als je
die hitte gewend bent) en ze zijn uiteraard extreem heet! 
SHU: 1.400.000

207677  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Mango'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
De Aji Mango is een zoete, milde tot
middelhete variëteit waarvan wordt
aangenomen dat deze uit Columbia of Peru
komt. Ze zijn zeer productief en rijpen van
groen naar oranje. De vruchtjes zijn gemiddeld 2 centimeter lang en 1-2
cm breed. Sommige zeggen dat dit pepertje zijn naam dankt aan het lichte
mango aroma. Anderen zeggen dat het komt door de kleur. De Aji Mango
pepers zijn heerlijk om in te maken of om door gerechten te roerbakken.
De smaak wordt zeer geroemd: zoet, fruitig, aromatisch... De planten
worden ongeveer 1,5 m hoog.

207678  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aci Kil Menderes'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een hete Turkse peper met lange, zeer dunne
vruchten. Bij uitstek geschikt voor de teelt in
potten op het terras, balkon of vensterbank.
De plant is zeer decoratief door de mooie
vruchten en wordt niet hoger dan 50 cm. De vruchten kunnen wel 15-20
cm lang worden, maar zijn niet breder dan 1 cm. In juli-augustus kunnen
er zomaar 50 pepers aan een plant hangen. Prima toepasbaar in hete
gerechten. Invriezen of zelf sambal maken is uiteraard ook een optie. De
plant is binnen goed door de winter te krijgen (koele plek voor een zonnig
raam, spaarzaam water geven, eventueel snoeien en goed controleren op
vooral spint). De beloning is een extra vroege oogst in het jaar erop. In de
Turkse traditie worden de pepers GROEN geoogst, ze rijpen rood na en
zijn dan wat zoeter.

207679  25 zaden  € 2,95 
207679.1  1000 zaden  € 25,00 
207679.2  10.000 zaden  € 75,00 

Peper 'Aci Sivri'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Traditioneel Turks ras, de pepers horen heet te
zijn soms komen mildere voor, allen met een
zeer goede, complexe smaak. Flinke planten
dragen lange, dunne, iets kreukelige pepers
van wel 15-18 cm lang, die van groen naar rood rijpen. Traditioneel
worden ze groen geoogst.

207680  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Orchid'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een heel mooi Peruaans pepertje, net een
(kerst)klokje. De vruchtjes zijn vrij zoet en
matig heet. De plant is vrij stakerig en wordt
gemakkelijk een meter hoog, een stok als
steun is de oplossing... Het is buiten meestal te koud voor deze beauty.

207681  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Picante de Juana'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze cultivar wordt al tientallen jaren geteeld
in Peru. De plant wordt maximaal 1 meter
lang, maar blijft gewoonlijk een flink stuk
kleiner. De vruchten zijn klein, ongeveer 2-3
cm lang en mooi helderrood van kleur. De smaak is sterk kruidig en nogal
heet. Dit ras heeft behoefte aan warmte.

207682  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Peruvian Creole Pi
593605'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een traditioneel ras uit Peru en het belangrijke
ingrediënt van de oorspronkelijke Creools-
Peruviaanse saus. De vrucht heeft de gewone
langwerpige pepervorm. De peper kleur naar oranje bij volledige rijpheid
en heeft een groot vermogen om gerechten geel te kleuren. De vruchten
zijn niet zo groot: 5 cm lang en ruim 1 cm breed. De plant wordt maximaal
1 meter hoog en staat het liefst in de kas. De peper is aan de hete kant.

207683  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Tapachula'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze Mexicaanse variëteit geeft kersachtige,
rode, ronde vruchtjes. De planten groeien
makkelijk naar een hoogte van ruim 1 meter.
In grote potten gekweekt is dit een makkelijke
plant om ‘s winters over te houden. In dat geval behandelen als kuipplant:
in het licht zetten en de temperatuur niet onder de 5̊C laten komen. De
middelhete vruchtjes zijn geschikt voor vele toepassingen, ze kunnen zelfs
ook worden gebruikt voor kerstdecoraties...

207684  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Francos'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een fraaie kleur: oranje, iets gekreukeld, grote
oogst en redelijk heet... Zo wil ik dit vrij
onbekende ras omschrijven. De oogst is groot
en kan jaren doorgaan van dezelfde plant, mits
je deze op tijd tegen vorst beschermt. 10.000-15.000 scoville.

207685  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Benito'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Boliviaans pepertje met dunne, tot 8 cm lange
vruchten, die van lichtgroen naar rood rijpen.
De planten vormen stevige struiken van wel
125 cm hoog, die zeer goed tegen kou kunnen
en dus prima bij ons buiten groeien. In de winter kunnen de planten naar
binnen om na te rijpen, knip ze in het voorjaar terug, de planten kunnen
enkele jaren mee! De vruchtjes zijn medium heet.

207686  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Blanco Cristal'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een echte allrounder deze Chileense peper,
want geschikt voor vele toepassingen. De plant
wordt maximaal 90 cm hoog. De niet al te hete
pepers worden zo'n 9 cm lang en hebben een
duidelijke citroensmaak. De pepers verkleuren tijdens het rijpen van
lichtgroen naar geel en worden uiteindelijk rood. Ze zijn het lekkerst als ze
bijna rood worden. Een van de vroegste pepers! Populair in Italiaanse
gerechten, salades, soepen, sauzen, roerbakschotels en natuurlijk in
diverse Aziatische en Zuid-Amerikaanse gerechten. De plant en vooral ook
de zijtakken hebben steun nodig omdat de grote en zware vruchten de
takken anders doen breken.

207687  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Cajamarca'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze zeer sierlijke, Peruaanse peper is tamelijk
heet en rijpt van purper via geel naar
donkerrood. Het fijne aroma van deze
Capsicum chinense is niet te versmaden en
komt in verschillende rijpheidsstadia verschillend tot uiting.

207688  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Colorado'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
EEN TOPPERTJE IN ZUID-AMERIKA! 
Dit Boliviaanse of Peruaanse pepertje wordt 7-
10 cm lang en 2-3 cm breed. De kleur rijpt van
groen tot glanzend oranjerood en de vruchtjes
zijn iets gekreukeld. De smaak is geliefd, medium heet: 20.000 SHU.

207689  15 zaden  € 1,95 
207689.1  1000 zaden  € 15,00 
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Peper 'Aji Charapita'

Capsicum frutescens 
(Engels: Wild Peruvian Pepper)
De planten dragen per plant honderden ronde,
gele vruchtjes. Ze staan rechtop aan de plant
en zijn zeer populair in Bolivia en Peru. In
bijna elk eethuisje zal je een portie “Criolla”
aangeboden krijgen, een mix van gesneden rode uien, citroensap, zout,
water en geplette Charapita’s: zeer smakelijk! Mensen, die dit pepertje niet
kennen, denken vaak, dat die gele balletjes maïs of bonen zijn, let op als
je in Zuid-Amerika bent... Ze zijn ongeveer even heet als de
Cayennepeper: 30.000-50.000 scovilles.

207690  10 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Cito'

Capsicum baccatum 
(Engels: Wild Peruvian Pepper)
Dit meerjarige ras (ruim vorstvrij
overwinteren) komt uit Peru en geeft vruchtjes
van 5 cm lang en 1 cm breed, rijpend van
groen via citroengeel naar lichtoranje. De
smaak heeft aroma’s van boontjes en citrus als je dat tenminste nog proeft
want dit is de heetste Capsicum baccatum die we kennen: 100.000 SHU!

207691  15 zaden  € 1,95 

Peper Aji Ethiopian Fire'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een zeer productief ras, dat ooit uit Zuid-
Amerika naar Ethiopië is gebracht. De rode
vruchtjes zijn 5-7 cm lang en tamelijk heet, ik
vermoed 50.000-100.000 SHU.  
GROEIT FRAAI IN POTTEN!

207692  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Golden'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een productief ras, dat gemakkelijk 50-100
vruchtjes per plant geeft. De fruitige smaak en
matig hete sterkte maakt deze peper tot een
toegankelijk ras. De rijping is van groen via
geel naar lichtoranje.

207693  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Minas Gerais'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een middelheet, hangend, slank en smakelijk
pepertje uit Minas Gerais (Brazilië). De rijping
is van groen naar rood. De plant kan jaren
meegaan, als deze vorstvrij overwintert en
regelmatig door snoeien wordt verjongd, hoewel het ook wel spectaculair
is om een struik van 2 meter hoogte in een grote pot te telen! Dit soort
rijpt zeer goed in ons klimaat buiten de kas.

207694  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Little Finger'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een topper voor in potjes! Korte pepertjes van
5 cm lang met een matige hitte van 5.000
SHU. De planten zijn gemakkelijk op te potten
en kunnen de hele winter achter het raam
doordragen. Het jaar erna gewoon terugsnoeien en weer lekker laten
groeien!

207695  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Pineapple'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze meerjarige peper (vorstvrij overwinteren)
kan in de kas flink groot worden, buiten
kunnen ze beter af en toe gesnoeid worden.
De beloning: een enorme oogst van lichtgele
vruchten, vrij heet, met een zweem ananas-aroma. De vruchtjes rijpen
van lichtgroen naar lichtgeel en zijn ongeveer 4-7 cm lang en 0,5 cm
groot.

207696  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Santa Cruz'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Misschien wel de grootste peper binnen het
baccatum-soort: 15-17 cm lengte, 2-3 cm dik
en in roodrijp stadium zoet en zeer mild. De
planten worden flink hoog. Voor de ervaren
peper-eter een gemakkelijk weghappertje! 1000-1500 SHU

207697  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Verde'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Je vindt dit ras nog steeds aan de noordelijke
kust van Peru, in Lambayeque en Piura. Veel
mensen hebben een paar grote, meerjarige
planten in de achtertuin en de vruchtjes
worden meestal groen geoogst hoewel ze uiteindelijk rood en oranjerood
narijpen. De Peruanen eten deze peper meestal rauw of maken er een
lekkere saus van. De kreukelige vruchtjes zijn 6-10 cm lang, vrij breed en
eindigen in een puntje.

207698  15 zaden  € 1,95 
207698.1  1000 zaden  € 15,00 

Peper 'Aji White Fantasy'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit geweldige, klokvormige pepertje teel je
alleen al vanwege het uiterlijk en de bijzondere
kleur! Aan de forse planten groeien volop
helderwitte klokjes, die afrijpen naar crème.
Peter Merle uit de Canarische Eilanden selecteerde en/of kruiste met de
Finse peper Aji Fantasy en kweekte er de helderwitte kleur in... Een
hebbedingetje pur sang en mild van smaak.

207699  15 zaden  € 1,95 

Peper Ajoema-type 'Chocolate' /
'Habanero Chocolate'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Mooie geblokte, kastanjebruine peper, iets
ingedeukt hier en daar. Afmeting 5 cm lang en
3 cm breed. Het aroma is fruitig, iets gerookt.
250.000-425.000 SHU! Een hele hete dus!

207700  10 zaden  € 2,50 
207700.1  1000 zaden  € 100,00 

Peper 'Aji Picante de Eusebio'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
Dit ras wordt al heel lang gekweekt op het
eiland Tenerife en is ooit door de (onbekende)
kweker Eusebio begonnen. De druppelvormige
vruchtjes, die aan de 1 m hoge planten
hangen zijn ongeveer 3 cm lang en zijn fruitig van aroma. Dit pepertje is
matig heet.

207701  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aji Magyar'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
De vruchtjes van dit zeldzame ras zijn tamelijk
groot, knalrood en tamelijk heet. De planten
geven een flinke oogst van smakelijke pepers.

207702  15 zaden  € 1,95 

Peper Ajoema-type 'Devil's
Tongue White' / 'Habanero Devil's
Tongue White'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Vrij langwerpig van vorm, 5-7 cm lang en 2,5-
4 cm breed met de bekende gerimpelde
structuur. De kleur rijpt van groen, naar crèmewit. Naast zeer heet is dit
ras ook vrij zoet, zoeter dan zijn evenbeeld ‘Fatalii’. Opvallend bij Ajoema’s
is de vrij lichte stengels en bladeren, die ook nog eens vrij groot zijn. De
plant wordt meestal niet hoger dan 1m.

207710  15 zaden  € 1,95 

Peper Ajoema-type 'Gambia' /
'Habanero Gambia'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een echte Habanero, die in Centraal-Afrika
terecht is gekomen en aldaar een traditie heeft
opgebouwd. De vlezige vruchtjes zijn
gekreukeld en vrij blokvormig, ze kleuren van oranje, via oranje naar rood.
De smaak is rokerig maar fruitig en zeer heet!

207715  15 zaden  € 1,95 

Peper Ajoema-type 'Monzano' /
'Habanero Manzano'

Capsicum chinense x pubescens 
(Engels: Hot Pepper)
Een succesvolle kruising tussen de
Rocotopeper en een Habanero-type. Het
resultaat is een van de lekkerste Habanero’s
die we kennen en zeer productief! De redelijk grote, zeer vlezige vruchten
lenen zich uitstekend voor een aromatische sambal. Erg fruitig en zeer
heet... wij bieden de rode variëteit.

207718  15 zaden  € 1,95 

Peper Ajoema-type 'Mustard' /
'Habanero Mustard'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een toevallige afwijkende kleur is vaak leuk om
mee door te telen. Neem nu deze spontaan
ontstane Ajoema- of Habaneropeper. Zeer
heet, dus niet voor mietjes, maar smakelijk en rijpend in een mooie
schakering: van lichtgroen met een tintje purper, via mosterdgeel naar
helderoranje. Onregelmatig gedeukt en geplooid.

207720  10 zaden  € 2,95 

Peper Ajoema-type 'Orange' /
'Habanero Orange'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Zeer populair in Midden-Amerika! Een van de
heetste Ajoema’s (100.000-300.000 Scoville!).
Deze helder oranje variëteit is iets langwerpig
tot blokvormig of hartvormig. Tip: laat de vruchtjes tijdens de bereiding
heel en haal ze achteraf weer uit het gerecht. De planten kunnen in een
pot binnen overwinteren, snoei deze na de vruchtrijping terug voor nieuwe
groei.

207730  15 zaden  € 1,95 
207730.1  1000 zaden  € 15,00 

Peper Ajoema-type 'Paper
Lantern' / 'Habanero Paper
Lantern'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een echte Habanero (of Ajoema) voor de
Noordelijke landen. De planten groeien iets
compacter (75-100 cm) en vormen een overvloed aan 7-8 cm lange en 2,5
cm brede, iets gekreukte vruchten die rijpen van lichtgroen via oranje naar
helderrood. Ook deze Habanero is mondverzengend heet met (voor de
geoefende eter) een heel eigen aroma. Regenachtige zomers geven iets
mildere resultaten.

207740  15 zaden  € 1,95 

Peper Ajoema-type 'Red' /
'Habanero Red'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Mooie geblokte, groen naar rood rijpende
peper, iets ingedeukt hier en daar. Afmeting 5
cm lang en 3 cm breed. Het aroma is fruitig,
iets gerookt. Een zeer hete peper voor de meer ervaren peperliefhebber!

207750  25 zaden  € 2,50 
207750.1  ± 1000 zaden (5 g)  € 9,95 
207750.2  ± 10.000 zaden (50 g)  € 50,00 
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Peper Ajoema-type 'Habanero
Red' F1

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze hybride is speciaal gekweekt voor de
professionele teelt: dikker wandig en vroeger
oogstbaar dan de gewone rode Habanero.
Mooie geblokte, groen naar rood rijpende peper, iets ingedeukt hier en
daar. Afmeting 5 cm lang en 3 cm breed. Het aroma is fruitig, iets gerookt.
Een zeer hete peper voor de meer ervaren peperliefhebber!

207751  10 zaden  € 3,95 
207751.1  1000 zaden  € 195,00 

Peper Ajoema-type 'Red Savina' /
'Habanero Red Savina' / 'Avenir'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een cultivar van de bekende Habanero- of
Ajoemapeper die is geselecteerd op: heter,
zwaarder en groter. Frank Garcia (GNS Spices,
Walnut , Californië) had dit project in handen, het ras was t.m. 2011
beschermd. Van 1994-2006 was dit ras de heetste geregistreerde ter
wereld! Gemiddeld zijn ze 450.000 Scoville, maar 577.000 schijnt te zijn
voorgekomen.

207752  15 zaden  € 1,95 
207752.1  1000 zaden  € 39,00 

Peper Ajoema-type 'Salmon' /
'Tijuana Mustard'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Mooie geblokte, groen naar zalm rijpende
peper, iets ingedeukt hier en daar. Afmeting 5
cm lang en 2 cm breed. Deze tamelijk hete
peper heeft een prettig (en populair) aroma!

207770  10 zaden  € 2,95 

Peper Ajoema-type 'Thai Mixture'
F1

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Binnen de Ajoema-pepers (Habanero) worden
zeer vruchtbare F1 hybriden ontwikkeld. Wij
maakten een mix van verschillende rassen,
zodat je kan meegenieten van de toppers in de wereld! Grote opbrengst
wordt gecombineerd met flink heet en goede aroma’s, zoals de liefhebber
in Thailand ze het liefste heeft. Kleuren variëren tussen rood, oranje en
geel.

207780  25 zaden  € 2,95 

Peper Ajoema-type 'Yellow' /
'Habanero Lemon'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Mooie geblokte, groen naar oranjegeel
rijpende peper, iets ingedeukt hier en daar.
Afmeting 5 cm lang en 3 cm breed. Het aroma
is fruitig, iets gerookt. 100.000-200.000 SHU. Een behoorlijk hete dus!

207800  15 zaden  € 2,50 
207800.1  ± 1000 zaden (5 g)  € 12,50 
207800.2  ± 10.000 zaden (50 g)  € 59,00 

Peper Ajoema-type 'White Bullet' /
'Habanero White'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een topper! Geeft de meeste productie, is
vroeg, zeldzaam en…. Topheet!

207850  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Amarillo Chinchi Uchu'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit Braziliaanse ras is medium heet, halflang
(iets bol) en geel. Zoals wel meer gele pepers
is deze smakelijke peper heel fruitig met een
tintje friszuur!

207856  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Amarillo Costeno'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze Mexicaanse peper heeft het vermogen
om sauzen sterk geel te kleuren. Een mooi
pepertje van 5-8 cm lang en tot 2,5 cm breed.
Bij volledige rijpheid neigen ze naar oranje. De
vruchten hebben een dunne wand, ze zijn daarom prima geschikt om te
drogen. Dit mildhete ras heeft een licht citroenachtig aroma. Goed te
gebruiken in soepen, sauzen en salades.

207857  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Anaheim' / 'Sonora
Anaheim'

Capsicum annuum var. annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Vanuit New Mexico nam Emilio Ortega rond
1900 pepers mee naar Anaheim (Californië) en
selecteerde deze lange, brede peper: 15-20cm
lang, 3cm breed, donkergroen en rijpend naar dieprood. De planten
dragen rijk, rijpen tamelijk laat en zijn matig heet.

207860  0,5 g  € 1,95 
207860.1  50 g  € 15,00 

Peper 'Ancho' / 'Poblano' / 'Para
Rellener' / 'Pasilla' / 'Joto'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een van de grootste en (zeker in Mexico) een
van de meest geteelde pepers. Gedroogd heet
de peper ‘Ancho’, groen geoogst heet de peper
‘Poplano’. De hartvormige, 3-hokkige vruchten rijpen van zeer donkergroen
naar kastanjebruin-rood en gedroogd bijna zwart.

207870  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Antillais'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Elk eiland in de Caraïben heeft zijn Ajoema of
Habanero, deze rode, hete, smakelijke variant
is op de Antillen een topper. De vruchten zijn
blokvormig tot iets langgerekt, ingedeukt en
zeer heet!

207872  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Arari Bode Amarela'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een populair klein pepertje in de Braziliaanse
keuken! De bijna ronde vruchtjes worden 1-2
cm in doorsnee en komen in overvloed aan de
plant. Tamelijk heet, dus geen snoepje voor
kinderen...! SHU 15.000-30.000

207875  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aribibi Gusano'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Boliviaanse pepertjes met een zeer bijzonder
uiterlijk: rijpend van groen, via crème naar
helder wit met lichte kronkelingen, net witte
rupsjes/larfjes! Ze hangen in groten getale aan
de stevige planten, die het uitstekend in een pot doen! Een zeer hete
peper met heel veel smaak: citrus, zoethout en vanille komen als beleving
naar boven...

207877  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Atomic Heart'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit hartvormige pepertje is zeer toegankelijk
voor de onervaren peper-eter. Ze zijn glad,
knapperig, dikwandig en door de zeer milde
hitte en heerlijk éénhappertje met een
bijpassende vulling, bijvoorbeeld een lekker kaasje…

207878  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Aussie Black'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een tamelijk onbekend, Australisch ras met
een flinke groei, de planten kunnen wel 1,5 m
hoog worden. Donkergroen blad en zwarte
vruchtjes, die naar rood afrijpen is het
bekende beeld van veel donkere pepers. Dit ras is medium heet en geeft
een grote oogst. De vruchten worden rechtop gedragen.

207880  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Besler's Cherry'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De bekende botanicus Basilius Besler (1561-
1629) tekende o.a. dit type peper: rood, rond
met een iets uitlopend puntje. Het ras komt
voor in Brazilië en is w.s. al eeuwen oud! De
korte en stevige struiken geven een goede oogst van zoete, tamelijk hete
pepertjes. Heerlijk om een heet snackje van de maken: vullen met kaas of
mals vlees! Voor de geoefende eter is het een verrukking om ze te
snipperen door de salade.

207905  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Bhut Jolokia Color Mix'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een interessant mengsel van 7 beschikbare
kleuren en rassen van deze hitte-koning:
extreem heet en met een fruitige smaak, voor
de fijnproever... 
De Bhut Jolokia Peper ook wel genoemd de Ghost Pepper (“Spookpeper”)
komt uit het Noord-Oosten van India en is waarschijnlijk een van de
heetste pepers ooit gemeten door de Scoville schaal. In 2005 gaf een Bhut
Jolokia Peper (gemeten in het New Mexico State University Chile Pepper
Institute) op de Scoville schaal een uitslag van 1.001.304 SHU! Ter
vergelijking een flink hete Tabascosaus meet 2.500-5.000 SHU en één van
de heetste andere pepers uit ons sortiment, de Tépin, meet 265.000 SHU.
Er zijn naast het (pijnlijk) consumeren van deze hete Jolokia nog veel
andere toepassingen bekend in N-O-India: spirituele en geneeskrachtige.
De leukste toepassing redt zelfs levens: men smeert er de vensters mee in
als reukbommen tegen het bezoek van wilde olifanten! Nog even een
waarschuwing tot slot: draag bril en handschoenen bij het snijden en
bereiden, wees voorzichtig met consumptie, alleen ervaren peper-eters
kunnen ze verdragen en... houd kinderen op afstand!

Peper 'Bhut Jolokia'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
De Bhut Jolokia Peper ook wel genoemd de
Ghost Pepper (“Spookpeper”) komt uit het
Noord-Oosten van India en is waarschijnlijk
een van de heetste pepers ooit gemeten door
de Scoville schaal. In 2005 gaf een Bhut Jolokia Peper (gemeten in het
New Mexico State University Chile Pepper Institute) op de Scoville schaal
een uitslag van 1.001.304 SHU! Ter vergelijking een flink hete Tabascosaus
meet 2.500-5.000 SHU en één van de heetste andere pepers uit ons
sortiment, de Tépin, meet 265.000 SHU. Er zijn naast het (pijnlijk)
consumeren van deze hete Jolokia nog veel andere toepassingen bekend
in N-O-India: spirituele en geneeskrachtige. De leukste toepassing redt
zelfs levens: men smeert er de vensters mee in als reukbommen tegen het
bezoek van wilde olifanten! Nog even een waarschuwing tot slot: draag
bril en handschoenen bij het snijden en bereiden, wees voorzichtig met
consumptie, alleen ervaren peper-eters kunnen ze verdragen en... houd
kinderen op afstand!

207920  10 zaden  € 2,95 
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Peper 'Bhut Jolokia Chocolate
Assam'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze chocoladebruine peper is een zeldzame
variant van de rode hitte-koning uit Assam, net
zo (extreem) heet, maar zoeter, voor de
fijnproever... 
De Bhut Jolokia Peper ook wel genoemd de Ghost Pepper (“Spookpeper”)
komt uit het Noord-Oosten van India en is waarschijnlijk een van de
heetste pepers ooit gemeten door de Scoville schaal. In 2005 gaf een Bhut
Jolokia Peper (gemeten in het New Mexico State University Chile Pepper
Institute) op de Scoville schaal een uitslag van 1.001.304 SHU! Ter
vergelijking een flink hete Tabascosaus meet 2.500-5.000 SHU en één van
de heetste andere pepers uit ons sortiment, de Tépin, meet 265.000 SHU.
Er zijn naast het (pijnlijk) consumeren van deze hete Jolokia nog veel
andere toepassingen bekend in N-O-India: spirituele en geneeskrachtige.
De leukste toepassing redt zelfs levens: men smeert er de vensters mee in
als reukbommen tegen het bezoek van wilde olifanten! Nog even een
waarschuwing tot slot: draag bril en handschoenen bij het snijden en
bereiden, wees voorzichtig met consumptie, alleen ervaren peper-eters
kunnen ze verdragen en... houd kinderen op afstand!

207921  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Bhut Jolokia Peach'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze wonderschone, perzikkleurige peper is
een natuurlijke variant van de rode hitte-
koning, net zo (extreem) heet! De Bhut Jolokia
Peper ook wel genoemd de Ghost Pepper
(“Spookpeper”) komt uit het Noord-Oosten van India en is waarschijnlijk
een van de heetste pepers ooit gemeten door de Scoville schaal. In 2005
gaf een Bhut Jolokia Peper (gemeten in het New Mexico State University
Chile Pepper Institute) op de Scoville schaal een uitslag van 1.001.304
SHU! Ter vergelijking een flink hete Tabascosaus meet 2.500-5.000 SHU
en één van de heetste andere pepers uit ons sortiment, de Tépin, meet
265.000 SHU. Er zijn naast het (pijnlijk) consumeren van deze hete Jolokia
nog veel andere toepassingen bekend in N-O-India: spirituele en
geneeskrachtige. De leukste toepassing redt zelfs levens: men smeert er
de vensters mee in als reukbommen tegen het bezoek van wilde olifanten!
Nog even een waarschuwing tot slot: draag bril en handschoenen bij het
snijden en bereiden, wees voorzichtig met consumptie, alleen ervaren
peper-eters kunnen ze verdragen en... houd kinderen op afstand!

207922  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Bhut Jolokia Purple'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze paarse peper is een natuurlijke variant
van de rode hitte-koning, net zo (extreem)
heet en rijpt uiteindelijk naar dieprood! De
Bhut Jolokia Peper ook wel genoemd de Ghost
Pepper (“Spookpeper”) komt uit het Noord-Oosten van India en is
waarschijnlijk een van de heetste pepers ooit gemeten door de Scoville
schaal. In 2005 gaf een Bhut Jolokia Peper (gemeten in het New Mexico
State University Chile Pepper Institute) op de Scoville schaal een uitslag
van 1.001.304 SHU! Ter vergelijking een flink hete Tabascosaus meet
2.500-5.000 SHU en één van de heetste andere pepers uit ons sortiment,
de Tépin, meet 265.000 SHU. Er zijn naast het (pijnlijk) consumeren van
deze hete Jolokia nog veel andere toepassingen bekend in N-O-India:
spirituele en geneeskrachtige. De leukste toepassing redt zelfs levens:
men smeert er de vensters mee in als reukbommen tegen het bezoek van
wilde olifanten! Nog even een waarschuwing tot slot: draag bril en
handschoenen bij het snijden en bereiden, wees voorzichtig met
consumptie, alleen ervaren peper-eters kunnen ze verdragen en… houd
kinderen op afstand!

207923  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Bhut Jolokia Yellow'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze gele peper is een natuurlijke variant van
de rode hitte-koning, net zo (extreem) heet en
met een fruitige smaak, voor de fijnproever... 
De Bhut Jolokia Peper ook wel genoemd de
Ghost Pepper (“Spookpeper”) komt uit het Noord-Oosten van India en is
waarschijnlijk een van de heetste pepers ooit gemeten door de Scoville
schaal. In 2005 gaf een Bhut Jolokia Peper (gemeten in het New Mexico
State University Chile Pepper Institute) op de Scoville schaal een uitslag
van 1.001.304 SHU! Ter vergelijking een flink hete Tabascosaus meet
2.500-5.000 SHU en één van de heetste andere pepers uit ons sortiment,
de Tépin, meet 265.000 SHU. Er zijn naast het (pijnlijk) consumeren van
deze hete Jolokia nog veel andere toepassingen bekend in N-O-India:
spirituele en geneeskrachtige. De leukste toepassing redt zelfs levens:
men smeert er de vensters mee in als reukbommen tegen het bezoek van
wilde olifanten! Nog even een waarschuwing tot slot: draag bril en
handschoenen bij het snijden en bereiden, wees voorzichtig met
consumptie, alleen ervaren peper-eters kunnen ze verdragen en... houd
kinderen op afstand!

207924  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Big Jamaican'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Elk Caraïbisch eiland heeft een eigen topper op
pepergebied, zeker de Habanero-types (of
Ajoema, zoals in Suriname genoemd) zijn in dit
gebied zeer populair. Dit ras uit Jamaica is
groot, iets langwerpig en kenmerkend ingedeukt. De aroma’s zijn zeer
geliefd, de pepers zijn niet topheet.

207925  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Biquinho Amarela'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een kleintje onder de pepers, zo groot als een
knikker. De naam Biquinho is Portugees voor
klein bekje. Met wat fantasie zie je er een
vogelbekje in of een omgekeerde druppel. De
gele vruchtjes zijn slechts een tikkeltje heet, maar hebben wel een
duidelijke 'rokerige' smaak. Ideaal voor zoetzure marinades en sauzen.
Ook prima bij de barbecue en voor het inmaken met bijvoorbeeld
augurken. De plant wordt ongeveer 75 cm hoog en heeft behoefte aan de
warmte van een kas of folietunnel.

207927  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Biquinho Roxo'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
De compacte planten (60-80 cm) vormen
decoratief donkergroen tot paars blad aan
paarse stengels en steeltjes. De
druppelvormige vruchtjes starten bijna zwart
en blauwpaars en rijpen via oranje naar rood. Al deze kleuren vind je dus
aan de planten, dat geeft een fraai gezicht! De smaak wordt zeer
gewaardeerd door de ware peperliefhebber, het is een kruising tussen
Braziliaanse Biquinho (zeer mild) en Chupetinho pepers (heet). Ze zijn
middenheet, ongeveer 10.000 SHU

207928  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Birgit's Locoto'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Fraaie vruchtjes, 5-6 cm lang, in de vorm een
kerstpegel...! Dit Boliviaanse ras wordt 80-100
cm hoog en rijpt van geelgroen, via oranje
naar rood. De vruchtjes hebben een fijne naar
citrus nijgende smaak en zijn flink heet: SHU 50.000

207929  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Bishop's Crown'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Rijkdragende, 1-1,2 m hoge planten, afrijpend
van groen, oranje naar rood. Dit ras komt van
oorspong uit Barbados en is tamelijk mild. Met
enige fantasie is er de kroon van een bisschop
uit te herkennen. De 2e naam: ‘Christmas Bell’ klopt wellicht beter…

207930  10 zaden  € 2,50 

Peper 'Black Coban'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een prachtige sierpeper, die een goede dienst
doet als heetmaker in gerechten. Het blad is
bruingroen aan bijna zwarte stengels, na de
lilablauwe bloemetjes ontstaan ronde tot
kegelvormige vruchtjes. Deze rijpen van bruinzwart naar rood.

207940  15 zaden  € 1,90 

Peper 'Black Fatallii' / 'Chocolat
Fatallii'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze zeer hete peper heeft hele mooie
smaaktonen (als je tegen de hitte kan): zoete
tonen (sommigen proeven citrus) en rokerig
aroma, heel bijzonder. De vruchtjes zijn zeer donkerbruin en gekreukt, een
echt Habanero-type. De vruchtwanden zijn dun, dus drogen gaat erg
gemakkelijk om een smakelijke poeder te maken.

207942  15 zaden  € 2,50 

Peper 'Black Namaqualand'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Zoals meer zwarte pepertjes tooit de plant zich
met diep bruinzwart loof (hoe meer zon, hoe
donkerder). Na de fraaie, lilablauwe bloemen
groeit een grote oogst van kleine, iets
langwerpige pepertjes. Rechtop aan de plant rijpen ze uiteindelijk tot
karmijnrood. Dit ras is vrij heet.

207943  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Black Pearl'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Alles is fraai aan deze peper: het zeer donkere
blad, de lilablauwe bloei en de kogelvormige,
bijna zwarte, glanzende pepertjes die rood
narijpen. De planten blijven compact (50 cm)
en de peper is uitgesproken heet!

207946  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Black Ruby'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
De flink groeiende planten vormen
donkerpaarse stengels en paarse tot
donkerrode vruchten, die bijna zwart afrijpen.
Kleurt je saus prachtig diep van kleur en geeft
een mooi aards aroma.

207947  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Black Scorpion Tongue'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een zeldzaam mooie peper. Vanuit het
purperen blad ontstaan fraaie lila bloemen, die
uitgroeien tot dieppurperen vruchtjes, later
afrijpend naar helderrood. Omdat deze
afrijping niet met alle vruchtjes tegelijk gebeurt, ontstaat er een fraaie
meerkleurige plant. Een bijzonder aantrekkelijke aardigheid zijn de strepen
die op de vruchten ontstaan als de planten volle zon ontvangen. De
struikjes kunnen ongeveer 1 m hoog worden en geven een flinke oogst.
De vruchten zijn middelheet, de vrij dikke schil is knapperig en smaakt
lichtzoet. De pepers zijn ruim 4 cm lang en 2,5 cm breed en bevatten veel
zaden. De teelt lukt het beste in de kas.

207948  15 zaden  € 1,95 
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Peper 'Blue Christmas'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Waar komt die naam “Blauwe Kerst” nu
vandaan? Misschien omdat de plant min of
meer de groeivorm van een (bont versierde)
kerstboom benadert. De vrij mild smakende
vruchtjes zijn klein en staan rechtop. Het geheel geeft een bonte aanblik:
het groen-paarse blad, de witte bloemen en de vruchten die van groen via
roze, paars en oranje, uiteindelijk naar rood kleuren. Onder lichtrijke
omstandigheden zijn de rijpe vruchten paars gevlamd. De planten worden
niet hoger dan 50 cm en doen het goed in pot op terras en balkon.

207949  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Bode Roxa'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze tamelijk recente variëteit uit Brazilië
vormt bijna ronde vruchtjes van 1-1,5 cm
doorsnee. De meest geoogste kleur is
bruinrood, de uiteindelijke kleur is donkerrood.
De halfhoge planten met groot, vaak donker getint blad geven een grote
oogst van hete vruchtjes met een zeer populaire smaak.

207950  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Bolivian Bumpy'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Dit is een succesvolle kruising tussen de
kleurige ‘Bolivian Rainbow’ en de Habanero-
achtige ‘Bumpy Yellow’. De grote planten van
minstens 1 m hoogte produceren een veel
vruchten: heet, pittig, smaakvol en kleurrijk donkerpaars, geel, bruin en
groen.

207955  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Bolivian Rainbow' /
'Aladdin' / 'Chinese 5 Color/
'Chinese Five Colour'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
Lekker heet en oh, zo sierlijk. De kleine, dikke
pepertjes verkleuren van purper, crème, geel,
oranje naar uiteindelijk rood. Een vrolijk bont geheel en behoorlijk heet.
Tip: maak een prachtige bonsai van je peperplant, zie: fatalii.net

207960  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Boyra Habanero Vermehla'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een zeer hete Habanero = Ajoema, de
vruchten zijn rood, kubusvormig met ribben en
kreukels, zoals alle Habanero’s. Een ras voor
de liefhebber van zeer heet met veel aroma!
100.000-350.000 SHU.

207962  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Brazilian Starfish' / 'Aji
Brazilian Starfish'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een Peruviaanse peper met het uiterlijk van
een zeester, ik zie er ook een mini-patisson in.
Erg decoratief en nog lekker ook. Voor de
meeste mensen is deze vrucht wel te eten zonder al te groot brandgevaar.
De diameter van de vruchtjes is ongeveer 5 cm. De plant groeit vrij snel
met wat slappe stengels en kan dus een steuntje gebruiken. Op een
zonnige en luwe plaats wel buiten te proberen.

207964  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Brown Egg'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze middelhete chocoladebruine pepertjes
zijn vrij dikwandig hebben een prettig gerookt
en fruitig aroma (als de Ajoema’s) maar zijn
minder heet 15.000-50.000 SHU

207965  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Burbeye' / 'Burb's Eye'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit ras is in Groot Brittannië ontwikkeld en
vormt grote, maar stevige struiken van 125 cm
hoog. De enorme oogst van rode,
kogelvormige, olijfgrote vruchten zijn medium
heet.

207970  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Bulgarian Carrot'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een traditioneel Bulgaars en Hongaars ras,
aldaar ook bekend als ‘Shipkas’. De compacte
planten zijn heel geschikt voor teelt in potten
en bakken en dragen een flinke oogst van
oranje, langwerpige, 10 cm lange vruchten: net worteltjes! De planten
rijpen vroeg, de pepers zijn mildheet.

207980  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Bulgarian Teardrop'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze Bulgaarse pepertjes hangen als druppels
aan flink grote planten (in de kas wel bijna 2
m). Ze kleuren van lichtgroen, via zalm naar
rood. Een plant vol pepertjes geven een
toverachtig effect. Matig heet 30.000 SHU

207981  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Bhutlah' x 'Scorpion'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze extreem hete peper is een kruising van
Chad Soleski (Wisconsin, VS) die
gespecialiseerd is in het kweken van “dodelijk
hete monsters”! Door de slimme kruising zijn
de vruchten wat groter dan de Scorpion, de extreme hitte hangt overigens
af van de weersomstandigheden, een warme, zonnige zomer helpt bij de
opbouw hiervan. Wees altijd voorzichtig met deze Reaper Killer...
1.500.000 - 2.009.000 SHU

207984  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Cacho de Cabra' / 'Aji
Cacho de Cabra'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een historisch pepertje: deze variëteit wordt al
eeuwen geteeld in Peru en Chili. De naam is
afgeleid van de vorm van de vrucht en
betekent: hoorn van een geit. Het is een vrij hete peper die behoefte heeft
aan warme omstandigheden en niet graag teveel regen op de kop krijgt,
een plant voor de kas dus. Deze peper wordt doorgaans vers toegepast,
maar gedroogd (en eventueel gerookt) komt ook voor.

207990  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Caribbean Blend'

Capsicum species 
(Engels: Hot Pepper)
Van onze peperkweker krijgen we jaarlijks een
boeiend, steeds weer wisselend mengsel van
hete en minder hete soorten. Er zitten ook
soorten tussen, die zeer schaars zijn en zelfs
niet in ons sortiment zijn opgenomen! De ultieme ontdekkingsreis door
peperland...!

208000  25 zaden  € 1,95 
208000.1  1000 zaden  € 15,00 

Peper 'Çarliston Mild' / 'Yalova
Çarliston 341'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De meest populaire Turkse saladepeper, niet te
mild, niet te heet. Heerlijk om te vullen of
rauw door de salade te mengen. 20 cm lang
en boven 4 cm breed.

208050  25 zaden  € 2,95 
208050.1  1000 zaden  € 25,00 
208050.2  10.000 zaden (65 g)  € 75,00 

Peper 'Carmine'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
De naam suggereert een rode peper, maar
‘Carmine’ is geel. Deze komt uit Peru en geldt
daar als een vrij hete peper. De vruchten zijn
ongeveer 8 cm lang en 2,5 cm breed en
hebben het typerende kreukelige uiterlijk van een Capsicum chinense. De
plant wordt maximaal 75 cm hoog en kan wel een steuntje gebruiken.
Beter geschikt voor de kas dan voor buiten, tenzij het een topzomer
wordt...

Peper 'Cayenne Gold'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Alle Cayennepepers zijn goed heet en de
knalgele langwerpige vruchten van deze peper
is een van de heetste onder de gele soorten.
Lengte 15 cm, breedte 2 cm.

208100  25 zaden  € 1,95 
208100.1  1000 zaden  € 25,00 
208100.2  10.000 zaden  € 100,00 

Peper 'Cayenne Large Red Thick'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Het Cayenne-type kent vele variaties. Deze is
het resultaat van kweekwerk van het USDA en
biedt volgens kenners de tot nu toe heetste
Cayennepeper! De vruchten zijn flink lang (15-
18 cm) en iets gedraaid van vorm. De rijping is van groen naar rood met
een goed aroma.

208120  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Cayenne (Piccantina) Red'
/ 'Lombok Red' / 'Cayenne Long
Slim'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Zeer goede opbrengst, we kiezen goede
selecties. Alle Cayennepepers zijn goed heet
en de rode langwerpige vruchten van deze peper is een van de heetste
onder de rode soorten.

208140  25 zaden  € 1,95 
208140.1  1.000 zaden  € 25,00 
208140.2  10.000 zaden  € 75,00 

Peper 'Cedrino'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Prachtige, knalgele, vrij hete peper afkomstig
uit Italië. De vruchten staan rechtop aan een
kleine plant (50 cm) die veel decoratieve
waarde heeft. Prima geschikt voor potten op
balkon en terras. Cedrino is erg vruchtbaar en geeft veel vruchten in kleine
clusters. De vruchten zijn zoet en fruitig van smaak. Ze zijn ongeveer 12
cm lang en 2,5 cm breed.

208142  15 zaden  € 1,95 
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Peper 'Cereza Orange Aji'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Cereza betekent “kers” in het Spaans, deze
peper heeft inderdaad de vorm en het formaat
van een kers, iets langwerpiger. De groen naar
oranje rijpende vruchten zijn zeer heet en
populair in een streek nabij en in de Peruviaanse jungle, je komt ze daar
soms in de lokale markten tegen. 70.000-80.000 SHU

208143  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Cgn 16941'

Capsicum annuum x chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Dit zou wel eens een kruising tussen C.
annuum en C. chinense zijn. Het resultaat is
een kort pepertje, zo groot als een
vingerhoedje en zeer heet van scherpte. Dit
ras is afkomstig uit de colletie van het CGN, de Nederlandse Genenbank in
Wageningen.

208145  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Chachua Chili'

Capsicum annuum x chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Dit is een spontaan ontstane kruising tussen
Capsicum annuum x chinense, gevonden in de
Andesdalen van Noord-West Peru. Een
opvallende combinatie van behoorlijk heet met
zeer aromatisch. De planten zijn bossig, meestal niet hoger dan 50 cm en
de vruchtjes zijn glad als Jalapeno’s, 5 cm lang en 1 cm doorsnee. Ze
groeien hangend en rijpen van groen naar rood.

208147  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Cheongyang Gochu'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De nationale peper van Korea! Deze tamelijk
hete peper stamt uit de provincie Cheongyang
en geeft kleine (6-8 cm) tabasco-achtige
vruchtjes groeien in trosjes en rijpen van
groen naar rood. De stevige planten worden 1 m hoog en geven een
enorme oogst. Koreanen geloven sterk in de heilzame werking van (deze)
pepers. Zij vinden dit een van de heetste en gezondste pepers ter wereld,
in vergelijking met andere zeer hete rassen valt dit wel mee, maar... wie is
er nu niet trots op zijn erfgoed?

208149  15 zaden  € 1,90 

Peper 'Cherry Chocolate'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Vrijwel bolronde, chocoladebruine pepertjes,
middelmatig heet (ik schat 10.000 scoville). De
gemakkelijk groeiende planten geven per plant
tientallen vruchtjes van ongeveer 4 cm.

208150  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Cheyenne (Yellow)'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De compacte planten (ook voor potten) dragen
hangende, warmgele tot lichtoranje, iets
blokvormige vruchten met een vrij sterke,
middenhete smaak. Een mooi soort voor een
smakelijke, gele salsa! Dit ras is geliefd bij bloemisten en tuincentra
vanwege de decoratieve waarde.

208151  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Chilhuacle Negro'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een zeer oud en steeds zeldzamer wordend
Mexicaans ras, dat door de oorspronkelijke
bevolking (Azteken) al werd geteeld,
“chilhuacle” betekent “de aloude chilipeper”.
De prachtige chocoladebruine vruchten zijn tamelijk groot, breed van
boven en meestal smal uitlopend, ongeveer zo groot als een kleine
paprika. De vruchten zijn mild heet, alleen rond de zaden kan wat “hitte”
zitten... Momenteel zijn peperliefhebbers actief om dit ras voor ondergang
te behoeden vanwege de historie en de unieke smaak: iets zoet, gedroogd
fruit, een tikje cacao en tabak…

208153  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Chilito de Simojovel'

Capsicum annuum var.
Glabriusculum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze wilde variëteit geeft tientallen, kleine,
rode, vuurhete vruchtjes aan vrij grote
struikjes. De zachte smaak wordt
goedgemaakt door een directe, enorme hitte! Voor de ervaren peper-eter…

Peper 'Chili Topaz'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een prachtig oranje pepertje, ongeveer 4-5 cm
lang met een matige hitte. Aantrekkelijk is de
compacte groei, de planten worden maar 50
cm hoog, dus leuk voor in de vensterbank!

208157  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Chupetinho'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Dit Braziliaanse ras betekent letterlijk “kleine
rubberen tepel”, wat duidelijk te begrijpen is
uit de vorm van de vruchtjes. De stevige, 60
cm hoge planten zijn werkelijk tjokvol beladen
met rode, druppelvormige, hangende vruchtjes met een goed aroma,
maar vrij scherp. De plant is erg sierlijk en houdt van veel warmte.

208158  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Ciliegia Piccante' / 'Bacio
di Satana' / 'Peperoncino Tondo
Calabrese'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een snoeperig pepertje, bolrond, 2-3 cm.
Populair in Italië, ideaal voor een knapperig
(nauwelijks) heet tussendoortje.

208160  ± 50 zaden  € 2,50 
208160.1  ± 5000 zaden (25 g)  € 25,00 

Peper 'Claw of the Devil Yellow' /
'Devil's Claw Yellow'

Capsicum  
(Engels: Hot Pepper)
We weten niet zeker wat voor een peper dit
is... de naam doet een hete jongen
vermoeden, probeer deze en laat het ons
weten (liefst met foto).

208161  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Ciliegia Piccante' / 'Bacio
di Satana'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
ECO GETEELDE ZADEN! Een snoeperig
pepertje, bolrond, 2-3 cm. Populair in Italië,
ideaal voor een knapperig (nauwelijks) heet
tussendoortje.

208162  15 zaden  € 2,50 

Peper 'Claw of the Devil' / 'Devil's
Claw'

Capsicum  
(Engels: Hot Pepper)
We weten niet zeker wat voor een peper dit
is... de naam doet een hete jongen
vermoeden, probeer deze en laat het ons
weten (liefst met foto).

208163  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Criolla Sella'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze peper is middelheet en daarom voor veel
gerechten geschikt. De vrucht heeft de
typische langwerpige pepervorm, kleurt van
groen naar diepgeel en de smaak is heerlijk
citroenfris. De pepertjes laten zich goed drogen en invriezen. De plant
groeit flink en geeft veel vruchten. Toch is de teelt in potten heel
succesvol, een sierraad dus voor tuin, balkon en terras. Omdat de plant
een kleine meter hoog kan worden, is een steuntje wel aan te bevelen. In
de winter kan je de planten terugsnoeien en binnen overhouden.

208164  15 zaden  € 1,95 

Demre-Peper 'Coban' / 'Sera
Demre'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
In het Midden-Oosten (Turkije) is deze groene
peper van het zgn. Demre-type zeer populair:
de vorm is van een Cayenne (Lombok), maar
de rijpe kleur is groen. De hangende vruchten zijn dun, ribbelig en zeer
lang: 25-27 cm! Oogst ze vers, de smaak is fris en mildheet, gedroogd
worden ze bitterder van smaak. De planten kunnen opgepot zeer goed
overwinteren, ze zijn taai en doen het graag het jaar erna weer.

208165  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Cochabamba' / 'Aji
Cochabamba'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een van de allergrootst groeiende
peperplanten: ze kunnen uitgroeien tot ware
bomen van 2,5 m hoog en 2 m breed.... en dat
in 1 groeiseizoen! Elke plant produceert een massa kleine ronde vruchtjes
die aan de hete kant zijn. Ze rijpen van groen via oranje naar rood. Als de
vruchtjes rood zijn, dan lijkt de plant wel op een kleine kersenboom. De
vruchtjes hebben een grote decoratieve waarde en zijn ook goed te vullen.
De plant groeit het best in de kas en moet goed gesteund worden.

208166  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Congo Trinidad'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze Habanero komt uit Trinidad & Tobago. Dit
ras geeft extra grote vruchten van wel 5 cm
groot en meer ribben dan bij de meeste
vergelijkbare rode Habanero’s of Ajoema’s. De
vruchten zijn zeer heet en het aroma zit wel snor, dat kan je aan de
bewoners van Trinidad overlaten!

208167  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Dong Xuan Market White'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een Vietnamees pepertje, gevonden op de
markt cq bazar Cho Dong Xuan in Hanoi. De
oorsprong ligt uiteraard in Midden-Amerika en
is wellicht al sinds de 16e eeuw met een van
de vele zilvertransporten naar China in Azië terecht gekomen. De planten
gaan jaren mee, als je ze maar vorstvrij overwintert en regelmatig door
snoeien verjongt. De hangende, vrij kleine vruchtjes zijn bijna wit en
hebben een zeer goede, fruitige, tamelijk hete smaak.

208168  15 zaden  € 1,95 
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Peper 'Dong Xuan Market Yellow'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit fraaie pepertje is ooit gevonden op de
Vietnamese markt Cho Dong Yuan in Hanoi.
De oorsprong ligt uiteraard in Midden-Amerika
en is wellicht al sinds de 16e eeuw met een
van de vele zilvertransporten naar China in Azië terecht gekomen. Binnen
de verzameling Dong Xuan-pepers is dit tot nu toe de heetste.

208169  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Corazon de Paloma'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De vrij kleine, hartvormige vruchten rijpen van
groen naar rood. Het is een tamelijk hete
chilipeper met een rokerig, uniek aroma.
Sommigen herkennen de Poblanopeper als
mogelijke verwante. Hoe dan ook, dit inmiddels historische ras redden we
uit de vergetelheid. Zo ergens tussen Peru en Mexico is deze peper
ontstaan, later is er een stevige basis gelegd in de Canarische Eilanden.

208170  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Coyote Zan White'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Dit is echt een prachtig vruchtje! Eerst een
lichte vanillekleur, bij volledige rijpheid wit. De
plant groeit compact tot een hoogte van
maximaal 50 cm. Een makkelijke groeier die
het goed doet in een pot op balkon of terras, binnen op de vensterbank
gaat ook. De plant produceert een grote hoeveelheid pepers. Wel een
beetje een wolf in schaapskleren, het onschuldige uiterlijk verhult een zeer
pittige, maar voor de ervaren peper-eter een zeer prettige smaak. Om uw
vrienden en kennissen te verrassen: maak eens een volledig witte saus die
lekker nabrandt!

208171  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Denchai Thai 198'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Peperliefhebbers struinen de hele wereld af om
oude streekrassen te behouden voor
uitsterven... In Denchai werd dit hete en
aromatische pepertje aangetroffen.
Vruchtbaar, mooi dieprood en volgens kenners met een “wonderful flavor”.

208172  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Devil's Lambsheart'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit tamelijk hete pepertje ziet er uit als een
gehalveerde Jalapeño en heeft hetzelfde zoete
aroma van dit beroemde pepertje. De
vruchtjes rijpen van groen naar rood. De grote
oogst maakt deze variëteit erg aantrekkelijk om te kweken!

208173  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Diomar Pimenta'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Fraaie pegelvormig, 3-4 cm groot pepertje,
rijpend van groen naar rood. Dit Braziliaanse
ras is zeer heet: 100.000-200.000 SHU, hoewel
sommige bronnen dit relativeren. Boven elke
twijfel verheven is de zeer goede smaak! De planten blijven compact, 50-
80 cm en groeien dus ook uitstekend in een flinke pot. De oogst is
extreem groot, dus laat je verrassen!

208174  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Dong Xuan Market'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een Vietnamees pepertje, gevonden op de
markt cq bazar Cho Dong Xuan in Hanoi. De
oorsprong ligt uiteraard in Midden-Amerika en
is wellicht al sinds de 16e eeuw met een van
de vele zilvertransporten naar China in Azië terecht gekomen. De planten
gaan jaren mee, als je ze maar vorstvrij overwintert en regelmatig door
snoeien verjongt. De hangende, vrij kleine vruchtjes rijpen van lichtgroen
naar rood en hebben een zeer goede, fruitige, tamelijk hete smaak.

208175  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Dracula' / 'Count Dracula'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Werkelijk een schoonheid! Deze peper heeft
zwartbruine bladeren en stengels, paarse
bloemen en vruchten die verkleuren van
bruinzwart naar dieprood. Haast zonde om te
oogsten! De vruchtjes zijn ongeveer 5 cm lang. De plant wordt 50-60 cm
lang en doet het goed in een pot op balkon of terras.

208176  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Duivels Brein' / 'Devil's
Brain'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Dit ras behoort tot de groeiende groep van
allerheetste pepers! De naam refereert hier
ook aan: het uiterlijk van deze pepers is
uitermate bobbelig en wrattig, zou het brein van de duivel er zo uitzien?
De peper is te gebruiken voor (zeer) hete sauzen. Wees altijd voorzichtig
met deze extreem hete pepers. Draag bij oogsten en klaarmaken
handschoenen en houd ze uit de buurt van kinderen. De plant wordt niet
al te groot en produceert een groot aantal vruchten. Een plant voor kas of
tunnel.

208177  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Dundicut'

Capsicum  
(Engels: Hot Pepper)
Eigenlijk is dit geen ras maar een type. In
Pakistan noemt men nakomelingen van de
Capsicum frutescens en C. annuum Dundicut
of Lal Mirch. Als de pepertjes maar klein zijn!
Meestal worden ze gedroogd aangeboden en zijn dan zo klein als krenten!
Onze Dundicut geeft rechtopstaande vruchten, druppelvormig, aan vrij
hoge planten: 150 cm. De smaak is fris, complex en zeer heet, te
vergelijken met Habanero’s. Dit pepertje wordt veel gebruikt in
papegaaienvoer, vogels hebben geen last van hitte in pepers.

208178  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Devil Serrano'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een zeer geliefde peper in de VS! De productie
is hoog en de vruchten rijpen snel. De
vruchten zijn min of meer vingervormig, 10 cm
lang en 2 cm breed. De matig hete pepers zijn
zowel groen als rood te oogsten. Deze plant doet het goed in de tuin, in
een grote pot is ook mogelijk. Ze halen wel ruim een meter lengte, dus
telen aan stok of draad is een vereiste. Dit Serrano-type komt heel dicht
bij de bekende Jalapeno-types.

208179  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Elephant's Trunk'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De naam dekt de lading: het zijn precies
olifantenslurfjes! Vaak (niet altijd) groeien ze
namelijk een beetje kronkelend krom. Dit
historische ras is mild van smaak en is nauw
verwant aan de Spaanse Rode. De vruchtlengte varieert van 20-25 cm,
breedte 2-3 cm . Rijpt van groen naar rood.

208180  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Ecuadorian Sweet'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Prachtig groeiende plant met blokvormige
vruchtjes, als mini-paprikaatjes, dikwandig,
met een mooie, fruitige smaak en zeer mild,
dus nauwelijks heet.

208183  15 zaden  € 1,95 
208183.1  1000 zaden  € 15,00 

Peper 'Fatalii Gourmet Jigsaw'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
EEN VAN DE HEETSTE PEPERS TER WERELD! 
Eigenlijk kan ik het beste het mooie verhaal
van de Finse kweker Jukka hier weergeven: 
 
Jaren geleden, nadat ik Moruga Scorpion-zaden had gekregen, lang
voordat het werd gemeten als de heetste variëteit op aarde, begon ik een
kweekproject dat begon met Moruga Scorpion-variëteit. In die tijd was het
een totaal onbekende variëteit. 
Het idee om de Moruga Scorpion te kweken tot een hetere variëteit begon
na het proeven van de originele Moruga Scorpion. Ik kwam er meteen
achter dat het de heetste variëteit was die ik ooit had geproefd! Ik heb
altijd persoonlijk geweten dat Moruga Scorpion heter was dan alle andere
uit de sage van de heetste chilipepers. Ik kwam er ook achter dat het ras
nog heter kon worden gekweekt door variëteiten te gebruiken die
vergelijkbare krachten hadden als Moruga Scorpion, maar die nog
naamloos zijn. 
Tijdens dit kweekproces stuurde ik wat zaden van mijn Moruga Scorpion-
vruchtjes naar een mede-peperfreak. Hij kweekte ze en liet het officieel
meten, en verdorie, het bleek zelfs veel heter dan ik ooit had kunnen
verwachten! Ik was erg opgewonden en gemotiveerd om door te gaan
met het project dat ik veel eerder was begonnen. 
 
Na een aantal jaren kweken, wat praktisch betekende het selecteren van
de heetste en best smakende variëteit voor meerdere generaties, werd de
Fatalii Gourmet Jigsaw-variëteit geboren! Vele, vele tests later (met
verschillende peperfreaks en “gewone” mensen) was deze variëteit
duidelijk degene die de oude koning, Moruga Scorpion, versloeg. 
Het hitteniveau is intens op een manier dat het compleet waanzinnig
anders is. 
Voor de eerste keer ooit had ik een vreemde ervaring met het proeven van
een deel van de vrucht: mijn tong werd meteen gevoelloos... net als bij de
tandarts. Ik heb gehoord dat dit bij sommige mensen vrij gemakkelijk
gebeurt, maar tot op de dag van vandaag heb ik iets meer dan 3000
verschillende soorten pepers gekweekt en bijna evenveel geproefd, ik heb
nog nooit zoiets als dit geproefd. En ja, ik heb heel wat super hete
geproefd en heb dus alle recht van spreken! Nadat mijn tong gevoelloos
was geworden, begon de intense hitte zich rond mijn mond te verspreiden
en na een tijdje (moeilijk om de exacte tijd te zeggen omdat het gevoel
voor tijd volledig verdoofd was) kwam het gevoel in mijn tong terug en de
pijn die overbleef was gewoon verschrikkelijk. Ik was eigenlijk een beetje
bang voor het feit hoe heftig heet onze pepers kunnen worden gekweekt. 
 
In gerechten kan deze variëteit veel subtieler worden gebruikt, en nadat je
je dat realiseert en leert om de juiste hoeveelheden te gebruiken, zal de
smaak absoluut geweldig zijn. De smaak van deze vruchtjes maakt het
eigenlijk uniek in zijn soort. De hitte is gewoon een groot pluspunt en
zorgt ervoor dat dit wonderpepertje nog lang zal meegaan. 
Het poeder van deze variëteit is bijzonder goed. Fatalii Gourmet Jigsaw
reageert erg goed op droging en de smaak is zeer geconcentreerd en is
uniek waardoor het een van de beste extreem hete soorten is die ik ooit
heb geproefd. Het valt nog te bezien of dit ras ooit voorbijgestreefd gaat
worden!

208184  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Espelette'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een echte Baskische Peper met een zeer rijke
historie! Al in de 17e eeuw werden de pepers
aan draden geregen, gedroogd, gerookt en tot
poeder vermalen in chocola verwerkt. De
smaak van deze puntige, niet zo dunne peper is tamelijk mild, ergens
tussen Cayenne en milde pepers in. De smaak komt door de matige
heetheid goed tot zijn recht op Baskische ham. Bezoek Espelette eens in
oktober (meestal laatste weekend) groot peper festival!

208185  25 zaden  € 2,50 
208185.1  1000 zaden  € 15,00 
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Peper 'Espiritu Santo'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Mooi, glimmend rood en iets gekreukeld
pepertje met een stevige en vrij dikke
vruchtschil. Afkomstig van het eiland Espiritu
Santo, de grootste van alle eilanden van
Vanuatu. De planten worden tot een meter hoog en prefereren de
beschutting van een kas. Een geïsoleerd geteeld Habanero-pepertje dat
naast een behoorlijke hitte ook mooie aroma’s herbergt!

208186  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Fatalii Red'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een bijzondere peper, die in Centraal-Afrika
zijn eigen leven is gaan leiden, door
terugkerende slaven meegenomen naar hun
thuisland. De planten blijven vrij compact, 60-
90 cm hoog en groeien dus ook uitstekend in een pot. De grote pepers
zijn zeer heet, tegen het extreme aan maar voor de fijnproever ook lekker
fruitig en ze rijpen van groen naar rood. De vruchten zijn onregelmatig
gevormd, maar lopen uiteindelijk in een smaller deel uit, 7-9 cm lang en 2-
3 cm breed.

208187  10 zaden  € 1,95 

Peper 'Fatalii White'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Heel erg mooi, zeer smakelijk en extreem
heet! De ivoorwitte vruchtjes lopen in een
puntje uit en verraden door deukjes de nauwe
verwantschap met Habanero’s (=Ajoema =
Scotch Bonnet). Een collector’s item, die ook nog eens een flinke
opbrengst krijgt.

208188  10 zaden  € 1,95 

Peper 'Fidalga Roxa'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Prachtig Habanero-type (Ajoema) dat een
flinke oogst van glanzende, lantaarnvormige
vruchtjes voortbrengt in een zeldzame
violetroze kleur met zalmoranje zweem! Zoals
gebruikelijk: zeer heet en met een fijn aroma.

208189  10 zaden  € 2,50 

Peper 'Fresno'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Kleine, tamelijk hete pepertjes, ongeveer 6
cm. Van breed naar smal toelopend. De
vruchtjes rijpen van groen naar rood en zijn
dunner van schil dan de Jalapeno en is
daardoor meer geschikt voor verwerking in de salsa.

208190  25 zaden  € 1,95 
208190.1  1000 zaden  € 50,00 
208190.2  3000 zaden  € 125,00 

Peper 'Frog'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een heerlijk, lampionvormig rood, zoet en mild
pepertje. Ideaal om te vullen met gehakt of
zachte kaas!

208191  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Genghis Khan's Brain'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Zeldzaam: deze peper heeft een wel heel
bijzondere vorm! De naam zegt het al: de
vorm heeft iets gemeen met hersenen. Kan
ook zijn dat de naam van deze peper slaat op
de toestand van je brein na het eten van deze extreem hete variëteit... De
smaak is verder opvallend fris en fruitig. De plant wordt ruim een meter
hoog en heeft behoefte aan steun. Dit ras is een recente introductie uit
Italië.

208192  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Ghana Round'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze peper vormt vrij compacte planten, 50
cm hoog, ideaal voor de teelt in potten dus!
De planten dragen de bolronde vruchtjes (2
cm doorsnee) rechtop. Deze rijpen van
donkergroen naar helderrood. De opbrengst is vrij groot, ze zijn
middelmatig heet (prettig pittig) en vroeg rijpend, een geschikt pepertje
voor de buitenteelt.

208193  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Fidalga Peach'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Prachtig Habanero-type (Ajoema) dat een
flinke oogst van glanzende, lantaarnvormige
vruchtjes voortbrengt in een zeldzame
lichtperzikroze kleur! Deze zeldzame peper is
middelheet en met een fijn aroma.

208194  10 zaden  € 2,50 

Peper 'Goat's Weed'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Het eerste valt de sierlijkheid van de plant op:
een zware, witte beharing geven stengels en
bladeren een grijsgroen uiterlijk. Naast mooi is
dit ook bijzonder praktisch tegen ziekten, vraat
en droogte! De vruchtjes zijn zeer heet (30.000 Scoville) en kleuren van
groen, via zwart naar rood. Ze staan rechtop, zij 7 cm lang en 0,5 cm
breed. Waarschijnlijk komt dit ras uit Venezuela, zaai ze vroeg, de plant
produceert laat (eventueel binnenhalen in de herfst).

208196  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Golden Nugget'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een enorme oogst van kleine geeloranje
vruchtjes, de naam zegt het al: net
goudklompjes! Het blad heeft een paarse
nerfaanzet en is meestal ook witbont, dit
maakt het ras extra aantrekkelijk om te zien. De plant kan een meter hoog
worden, maar kan door snoeien goed in toom worden gehouden. De teelt
kan in de tuin of in de kas en de vruchtjes lenen zich prima voor drogen.
Dit smakelijke, vrij hete ras is geteeld door Martha Perry (Michigan).

208197  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Goro'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Grappig om te merken dat ook in China een
Habanero-type in de traditie bestaat. Hoe lang
dit ras daar al bekend is, weten we niet, maar
de smaak in combinatie met de zeer hete
peperervaring zal dit ras zeker populair maken bij de liefhebber. De
vruchten lijken sterk op Madame Jeanette: geel, langwerpig en zeer
gekreukeld.

208198  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Grandpa's Home Pepper'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
Spitse kleine rode pepertjes, schroeiheet, aan
korte planten. Een paar planten volstaan voor
onze jaarvoorraad zelfgemaakte sambal! Dit
ras werd in Siberië ontwikkeld om het jaar
rond binnenshuis te kweken. De plant houdt het gemakkelijk 1 jaar vol!

208200  ± 25 zaden  € 2,95 
208200.1  1000 zaden  € 15,00 

Peper 'Guam Boonies' / 'Guam
Boonie'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Kleine, vinnig hete peper, geschikt voor het
maken van tabasco. De vruchtjes zijn
helderrood, ongeveer 2,5 tot 3 cm lang en tot
maximaal 1,5 cm breed. Een flinke groeier tot bijna 2 meter hoog! De
plant groeit eerst, zet zich dan vol met bloemen en vervolgens vruchten.
Gevolg is dat de vruchten vrij laat rijpen, een kandidaat voor de kas dus.
Goed te gebruiken in Salsasaus, om te drogen, in te maken en vers in hete
salades.

208201  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Guindilla Verde'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze lichtgroene, langwerpige pepers zijn
tamelijk heet en zeer populair rond de
Middellandse Zee als saladepeper. In Turkije
zijn ze bijvoorbeeld bekend als Çarliston Biber.
De planten blijven compact, ongeveer 80 cm hoog en geven ook buiten de
kas een prima oogst.

208202  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Gundu Ramnath Pur'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
In India is dit een zeer veel geteeld pepertje
en wordt wereldwijd in gedroogde vorm
aangeboden. De iets langwerpige kersvorm
maakt de vruchtjes ideaal om de vullen, maar
pas op: ze zijn vinnig heet, vergelijkbaar met rawitpepertjes.

208203  15 zaden  € 1,95 
208203.1  1000 zaden  € 15,00 

Peper 'Habalokia Lavalamp Red'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
De korte, dikke vruchtjes zijn intens rood, de
torpedovorm doet enigszins denken aan de
lavalamp die veel kinderkamers siert. De
vruchten zijn ongeveer 3 cm lang en 2 cm
breed. De plant groeit snel bossig uit en geeft een grote oogst aan zeer
hete pepers. De planten gedijen het best in kas of folietunnel. De vruchten
smaken vrij zoet en branden flink na.

208204  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Hana Madsuri'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Zeer compacte planten, ideaal voor de teelt in
potten. Dikke, kegelvormige pepertjes (rijpend
van groen naar geel) bedekken geheel de
plantjes. Een lust voor het oog en de smaak:
aroma’s met een licht citrustintje en niet zo heet.

208205  15 zaden  € 1,95 
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Peper 'Holy Mole' F1 / 'Grif 9148'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Bekroond in de VS vanwege goede smaak en
kleur. Het is een zogenaamde Pasilla peper:
langwerpig, iets gerimpeld met donkere,
chocoladekleurige kleur, donkergroen in
onrijpe toestand. De afmeting is 20-25 cm lang en 2 cm breed. De
mildhete peper heeft een scala aan aroma's. We leveren afwisselend ‘Holy
Mol’ of ‘Grif 9148’ de laatste geeft iets langere vruchten.

208210  10 zaden  € 1,95 

Peper 'Hot Portugal'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De Hot Portugal is een van de vroegste
pepers. Reken gerust op vruchtbare planten,
de oogst is royaal. Deze milde tot middelhete
peper is vrij groot, tot 15 cm lang en 2,5 cm
breed. De plant wordt ruim 1 m lang en is met gerichte snoei geschikt
voor teelt in pot op terras of balkon. De dunwandige, gerimpelde vruchten
verkleuren tijdens de rijping van groen naar rood. Ze zijn zoet met aardse
aroma’s en zeer goed te drogen.

208213  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Hungarian Black'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Bijzonder sierlijke peper uit oude Hongaarse
traditie. Door de zeer verschillende
rijpingskleuren ontstaat een fraai kleurenpalet
aan de plant: van groen, via (bijna) zwart (net
mosselen!) naar rood. Het blad doet ook vaak mee met paarse spikkels en
de bloei is lilablauw. De plant wordt niet hoger dan 1 m heeft een steuntje
nodig en draagt de vruchten hangend. Het aantrekkelijke aroma, samen
met de milde hitte maakt de peper tot een allemansvriend! Rijping 75
dagen na uitplanten.

208217  20 zaden  € 2,50 

Peper 'Hungarian Yellow Wax' /
'Hungarian Hot Wax'

Capsicum annuum var. Annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een van de grootste pepers!  
Matig heet (3500-8000 scoville), rijpt van
groen naar geel en uiteindelijk rood.
Hongaarse vorm: vrij breed en tamelijk langwerpig. Afmeting 17 cm lang
en 4 cm breed.

208220  25 zaden  € 1,50 
208220.1  1000 zaden  € 10,00 
208220.2  10.000 zaden  € 50,00 

Peper 'I Scream Scorpion'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een fraaie en zeer hete verschijning. De
vruchtjes van het 'schorpioen' type worden zo
genoemd vanwege het puntje (de 'angel') aan
de onderkant. Ze zijn zoet met een tintje
vanille en de vruchtjes rijpen van groen naar geel. De planten groeien en
produceren makkelijk, ze vormen een vrij open gewas en worden
ongeveer 1 meter hoog.

208226  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Imbabura' / 'Aji Imbabura'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een lekkere en tamelijk hete peper uit Ecuador.
De planten groeien snel en de stengels hebben
de neiging om te hangen. Een experiment als
hangplant is de moeite waard! De steeltjes aan
de vruchten zijn vrij lang, waardoor deze mooi vrij hangen. De opbrengst
is zeer hoog, mits de planten een luw en warm plekje krijgen.

208228  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Inca Lost'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een Peruaans pepertje met zeer oude traditie,
groen naar rood rijpend, 3-4 cm lang met een
afgerond uiteinde, tamelijk heet en smaakvol.
Zo’n klein pepertje droogt zeer gemakkelijk
zodat je de hele winter kan blijven genieten. De vruchtjes groeien rechtop,
dit lijkt de voorvader van de in Azië zeer populaire Rawitpeper.

208230  15 zaden  € 1,95 
208230.1  1000 zaden  € 15,00 

Peper 'Inca Red Drop'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Als dikke, omgekeerde druppels, want het
puntje zit van onderen... De mildhete vruchtjes
van dit Peruaanse ras hebben een goed aroma
en zijn ongeveer 2-3 cm lang, ze rijpen van
groen, via oranje naar rood. Omdat de planten vrij compact zijn (60 cm
hoog) is de teelt in potten een goede mogelijkheid. SHU 10.000-20.000

208234  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Infinity'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
In 2011 is dit Engelse ras (van Nick Woods) 2
weken de wereldkampioen superhete peper
geweest: ruim 1 miljoen Scoville. De Naga
Viper bleek flink wat heter... Inmiddels is
‘Infinity’ nog heter gemeten, de top staat op SHU 1.257.468! De fruitige
smaak komt vrij vlak voordat de hitte je bijna verlamt. Nick schreef:
“When I tried it tasted nice at first, like an odd fruity taste, the effect is
delayed. Then it hit me. All of a sudden I felt it burning in the back of my
throat, so hot that I couldn't speak. I began to shake uncontrollably, I had
to sit down, I felt physically sick. I really wouldn't recommend anybody eat
it raw like that.”

208240  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Italiano Adorno'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
Dit is een Italiaans, traditioneel ras, dat je
vaak in potten naast de deur aantreft! De
compacte planten hebben groen-violette
blaadjes, na de lilablauwe bloei ontstaan
donkergroene, rechtopstaande, conische pepertjes, die bij rijping eerst
paars en daarna dieprood kleuren. Ze zijn matig heet, 20.000 SHU.

208242  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Jafsh Black'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze tophete variëteit verbergt zijn naam
onder een afkorting: Just Another Fucking
Superhot. Freaks zijn op zoek naar de heetste
peper in allerlei smaken (als je nog iets
proeven kan) en kleuren! Deze donkerbruine kruising kwam in 2013, de
SHU is nog niet gemeten, maar zal rond de 1.000.000 liggen!

208245  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Jafsh Red'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze tophete variëteit verbergt zijn naam
onder een afkorting: Just Another Fucking
Superhot. Freaks zijn op zoek naar de heetste
peper in allerlei smaken (als je nog iets
proeven kan) en kleuren! Deze helderrode kruising kwam in 2013 tot
stand, de SHU is nog niet gemeten, maar zal rond de 1.000.000 liggen!

208247  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Jalapeno Gigantia' /
'Jalapeno Jalastar'

Capsicum annuum var. Annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dè ideale peper voor Mexicaanse saus! Niet te
mild, niet te heet, genoeg voor de kick van de
“home made” salsa! De flinke planten
overladen zich met pepers, grootte 10x4 cm, mooi glad gevormd. De kleur
is van groen naar rood, voor salsa wordt groen geoogst. Deze variëteit van
het type Jalapeno is zeer ziekteongevoelig en geeft (naar men zegt) de
grootste oogst!

208250  15 zaden  € 2,95 
208250.1  1.000 zaden  € 25,00 

Peper '(Jalapeño) Apache'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze mini-jalapeno heeft specifieke smaken
met een vinnige habanero-hitte: oppassen dus
voor de niet-ervaren pepergenieter! Het
struikjes blijft laag (30-40 cm) en loopt
kruipend uit, ideaal dus voor (hang)potten. Zeer productief zowel voor in
de kas als in de buitenlucht. De gladde, iets conische vruchtjes rijpen van
groen naar rood.

208290  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Jalapeño Dulce'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Wie gek is op de vorm en smaak, maar de
hitte of scherpte niet zo waarderen is dit de
ultieme Jalapeno: zeer mild, hooguit ronde
zaadlijsten (die je meestal eruit snijdt) iets
scherpte. Oogst ze groen of rood. Voor de zekerheid houden we de
scherpte op 0-100 SHU

208295  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Jalapeño (Early Hot)'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een heel populair Mexicaans chilipepertje met
zeer glad huidje en (meestal) matig hete
smaak. Ze worden vers gebruikt, in de salsa of
gerookt en gedroogd. Afmeting 5x2cm, de
rijping is van groen naar rood.

208300  25 zaden  € 1,95 
208300.1  1000 zaden  € 10,00 
208300.2  10.000 zaden  € 50,00 

Peper 'Jalapeño El Rey'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een populaire jalapeño met een pittige
beleving aan compacte planten. De vruchtjes
rijpen van groen naar rood zonder purperen
tussenkleur. Purperen verkleuring ontstaat
door stress (droogte, felle zon e.d.) en wordt voor een glad kleureffect in
salsa’s e.d. niet altijd gewaardeerd.

208301  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Jalapeño Purple'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De purperen Jalapeno geldt als één van de
lekkerste. Een heel populair Mexicaans
chilipepertje met zeer glad huidje en (meestal)
matig hete smaak. Ze worden vers gebruikt, in
de salsa of gerookt en gedroogd. Afmeting 5x2cm, de rijping is van
donkergroen, via donkerpurper naar rood. Meestal bevinden zich alle 3 de
stadia aan de plant, wat een sierlijk effect geeft! Ondersteun de plant met
stokken.
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Peper 'Jalapeño Tam Mild' / 'Mild
Mixture'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een grote, vrij milde Jalapeño ontwikkeld door
de Texaanse A&M Universiteit (TAM) en munt
uit in vroegheid, productie, ziekteresistentie,
beschermend bladerdek (tegen zonnebrand) en compacte groei (40-50
cm).

208305  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Jamy'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit fraaie, warmgele, kegelvormige pepertje
wordt enorm gewaardeerd in smaaktesten! Dit
ras geeft een goede productie van hangende
vruchtjes, die niet al te heet zijn. SHU 5.000-
15.000

208307  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Joe's Long Cayenne' /
'Marie's Annuum'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De langste peper die we kennen! Het is een
mild Cayenne-type, die een prettig tikkeltje
hitte bezit. Naast lang zijn de pepers ook dun
en daardoor zeer makkelijk te drogen. Lengtes van 35 cm komen voor! De
planten zijn halfhoog en dragen zeer rijk. Even wat geschiedenis: het ras is
door kruisingen ontstaan in Calabrië, Italië en vervolgens door emigratie
weer teruggebracht naar het Amerikaanse continent, waar het eerst in de
buurt van Toronto werd geteeld en vandaar naar Joe Sestito (Troy, New
York) werd verzonden. Dr. Carolyn Male introduceerde het ras in 1996 bij
de SSE, vanwaar dit waardevolle ras bij veel liefhebbers en
zaadhandelaren terecht is gekomen.

208309  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Joe's Round'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Ideaal voor de teelt in potten, in de tuin of
zelfs in de vensterbank. Dit is het ronde
pepertje, dat gebruikt wordt als heet
inmaakpepertje met kaas of knoflook! Dr.
Carolyn Male (van de Sestitofamilie van Troy, New York) introduceerde in
1996 deze prachtige, compacte en rijkdragende pepertjes. De planten
dragen clusters van 2 cm ronde vruchten, die van diepgroen naar
helderrood rijpen. Ook heerlijk voor inzuren of voor verse salsa.

208310  25 zaden  € 2,50 
208310.1  1000 zaden  € 12,50 
208310.2  10.000 zaden  € 75,00 

Peper 'Kenya Serenade'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit Keniase pepertje zou je de Afrikaanse
Jalapeno kunnen noemen. De vruchtjes zijn
iets meer gebobbeld en vrij heet!

208316  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Komodo Dragon'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Voor de liefhebbers van verschroeiend heet,
ziehier een van de heetste pepers ter wereld!
Dit ras stond 6e in de Top 12 van heetste
pepers in 2018. Afkomstig van de Engelse
kweker Salvatore Genovese. De smaak is eerst fruitig, maar snel daarna
ben je dat vergeten door de brandende hitte. Deze chilipeper moet met
voorzichtigheid worden benaderd. Draag handschoenen en raak je mond
of ogen niet aan als je deze peper hebt vastgehad! De plant is een stevige
groeier en lijkt veel op een paprikaplant, stevige stengels die makkelijk
verhouten. Vooral geschikt voor kas of tunnel.

208320  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Korean Maraca'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit matig hete pepertje draagt zijn vruchtjes in
trosjes en geeft een flinke opbrengst van 5 cm
lange en dunne pepertjes met een fris kruidig,
iets fruitig aroma. De planten worden buiten
ongeveer 1 m hoog en kunnen dus uitstekend in een pot worden geteeld.
De naam zegt het al: typisch een Aziatisch pepertje! We schatten
ongeveer 20.000-30.000 SHU

208325  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Large Orange Thai' / 'Thai
Big Orange'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze iets grotere Cayenne meet 10-15 cm
lengte en is niet al te dun. Veel fruitige smaak
en weinig hitte maakt dit tot een zeer
toegankelijke peper voor de niet-ervaren peper-eter. 
De prachtige oranje kleur is ook niet te versmaden... 
SHU ongeveer 10.000

208337  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Large Red Cherry' / 'Pi
439410'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Het cherrytype zou als cultuurvorm ontstaan
zijn in Zuid-Afrika. Dit ras met zijn zoete
vruchten ter grootte van een pingpong-balletje
is heel wat smakelijker dan de toonloze Peppadew. Vanwege zijn mildheid
is hij uiterst geschikt om te vullen met kaas, ook goed op de grill of
versnipperd in een zomersalade.

208340  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Legion' F1 hybride

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze hybride Jalapeno is extra geschikt voor
de professionele teelt, als hobbyist kan je dus
een extra grote oogst van zeer uniforme
vruchtjes verwachten! De vruchtmaat is 7x 3,3
cm, ze wegen ongeveer 38 g en zijn smakelijk en matig heet zoals een
jalapeno-type moet zijn!

208343  25 zaden  € 2,95 

Peper 'Lemon Drop' / 'Hot
Lemon', 'Aji Lemon', 'Kellu Uchu'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een oud ras uit Ecuador of Peru, heet als een
Cayenne, maar met een unieke smaak, voor
de fijnproever is zelfs een tintje dennenhout.
Redelijk vroeg oogst je de citroengele, iets gekreukte 7,5-10 cm lange
vruchten. Onrijp is dit ras groen van kleur en al helemaal op smaak.
Planten worden 50-75 cm hoog.

208345  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Leutschauer Paprika'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een prachtig oud peperras, dat qua uiterlijk
dicht bij een blokpaprika ligt en in smaak een
heerlijke en mildhete beleving geeft. Gevuld
zijn de vruchten ideaal voor een hete snack.
Via Slowakije kwam dit ras aan het eind van de 19e eeuw in Hongarije,
waar momenteel de bakermat is. De planten zijn vrij compact en geven
ook buiten een goede oogst! De rijping van deze 5-7 cm lange en 3 cm
brede vruchten verloopt van groen naar dieprood.

208347  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Limòn' / 'Puerto Rican
Yellow'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een zeer hete, brede en langwerpige, gele
peper. Vrij glad, net een omgekeerd kegeltje.
De aromatische, vruchten lijken op 'Madame
Jeanette', maar zijn 2/3 van de grootte en zelfs een tandje scherper! De
smaak is (voor de fijnproever) kruidig met een werkelijk citroenaroma.

208350  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Little Elf'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een waar kleurenspektakel! Ideaal als
potplant, ook voor binnen, het plantje wordt
niet hoger dan 30-40 cm. De pepers kleuren
van lichtgeel, naar donkerder geeloranje, dan
naar paarslila en uiteindelijk naar rood. Omdat al deze stadia tegelijkertijd
kunnen voorkomen, is het een bijzonder kleurrijk geheel. ‘Little Elf’ komt
oorspronkelijk uit Hongarije.

208370  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Lunga Sigaretta Biondo'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een heerlijke vulpeper voor een mild
tussendoortje. De lange gedraaide, dunne,
sigaretvormige vruchten zijn populair om te
bakken en rauw voor in de salade, opvallend is
de hoeveelheid smaak die zoet en zuur is en een pittige kick geeft. In
Italië wordt dit milde pepertje ook veel ingemaakt of gebruikt voor een
iets pittige pizza! De lichtgroene kleur rijpt uiteindelijk naar rood, de
vruchtjes zijn dan het zoetst.

208390  ruim 100 zaden (0,5 g)  € 1,95 
208390.1  ruim 11.000 zaden (50 g)  € 15,00 

Peper 'Madame Jeanette'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Zeer aromatische, gele, hete peper.
Blokvormige, gekreukelde vorm. Lijkt op
ajoema, maar groter en meer gedeukt. Zeer
populair in Suriname. De geur alleen al….

208400  15 zaden  € 2,95 
208400.1  1000 zaden  € 25,00 
208400.2  10.000 zaden  € 150,00 

Peper 'Madballz 7'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Echte peperfreaks proberen steeds hetere
vruchtjes te telen, deze kruising tussen ‘Bhut
Jolokia Chocolate’ x ‘7 Pot Yellow’ is weer zo’n
doorbraak in hitte. Alleen ervaren eters kunnen
ze aan en (zoals de naam al zegt) met 1 peper kan je 7 gerechtpotten van
hitte voorzien! De iets kreukelige, conische vruchten rijpen van lichtgeel,
via oranje en rood naar bruinrood van kleur.

208450  10 zaden  € 1,95 

Peper 'Madre Vieja'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit is een compact groeiende variëteit met een
hoge productie! De vruchten zijn aromatisch
en aan de hete kant. Ze zijn traditioneel
gevormd (langwerpig en lang +dun) en
kleuren van groen naar donkergeel/oranje. De plant is zeker niet
veeleisend en doet het prima in pot op balkon en terras. De naam
betekent “oude moeder”, waarschijnlijk een eerbetoon van de kweker...

208460  15 zaden  € 1,95 
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Peper 'Mako Ghana'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Letterlijk betekent de naam: “Peper uit
Ghana”. Deze peper behoort tot de grote
habanero-groep, de smaak is aromatisch en
fruitig en heeft een wat notige bijsmaak. Het is
een klein opdondertje met het bekende gekreukelde uiterlijk. De plant
wordt ongeveer 70 cm in een pot en produceert veel helderrode vruchtjes.
Hij doet het goed op een zonnige plek in de zon op terras of balkon. De
vruchten zijn 3-4 cm lang en 1,5 cm breed. Door de dunne vruchtwand
prima om te drogen.

208500  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Malawi Peppadew'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit is niet de Zuid-Afrikaanse Peppadew peper,
want deze is gepatenteerd, maar... wel een
zeer goed lijkende variëteit uit zuidelijk Afrika.
Alle eigenschappen van de bekende
éénhappertjes: bijna kersrond, een tikkeltje heet, zoet en aromatisch,
heerlijk gevuld met smeerkaas. SHU 1200

208550  25 zaden  € 2,95 

Boom- Of Rocotopeper 'Manzano
Orange'

Capsicum pubescens 
(Engels: Hot Pepper)
Oranje vruchten. Al meer dan 5000 jaar
(vroeger door de Berg-Inca’s) is deze
koudebestendige peper in cultuur. Enkele
graden vorst is geen probleem, maar laat het er niet op aankomen! De
(ovaal)ronde tot iets blokkige, dikwandige, vruchten zijn 5 cm, hebben
typerende zwarte zaden en worden voorafgegaan door blauwe bloemen!
De plant is harig en groeit flink. Door de late rijping is het slim om de
planten in pot te telen, zodat ze in oktober binnen gezet kunnen worden.
In de winter mogen planten worden teruggesnoeid en zullen het jaar erna
weer trouw vrucht dragen, jaar in jaar uit! Behoorlijk heet.

208590  15 zaden  € 2,50 

Boom- Of Rocotopeper 'Manzano
Red' / 'Piri Piri' / 'Rocoto Red' /
'Rojo'

Capsicum pubescens 
(Engels: Hot Pepper)
Rode vruchten. Al meer dan 5000 jaar
(vroeger door de Berg-Inca’s) is deze
koudebestendige peper in cultuur. Enkele graden vorst is geen probleem,
maar laat het er niet op aankomen! De (ovaal)ronde tot iets blokkige,
dikwandige, vruchten zijn 5 cm, hebben typerende zwarte zaden en
worden voorafgegaan door blauwe bloemen! De plant is harig en groeit
flink. Door de late rijping is het slim om de planten in pot te telen, zodat
ze in oktober binnen gezet kunnen worden. In de winter mogen planten
worden teruggesnoeid en zullen het jaar erna weer trouw vrucht dragen,
jaar in jaar uit! Behoorlijk heet!

208600  15 zaden  € 2,50 

Peper 'Marbles'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De ideale potpeper voor liefhebbers van een
niet te hete tot milde smaak. De compacte
planten (30-40 cm) groeien vol met kleine,
ronde vruchtjes met mooie kleurschakeringen
door verschillende rijpingskleuren: crème, wit, geel, purper, oranje en
rood.

208700  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Maya Favorit Yellow'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit is een krachtig groeiende, populaire,
Chileense variëteit. De grootte van de pepers
is 4 x 2 cm en ze rijpen van groen naar
warmgeel.

208790  25 zaden  € 2,50 

Peper 'Mayan Cobanero Love'

Capsicum baccatum var.
praeterrissum
(Engels: Hot Pepper)
De zeer hete warmrode vruchtjes groeien in de
vorm van hartjes: love is in the air...!

208800  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Monkey Face Yellow'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De vruchten van deze hete peper zijn vrij groot
en onregelmatig gedeukt en vaak zie je er een
gezicht in. Of dat van een aap is, laat ik aan je
fantasie over... De planten zijn tamelijk
compact en geven een grote opbrengst. De rijping is van groen naar geel.

208820  15 zaden  € 1,90 

Peper 'Monster Naga'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze extreem hete peper heet niet zomaar een
“Monster”, hoewel niet ‘s werelds hete peper,
mag deze er zeker wezen...! De vrucht is vrij
dikwandig, sappig en kreukelig aan de
buitenzijde. De planten halen makkelijk een hoogte en breedte van 1
meter. Hoewel dit ras best wat kou kan hebben, groeit deze het best in de
kas. Vooral omdat in winderige omstandigheden hele takken kunnen
afbreken. Dit ras is afkomstig uit de USA.

208830  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Moranguinho'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een historisch ras uit Brazilië met kleine ronde
vruchtjes in een diameter van 2-3 cm. Doordat
de rijping van paars via wit naar rood verloopt
ontstaan hele sierlijke plantjes met
veelkleurigheid. Het vruchtvlees is dik en knapperig, niet al te heet (5000
SHU) in een grote overvloed. De bossige planten zijn compact met een
brede ontwikkeling, geweldig voor de teelt in potten.

208835  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Murupi Peach'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een erg fraai pepertje, langgerekt, gekreukt en
glanzend perzikkleurig. Kleine afwijkers
kunnen voorkomen, want aan dit ras wordt
nog gewerkt... Ze zijn zeer aromatisch en
tamelijk heet: minimaal 100.000 SHU, te vergelijken met de ‘Madame
Jeanette’.

208845  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Mustafa'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De platronde vruchtjes hebben de vorm van
een tomaat of een minipompoentje! Dikwandig
en mildheet zijn ze, ideaal om een pittige
snack van te maken, lekker gevuld met
geitenkaas... 
De planten dragen zeer rijk en kunnen goed buiten de kas groeien.
Waarschijnlijk komt dit ras uit Kosovo.

208850  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Naga Jolokia'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
De Naga Jolokia of Ghost Pepper
(“Spookpeper”) komt uit het Noord-Oosten van
India en is waarschijnlijk een van de heetste
pepers ooit gemeten door de Scoville schaal.
We leveren deze naast de bijna gelijke Bhut Jolokia Peper, omdat er
verschillende “strains” geteeld worden met enig hitteverschil. In 2005 gaf
een Bhut Jolokia Peper (gemeten in het New Mexico State University Chile
Pepper Institute) op de Scoville schaal een uitslag van 1.001.304 SHU! Ter
vergelijking een flink hete Tabascosaus meet 2.500-5.000 SHU en één van
de heetste andere pepers uit ons sortiment, de Tépin, meet 265.000 SHU.
Er zijn naast het (pijnlijk) consumeren van deze hete Jolokia nog veel
andere toepassingen bekend in N-O-India: spirituele en geneeskrachtige.
De leukste toepassing redt zelfs levens: men smeert er de vensters mee in
als reukbommen tegen het bezoek van wilde olifanten! Nog even een
waarschuwing tot slot: draag bril en handschoenen bij het snijden en
bereiden, wees voorzichtig met consumptie, alleen ervaren peper-eters
kunnen ze verdragen en... houd kinderen op afstand!

208900  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Naga Jolokia Indian Pc1'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
Dit ras komt uit Noord-India en ontstond door
kruisingen op zoek naar de heetste peper. De
hitte viel tegen, maar de smaak met
ondertonen van appel maakte dit ras toch een
blijvertje... 
De groen naar rood rijpende vruchten zijn 1 cm dun en 5-7 cm lang. Een
mooie aanvulling op cayennepepers, waar dit ras wel op lijkt.

208905  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Naga Jolokia Purple'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een kruising tussen de zeer hete ‘Naga Jolokia’
en een paarse Capsicum annuum. Het
resultaat is een tamelijk hete, smakelijke, maar
ook sierlijke peper, die paars begint, maar
uiteindelijk via groen en oranje naar rood verkleurt. De planten vormen
groot blad en hebben purperen stengels en nerven. Over de naam
ontstaan wat discussies omdat deze ten onrechte suggereert, dat 1) het
om een extreem hete soort gaat en 2) paars de eindkleur is. We doen het
er voorlopig mee!

208910  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Naga Morich'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Dit ras behoort tot de meest hete rassen ter
wereld! Net als de extreem hete Bhut Jolokia is
deze peper afkomstig uit Bangladesh en
Noord-Oost India. De vruchten zijn langwerpig,
iets kleiner dan Bhut Jolokia en met een gebobbelde, stevige schil. De
smaak is uniek: zoet met een scherpe smaak, gemengd met houtige,
rokerige ondertonen. In Bangladesh worden ze vaak groen geoogst en
rauw gegeten. SHU 1.000.000-1.500.000

208915  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Naranga' (of 'Naranja'?)

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze schoonheid uit Peru heeft een
karakteristieke vruchtvorm: tonnetje rond met
een uitlopend puntje. De plant is niet moeilijk,
maar wordt wel wat groot (meer dan 1 meter).
Er verschijnen flink wat vruchten die pittig kruidig smaken, maar niet al te
heet zijn.

208919  15 zaden  € 1,95 
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Peper 'Navaho'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een vrij grote, milde peper vergelijkbaar met
Anaheim, maar wat korter: 10 cm. Vaak
worden ze al groen geoogst omdat ze dan zeer
mild zijn, rode vruchten hebben meer aroma
maar zijn wel iets heter. Ideaal om te vullen met lekkere
eenhapsgerechtjes. De productie is groot!

208920  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Nepali Orange'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een mooie, niet al te hete, lichtgeel naar
oranje rijpende peper met een overvloedige
oogst. Het is een flinke groeier die ruim boven
1 meter hoog kan worden. De peper is niet
moeilijk in de omgang en kan gerust buiten worden geprobeerd. Door het
toenemende gewicht verandert de stand van de vruchten van opstaand
naar hangend.

208930  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Numex Big Jim'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze peper is opgenomen in het Guinness
Book of World Records als de grootste
Chilipeper ooit geteeld met vruchten van meer
dan een 30 cm lengte! Het ras is ontwikkeld in
het midden van de jaren 1970 door dr. Nakayama als resultaat van een
veredelingsprogramma op de New Mexico State University (NMSU), de
thuisbasis van de Chili Pepper Institute. Planten groeien gezond en
gemakkelijk, maar zijn in verhouding tot de grote vruchten niet overdreven
groot: 75-100 cm hoog. Opbrengsten van 30 peulen per plant komen voor,
ze rijpen van groen naar diep rood in ongeveer 80 dagen na het
uitplanten. De fraaie, grote vorm en de milde smaak maken dit ras
populair voor het maken van decoratieve "ristras" (peperstrengen) en de
klassieke (en erg lekker) Chili Relleno schotel, recepten zie internet.

208950  10 zaden  € 1,95 

Peper 'Numex Pinata'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een kleurrijke Jalapeno-peper, ontwikkeld aan
de Universiteit van New Mexico. De peper rijpt
van groen via geel en oranje naar rood. Met
deze peper worden prachtige gekleurde salsa’s
gemaakt. Ook geschikt in pittige salades.  
Over Numex variëteiten: Er zijn een groot aantal moderne Nieuw-
Mexicaanse (Numex) rassen. Ze zijn afkomstig uit de Nieuw-Mexicaanse
chili peper. Moderne Nieuw-Mexicaanse rassen hebben altijd een oud, te
verbeteren ras als genetische basis. In 1894 begon Fabian Garcia met het
ontwikkelen grotere pepers met meer vruchtvlees.

208953  15 zaden  € 1,90 

Peper 'Numex Sandia'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze populaire peper wordt 15 cm lang, is vrij
breed en rijpt van groen naar rood. De
vruchten zijn vrij mild, hoewel heter dan de
bekende Numex Joe E. Parker: SHU 7000.
Meestal worden de vruchten groen geoogst, ze zijn dan al goed op smaak
en de productie is fantastisch!

208954  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Numex Twilight'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een prachtige plant die wel 100 kleine,
gekleurde pepers kan dragen die minder dan 2
cm lang zijn. Deze peper is ontwikkeld op New
Mexico State University in 1992. De pepers van
deze plant groeien recht omhoog en zijn middelmatig heet. Hij kan 60-80
cm hoog worden en kleurt van paars, geel, en oranje naar rood tijdens het
rijpen. Door de compacte groei uiteraard zeer geschikt voor potten.

208955  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Old Man' / 'Shishito
Wrinkled Old Man' / 'Shishito' /
'Sweet-Hot Pepperonicini'

Capsicum annuum 
(Engels: Medium Hot Pepper)
De compacte planten dragen een overvloed
aan vruchten. Deze zijn 5-10cm lang en 2-3cm
breed. Groen zijn de vruchten zeer mild, rood rijpend ontstaat iets meer
pittigheid. Al met al een prettige peper om geheel te eten. In Japan
worden ze gemarineerd in olie met knoflook: heerlijk! De naam dankt de
peper aan het rimpelige uiterlijk…

209000  10 zaden  € 1,95 

Peper 'Orange Thai' / 'Thai
Orange'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Heel veel helderoranje vruchten aan een
compacte plant (50 cm)! Mooie langwerpige en
slanke pepertjes, flink heet en heerlijk fruitig
van smaak. Prima geschikt voor de teelt in potten op balkon of terras. Wel
in de volle zon zetten (uiteraard)!

209050  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Orange Tongue'

Capsicum chinense? 
(Engels: Hot Pepper)
We kunnen geen gegevens vinden over deze
peper. De zaden zijn fijner dan gemiddeld, de
naam duidt in de richting van een zeer hete
Capsicum chinense. Probeer dit raadsel eens
uit en vertel me de resultaten!

209055  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Padron'

Capsicum annuum 
(Engels: Medium Hot Pepper)
Een zacht pepertje met een tikkeltje heet… Dit
ras wordt in Spanje en Portugal gebruikt in de
befaamde tapaz. Meestal groen gegeten kleurt
dit 5cm lange, taps toelopende pepertje aan
het eind iets rood. Door zijn wijdere vorm bij het steeltje hebben de
vruchtjes de ideale vorm voor de eenhaps-tapas. Gevuld met roomkaas zie
je ze steeds meer opduiken naast de rode peppadews.

209100  25 zaden  € 2,95 

Peper 'Palmeri Pimiento'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit is een broertje van de milde Padron, maar
dan nog wat milder. Een ideale peper om te
vullen met lekkere gerechtjes en te
presenteren op een feestje. Je kan ze groen of
rood oogsten. Altijd eerst even testen op hitte, soms onstaat een hete
plant door kruisbestuiving.

209110  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Pasilla Bayo'

Capsicum annuum 
(Engels: Medium Hot Pepper)
De klassieke Mexicaanse mole-peper. De 12-15
cm lange, hangende vruchten rijpen van groen
naar donkerbruin. In een chocoladedrank was
hij de favoriet van de Azteekse koning
Montezuma. Matig scherp met bijzondere aroma’s. Dit ras is ook bekend
als Chilaca-peper of ‘Chile Negro’.

209120  15 zaden  € 1,90 

Peper 'Peperone de Eusebio' /
'Pepperoni de Eusebio'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit middelhete pepertje is gevonden op de
lokale markt op Tenerife. De robuuste plant
(tot 1 m hoogte) produceert talrijke tot 9 cm
lange vruchten. In de meeste zomers zal dit ras het ook buiten goed doen
(uiteraard op een zonnige plaats), maar wordt eigenlijk iets te groot voor
een pot, hoewel je ook mag snoeien...

209180  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Peperone Friariello' /
'Friariello di Nocera' /
'Peperoncini Verdi'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
In Italië is dit een razend populair ras, jammer
dat deze peper niet veel meer wordt
gekweekt... De matig hete, vrij grote vruchten zijn als snel optimaal van
smaak of ze nu groen of al naar rood zijn gerijpt: veel smaak met zoete
tonen (hoe roder, hoe zoeter), die vooral bij bakken, frituren en roosteren
tot zijn recht komt. De ervaren peper-eter zal de vruchten met gemak
rauw eten, dan is een vulling van een zacht kaasje een mooie aanvulling.
De middenslanke vruchten zijn rond 5 cm lang en iets geribd, de planten
groeien uitstekend in potten en worden ongeveer 75-100 cm hoog. De
oogst kan flink groot zijn!

209185  ± 90 zaden (0,5 g)  € 1,95 
209185.1  ± 8500 zaden (50 g)  € 15,00 

Peper 'Pequin from Ischia'

Capsicum annuum var.
Glabrisculum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit ras behoorde in de 20e eeuw tot de
heetste ter wereld! Inmiddels hebben al veel
rassen van de Capsicum chinense deze
ruimschoots ingehaald. Dit is wel een oeroud ras en wordt de moeder van
bijna alle pepers genoemd en is ook bekend onder de namen ‘Piquin’ of
‘Chiletepin’. De planten dragen enorm rijk de kleine (1-3 cm),
rechtopstaande, ovaalronde pepertjes. De Pequin from Ischia is na de
ontdekking van Amerika op het eiland Ischia (ter hoogte van Napels)
geselecteerd tot een handelbare, compacte plant, ideaal voor potten. De
bijnaam “vogelpeper” dankt de plant aan het feit, dat vogels wel eens
meesnoepen van deze plant. Vogels hebben geen last van wat wij “heet”
noemen.

209200  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Peru Scarlet Lantern'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een blikvanger: de hangende, lantaarnvormige
vruchtjes kleuren van wit, via paars naar rood.
Al die kleurtjes hangen aan 1 plant! De planten
groeien goed in potten en komen tot prima
oogst buiten de kas, wat tamelijk zeldzaam is voor een Capsicum
chinense. De smaak van de knapperige vruchten neigt naar citroen en ze
zijn tamelijk heet.

209215  15 zaden  € 1,90 

Peper 'Peruvian Purple'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Heel sierlijk en opvallend lekker! De plant blijft
compact, 50-60 cm en vormt donker, haast
zwart blad. De vruchtjes staan rechtop en
ontstaan uit lilablauwe bloemetjes. Eerst zijn
deze donkerpaars tot zwart, kort kegelvormig en ze rijoen naar rood. Het
rokerige aroma en de stevige hitte maken dit tot een must-have voor de
peperliefhebber!

209220  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Peter Pepper' / 'Penis
Pepper'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Met enige schroom schrijf ik de naam van deze
peper. Dit zeldzame pepertje (opvallend in de
vorm van...) geeft menige gniffelreactie op
Amerikaanse feestjes. Een kweekgrapje van wijlen professor J. Fontenot
van de Louisiana State University.

209250  15 zaden  € 1,95 
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Peper 'Pimienta Picona' / 'Pimenta
Picona' / Pimiento Picona'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Op de Canarische Eilanden is dit een zeer
populaire variëteit, er wordt de heerlijke Mojo
Picón van gemaakt. De rode pepers zijn vrij
groot: 12 cm lang en 3 cm breed, de hitte is mild tot middelheet met een
goed aroma en zelfs een beetje zoet. Het vruchtvlees is dik genoeg om de
pepers te roosteren of om te vullen, ze zijn zowel rijp als onrijp (groen)
heel lekker. De planten groeien tot ongeveer 1,2 hoog, buiten blijven ze
wat korter.

209252  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Piura Aji'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Middelhete tot hete pepertjes met een zeer
goede smaak! De vruchtjes zijn 3-4 cm lang en
rijpen van groen, via oranje naar rood.

209253  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Pi 224412'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een Boliviaans minipepertje in de vorm van
een klein tonnetje, dat waarschijnlijk is
vermeerderd vanuit de genenbank (CGN) te
Wageningen (CGN21545). Ze zijn behoorlijk
heet en groeien breed uit.

209254  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Pi 260560'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Stevige, compacte planten (60 cm hoogte) met
talloze tamelijk hete, hangende pepertjes. De
rijping verloopt van donkergroen naar
helderrood. De gelijkenis (na de oogst) met
een tabascopepertje is misleidend, deze baccatum-soort is veel milder.
Zolang dit bijzondere pepertje nog geen echte naam heeft, gebruiken we
de meest gebruikte codenaam.

209255  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Pickersgill's Orange'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze tamelijk onbekende peper is door P.
Pickergill ontdekt in 1972 tijdens een zoektocht
in Noord-Oost-Brazilië. De vrij langwerpige,
oranje vruchtjes zijn zeer heet met een zeer
goede smaak! Cijfers zijn niet bekend bij mij, maar ik schat: 200.000-
400.000

209256  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Picante a Mazzetti'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
Een zeer productief Italiaans pepertje, 2 cm
lang en 1 cm dik. De pepertjes rijpen van
groen naar rood en groeien in trosjes bij
elkaar. Heet als een tabasco en ideaal om te
drogen en tot poeder te vermalen.

209257  15 zaden  € 1,95 
209257.1  1000 zaden  € 15,00 

Peper 'Pimenta da Neyde'

Capsicum chinense x annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Alles is paars aan deze bijzondere peper: het
blad kleurt in de zon fraai paarsgroen, de
stengels zijn dieppaars en de paarse vruchtjes
spannen uiteraard de kroon! Deze zijn zeer
heet, fruitig en ongeveer 5-6 cm lang. Het ras komt uit Brazilië en werd
ontdekt door Neyde Hidalgo, die haar naam eraan verbond. SHU 250.000

209258  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Pinzon'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een zeer heet pepertje uit Guyana met kleine,
kegelvormige tot rood rijpende vruchtjes. Deze
geuren heerlijk aromatisch en hebben dan ook
een goede smaak!

209259  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Poinsettia'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Mooie, rijk vertakte en zeer rijk dragende
peper met tamelijk hete, rechtopstaande
vruchtjes, die van groen naar rood kleuren.
Aan de overvloedige oogst gaat een sierlijke,
uiteraard uitbundige, witte bloei vooraf. De vruchtjes zijn dun, ongeveer
7x1 cm en groeien in clusters van 10 of meer. De plant is ongeveer 60-70
cm hoog en bijna net zo breed.

209260  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Polombo Pi 439411'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
De vruchtjes zijn vrij klein en blokkig rond,
afkomstig uit Uruguay. Ze zijn 2-3 cm in
diameter, dikwandig, middelheet en knapperig.
De rijping is van groen naar heet en de
compacte planten (die overigens goed tegen de kou kunnen) overwinteren
binnen gemakkelijk.

209261  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Pimiento de Piquillo'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze peper heeft een zoete smaak en is een
tikje heet. De flinke vruchten worden 7 cm
lang, puntig met een brede schouder. Zeer
geschikt om in potten te kweken vanwege de
compacte groei: de hoogte is ongeveer 60 cm. Dit type wordt van oudsher
in Noord Spanje bij Lodosa geteeld. De naam is Spaans voor 'kleine bek'.
In het land van herkomst worden deze pepers met de hand geplukt vanaf
september. Ze worden geroosterd boven kolen, wat ze een zoete, kruidige
smaak geeft. De smaak lijkt meer op die van paprika dan op die van chili
peper, ondanks hun kleine maat. Daarna met de hand gepeld en van hun
zaad ontdaan voordat ze in potten met zout water worden gedaan of
ingeblikt. Ze worden ook vaak gevuld met vlees, vis of kaas, geroosterd en
opgediend als tapas. Ze kunnen ook gewoon in zijn geheel gegeten
worden of in stukjes gesneden en toegevoegd aan risotto, pasta, sauzen,
pizza's of soepen.

209262  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Prairy Fire'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Leuk dwergpeperplantje, dat zelfs breder dan
hoog groeit: 20x30 cm. Klein, maar de hete
vruchtjes zijn zeer geliefd vanwege de fruitige
smaak. Leuk als kamerplantje of in
bloembakken. De pepers staan omhoog gericht en worden 2,5 centimeter
lang. Ze verkleuren van geel naar oranje en uiteindelijk naar rood.

209270  25 zaden  € 2,50 

Peper 'Pretty Purple'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Het is niet moeilijk te zien en te beleven, dat
dit een heel sierlijk pepertje is! De pepers zijn
vrij heet, vergelijkbaar met een chilipepertje.
Het blad is purper met groen en de
ovaalvormige glanzende vruchtjes beginnen dieppurper en rijpen via geel
en oranje uiteindelijk naar rood. Alle 4 de kleuren komen dus in een plant
voor. De groei is tamelijk compact (50-75 cm).

209275  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Prik Chee Fah' / 'Thai Spur
Chili'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Thailand herbergt een schat aan peperrassen.
Ze beginnen langzamerhand door te sijpelen in
ons sortiment. Dit ras geeft mooie slanke,
dunne vruchten van 12-15 cm lang met een fijne smaak en middelheet,
vergelijkbaar met een Cayenne. De vruchten groeien rechtop aan de plant,
“Chee Fah” betekent dan ook: wijzend naar de hemel.

209276  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Phrik Key Nuu'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
Een vinnig pepertje, dat tussen het type
tabasco-pepere en Cayenne instaat. Een
geliefd pepertje in Azië, Dit rasje is op een
markt gevonden, geeft vrij slanke vruchtjes
van 8-10 cm met een heel goed aroma.

209277  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Pumpkin Chili'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
De naam zegt het al: deze peper lijkt op een
pompoen. Een decoratief vruchtje met een
fijne smaak: fruitig, zoet en een tikkeltje heet.
De plant groeit nogal fors, wat snoei kan geen
kwaad. De plant groeit gemakkelijk, ook in de tuin doet ie het goed. 
Andere bronnen zeggen dat de planten compact blijven, dat de plant
donkerbladig is en medium heet is. Volgens deze bron zouden de vruchtje
rijpen van zwart, via geel naar rood.  
We horen het graag van jullie!

209278  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Purple Ufo'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Alleen al om de fraaie vruchtjes wil je dit
middelhete ras telen! De tolvormige pepers
(5x4 cm) rijpen van groen, via paars naar rood
en bezitten een zeer fruitig aroma. De planten
groeien vrij smal rechtop en kunnen gemakkelijk 1-1,5 m hoogte bereiken,
opbinden dus!

209279  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Puya'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een populaire Mexicaanse peper, bijna een
type en ook wel Pulla genoemd. Dit neefje van
de bekende Guajillo peper is heter, fruitiger en
heeft een krachtiger aroma. In Mexico wordt
deze peper meestal gedroogd en is dan zeer donkerrood, vers zijn ze
knalrood. 5000-8000 SHU

209280  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Rain Forest'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Belvormige pepertjes komen we in
verschillende variëteiten tegen. Dit ras komt
van oorsprong uit Brazilië, de planten groeien
flink groot uit, tot wel 180 cm hoogte! De
sierlijke vruchtjes zijn iets langer dan breed: 5x4 cm. Het aroma is
beroemd en de hitte varieert iets per plant en per zomer van tamelijk heet
tot heet. Zaai de planten op tijd, ze hebben een lange rijpingstijd nodig.

209290  15 zaden  € 1,95 
209290.1  1000 zaden  € 15,00 
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Peper 'Rain Forest Yellow'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Belvormige pepertjes komen we in
verschillende variëteiten tegen. Dit
geelvruchtige ras komt van oorsprong uit
Brazilië, de planten groeien flink groot uit, tot
wel 180 cm hoogte! De sierlijke vruchtjes zijn iets langer dan breed: 5x4
cm. Het aroma is beroemd en de hitte varieert iets per plant en per zomer
van tamelijk heet tot heet. Zaai de planten op tijd, ze hebben een lange
rijpingstijd nodig.

209291  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Rat's Tail' / 'Cola de Rata' /
'Chile de Arbol'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De mildhete, rode vruchten zijn ongeveer 10
cm lang en 1 cm breed. De plant is een stevige
groeier en kan maximaal 120 cm lang worden.
De naam Chile de Arbol verwijst naar de groei 'als een boom'. De stengels
zijn dik, stevig en houtig. Dit ras heeft behoefte aan warmte en omdat de
vruchten een lange rijptijd hebben, is een plek in de kas de meest zekere
optie. In Chili (het land van herkomst) worden de vruchten gedroogd en in
strengen geregen.

209295  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Rawit' / 'Tabasco'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
Afkomstig van de Bird peper, heel populair in
het verre oosten. De vruchten zijn dun en
langwerpig, tot 5 cm lang en goed heet.

209300  25 zaden  € 2,50 
209300.1  1000 zaden  € 25,00 
209300.2  10.000 zaden  € 100,00 

Peper 'Rocotillo' / 'Red Squash' /
'Ají Dulce' / 'Cachucha'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een matig heet (iets zoet) pepertje met een
sierlijke vruchtvorm, lijkt op een klokje of een
vliegende schotel! Leuk om in zijn geheel mee
te koken en daarna de maaltijd mee te garneren. De liefhebber die tegen
heet kan eet ze vervolgens gewoon op, ze lijken wel op Habanero (=
Ajoema) pepers, maar zijn veel minder heet!

209350  25 zaden  € 2,50 

Boom- Of Rocotopeper 'Amarillo'
/ 'Chile de Seda'

Capsicum pubescens 
(Engels: Hot Pepper)
Gele vruchten. Al meer dan 5000 jaar (vroeger
door de Berg-Inca’s) is deze koudebestendige
peper in cultuur. Enkele graden vorst is geen
probleem, maar laat het er niet op aankomen! De (ovaal)ronde tot iets
blokkige, dikwandige, vruchten zijn 5 cm, hebben typerende zwarte zaden
en worden voorafgegaan door blauwe bloemen! De plant is harig en groeit
flink. Door de late rijping is het slim om de planten in pot te telen, zodat
ze in oktober binnen gezet kunnen worden. In de winter mogen planten
worden teruggesnoeid en zullen het jaar erna weer trouw vrucht dragen,
jaar in jaar uit! Behoorlijk heet.

209360  15 zaden  € 2,95 

Boom- Of Rocotopeper 'Mixture'

Capsicum pubescens 
(Engels: Hot Pepper)
Mengsel van rode, oranje en gele vruchten! Al
meer dan 5000 jaar (vroeger door de Berg-
Inca's) is deze koudebestendige peper in
cultuur. Enkele graden vorst is geen probleem,
maar laat het er niet op aankomen! De (ovaal)ronde tot iets blokkige,
dikwandige, vruchten zijn 5 cm, hebben typerende zwarte zaden en
worden voorafgegaan door blauwe bloemen! De plant is harig en groeit
flink. Door de late rijping is het slim om de planten in pot te telen, zodat
ze in oktober binnen gezet kunnen worden. In de winter mogen planten
worden teruggesnoeid en zullen het jaar erna weer trouw vrucht dragen,
jaar in jaar uit! Behoorlijk heet.

209362  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Rooster Spur'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Mooie compacte planten tooien zich met
trosjes dunne, 3-4 cm lange pepertjes. De
rijping verloopt van groen, via oranje naar
rood. Dit ras is een traditional in de VS en
wordt graag gebruikt voor het maken van een smakelijke en pittige
haantjesworst. SHU 30.000-50.000

209370  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Royal Black' / 'Explosive
Ember'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een peper die zijn naam eer aandoet. De groei
begint al meteen met zeer donkerpurper, bijna
zwart blad met donkerblauwe nerven. De bloei
geeft de tweede verrassing: wit in het centrum en donkerpurper naar
buiten toe. Vervolgens ontstaan de vruchten: rechtopstaande,
kegelvormige pepertjes in een donkerpurperen, bijna zwarte kleur,
uiteindelijk rijpend naar rood. Door de beperkte hoogte van de planten
(60-90 cm) is de teelt in potten ook goed mogelijk.

209374  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Royal Gold'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Zeldzaam mooi en nog weinig aangeboden zijn
deze prachtige, warmgele, lantaarnvormige
pepertjes aan middelhoge planten met
dieppaarse stengels. De vruchten zijn 3-4 cm
en heerlijk zoet-aromatisch in combinatie met zeer heet!

209375  10 zaden  € 2,95 

Çarlistonpeper 'Safran' F1 /
'Excalibar' F1 / 'Goldie' F1

Capsicum annuum 
(Engels: Charliston pepper)
De meest populaire Turkse saladepeper, mild,
maar toch een tikkeltje heet. Dit professionele
ras groeit uit tot een forse plant, die in de
(verwarmde) kas en in pot een goede overwintering geeft. Heerlijk om te
vullen of rauw door de salade te mengen. De lichtgroene vruchten
(waarvan sommige rassen naar rood rijpen) zijn 20-23 cm lang met
bovenaan “brede schouders” van ruim 4 cm breed.

209376  5 zaden  € 1,95 

Peper 'Sarena' / 'Sante Fé Grande'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Zeldzame kleur: (bijna) wit! Prachtige
vruchtjes van 8-10cm lang en 2,5cm
schouderbreedte. De zeer lichtgroen tot witte
vruchtjes lopen iets taps toe en rijpen
uiteindelijk rood. Ze zijn net zo heet als Fresno en voor de kweker: geen
krimpscheuren.

209380  10 zaden  € 2,95 
209380.1  1000 zaden  € 10,00 

Peper 'Serbian Red Bullet'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit traditionele Servische ras geeft compacte
planten, ongeveer 40 cm hoog, die helemaal
vol draagt met korte, vrij hete vruchtjes, die
van groen naar rood afrijpen. De rijping is
vroeg en omdat de planten uitstekend tegen ons klimaat kunnen, wordt dit
ras graag gebruikt als sierlijke touch in grote potten.

209387  15 zaden  € 1,95 

Çarlistonpeper 'Çorlu' (Aci)

Capsicum annuum 
(Engels: Charliston pepper)
De meest populaire Turkse saladepeper,
meestal mild, maar voor de liefhebber is dit ras
tamelijk heet. Voor de echte peperliefhebber
nog aan de milde kant overigens... Dit
professionele ras groeit uit tot een forse plant, die in de (verwarmde) kas
en in pot een goede overwintering geeft. Heerlijk om te vullen of rauw
door de salade te mengen. De lichtgroene vruchten zijn 20-23 cm lang en
breder dan een gewone peper met bovenaan iets bredere schouders.

209388  25 zaden  € 2,95 
209388.1  1000 zaden  € 25,00 

Peper 'Serbian Devil'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Uit het voormalige Joegoslavië komt dit
sierlijke en compact groeiende pepertje. De
kleine vruchten zijn aangenaam van smaak en
medium-heet. Ze rijpen van bijna wit naar
(diep)rood. Sterk voor buiten en zeer geschikt voor potten en bakken.

209389  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Serrano'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De oorsprong van deze 6 cm lange
Chilipepertjes ligt in de vruchtbare gebieden in
en rond Puebla en Hidalgo in Mexico. Ze zijn
aldaar zeer populair in de salsa, niet in de
minste plaats omdat ze wel 3x zo heet zijn als de bekende Jalapeño en
Fresno (10.000-22.000 op de Scovilleschaal). De kleur is van groen naar
rood. De echte pepereter kan ze rauw beoordelen: knapperig en helder
van smaak.

209390  25 zaden  € 1,95 
209390.1  1000 zaden  € 9,95 
209390.2  10.000 zaden  € 49,00 

Peper 'Serrano Purple'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een prachtige donkerpaarse peper, afkomstig
uit de bergen in het noorden van Mexico. Dit
betekent dat ie wel wat kou verdragen kan!
Onder ideale omstandigheden wordt de plant
wel anderhalve meter, doorgaans blijft ie (veel) kleiner. De vruchten
hebben een kegelvorm en zijn relatief groot, ongeveer 10 cm. Het blad
heeft vrij lange stelen en hangt wat slapjes af. De lila bloemen zijn
opvallend groot. De pepers worden uiteindelijk rood, dus als je paarse wilt
hebben: niet te laat oogsten!

209391  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Serranotampiqueno'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze serrano is een favoriete variant in
Mexico. De vruchtjes zijn klein, 5 cm lang,
maar groeien in grote overvloed aan breed
groeiende planten: 60 cm hoog en breed.
Geen zorgen over de kleine vruchtjes: ze zijn heet genoeg om een ware
mond-kick teweeg te brengen. Zeer populair in salsa's, sauzen, soepen en
stoofschotels. Serrano’s zijn niet echt geschikt om te drogen. De wandjes
zijn in verhouding te dik, gebruik ze dus vers!

209392  15 zaden  € 1,95 
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Peper 'Shira'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Wat zal je krijgen als je ‘7 Pot’ en ‘Scorpion’
met elkaar kruist? Een extreem hete peper!
Wie dat nog durft: er zitten mooie aroma’s
achter die hitte verborgen. Let op, de pepers
lijken op de Ajoema of Habanero, maar zijn veel en veel heter. 1.000.000-
1.500.000 SHU

209393  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Shata Baladi'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze mooie Egyptische peper wordt veel
gebruikt voor het bereiden van chilipoeder. Het
is een gemiddeld hete soort die lekker fruitig
smaakt. De plant groeit compact (60 cm) met
korte takken en is geschikt voor de teelt in pot. De rechtop groeiende
vruchten zijn maximaal 4 cm lang en 2,5 cm breed.

209394  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Sin Biber'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Over deze Turkse Peper (biber = peper)
hebben we alleen het gegeven dat deze
smakelijk is, niet al te heet en met een grote
opbrengst. Horen we van jullie de rest? Foto’s
zijn zeer welkom!

209395  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Spaanse Rode' /
'Westlandse Lange Rode'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
ECO GETEELDE ZADEN! Lange, slanke
vruchten, 10 cm lang, 2 cm breed, van groen
verkleurend tot rood. Een ideale peper, voor
degene die niet van al te heet houdt. Oogst ze rood voor de meest milde
smaak.

209400  25 zaden  € 1,95 

Peper 'Spaanse Gele'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Lange, slanke vruchten, 10 cm lang, 2 cm
breed, van groen verkleurend tot heldergeel.
Een ideale peper, voor degene die niet van al
te heet houdt.

209420  25 zaden  € 1,95 

Peper 'Spaanse Paarse'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Lange, slanke vruchten, 10 cm lang, 2 cm
breed, van groen verkleurend naar paars en in
de laatste fase: dieprood. Een ideale
aromatische peper, voor degene die niet van al
te heet houdt.

209430  25 zaden  € 1,95 

Peper 'Starburst'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Sierlijk in zijn afrijpingskleuren: de
rechtopstaande tabasco-achtige vruchten
verkleuren van groen, via lichtgeel naar
diepergeel en oranje om rood te eindigen. Het
rokerige aroma van de tabascopeper tref je ook aan bij Starburst, ze
worden gaandeweg heter in smaak (nabranding!). De planten zijn zeer
compact en doen zondermeer dienst als sierplant.

209433  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Storm of Fire' / 'Firestorm'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Heel compact sierlijk pepertje met een
overvloed van rechtopstaande, dunne vruchten
(5 cm lang): eerst geel, daarna kleurend naar
felrood. Door deze verkleuring ontstaat een
prachtig kleurenscala van crème, oranje en rood. En natuurlijk: goed van
smaak en matig heet.

209435  20 zaden  € 1,95 

Peper 'Sugar Rush Cream'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Weer een mooie kruising binnen de baccatum-
groep... Chris Fowler (uit Wales) kweekte deze
crèmekleurige, bijna bolvormige peper. De
planten zijn zeer vruchtbaar, je kan ze binnen
overwinteren, het jaar erna zal de oogst nog beter zijn! De vrij hete
pepers is fruitig van smaak met citroentonen.

209437  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Sugar Rush Orange'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Een mooie kruising binnen de baccatum-
groep... Chris Fowler kweekte deze lichtoranje,
vrij grote peper. De (niet al te grote) planten
zijn zeer vruchtbaar, de vrij grote vruchten zijn
net wat nijdiger dan mild.

209438  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Sugar Rush Peach'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit ras komt van origine uit Wales (kweker
Chris Fowler), het is een prachtige verschijning
door de perzikroze kleur: roze, geel en oranje
strijden om de voorrang. Binnen de baccatum
familie zijn deze pepers niet bijster heet maar met 100.000 - 150.000 SHU
mogen ze er toch zijn! Voor de peperliefhebber een “must-have” vanwege
de heerlijke smaaktonen.

209439  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Surinaamse Ajoema' /
'Habanero Surinam Red'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Dit hangende, rode pepertje (onrijp lichtgroen)
is kleiner dan de standaard Ajoema, maar net
als deze enigszins vierkant geblokt en hier en
daar ingedeukt. Niet alleen heel scherp maar dit pepertje verspreid een
heerlijke geur en heeft een verrukkelijke smaak. Één peper door een pan
nasi staat garant voor zweet op je voorhoofd tijdens het eten. Ook is deze
peper rauw in kleine stukjes gesneden een prikkelende delicatesse op een
boterham met vleeswaar of vis.

209440  25 zaden  € 2,95 
209440.1  1000 zaden  € 25,00 

Peper 'Süs Akagi Bakan'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
Je zou dit de Turkse Rawitpeper kunnen
noemen met overigens meer smaak en zoeter
dan de meeste Rawit-types, de pepers zijn iets
minder rechtop, dan de kleintjes uit Azië. Ze
zijn tamelijk heet.

209441  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Sweet Cayenne'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een extra lange peper, tot wel 30 cm! Zoals de
naam al zegt: een zoete, nauwelijks pikante
peper. Uitstekend geschikt voor de niet-ervaren
peperliefhebber om ervaring op te bouwen...
De plant geeft veel vruchten aan een plant van maximaal 60 cm. Door de
dunne vruchthuid is de peper ook prima te drogen en in te vriezen (of
vriesdrogen). Omdat de pepers zo lang zijn is het verstandig de eerste
vruchtjes te verwijderen, deze komen bij uitgroei namelijk op de grond te
hangen, met een groot risico op schimmelaantasting. Veilige keuze is om
vanaf 30 cm hoogte vruchten tot ontwikkeling te laten komen. Bij teelt in
potten speelt dit probleem minder, de vruchtjes hangen dan immers
gewoon over de rand!

209443  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Sweet Italian Pepper' /
'Friggitello'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
In veel landen rond de Middellandse Zee is er
een zeer milde, groene, iets gekreukte peper
populair als gemakkelijk happertje in salades,
of als vulvruchtje met lekkere gerechtjes. In Italië is de dus de ‘Friggitello’,
typerend zijn de smaken: een tikkeltje heet, iets zoet en een fijn bittertje.

209444  ± 100 zaden (0,5 g)  € 1,95 

Peper 'Tabasco Short Yellow'

Capsicum frutescens 
(Engels: Hot Pepper)
Sierlijk en prettig heet... De planten geven een
overvloed aan oranjegele, kleine, stompe
vruchtjes aan bossige planten met kleine
blaadjes. Goed voor teelt in potten.

209445  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Tasmanian Black'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Aan de vrij hoge planten (80-150 cm) groeien
na de lilablauwe bloemen een grote oogst aan
hangende, conische vruchten, die van groen,
via bijna zwart naar rood met purperen gloed
rijpen. Dit ras vertakt zich gemakkelijk en kan goed tegen kou: goed voor
de buitenteelt dus! Het prettig rokerige aroma combineert de peper met
een matige tot redelijke hitte.

209447  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Tasmanian Red' /
'Habanero Tasmanian'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Of dit wel een echt Habanero-type is wordt
betwijfeld, er wordt veel gekruist en gekweekt
in de hobbysfeer. Het resultaat is wel
interessant: het uiterlijk van de bekende Ajoemapeper, het aroma en de
nasmaak idem dito, maar minder indringend heet! De naam dankt deze
peper aan de lantaarnvorm, die zeker iets weg heeft van de vorm van het
eiland Tasmanië. De rijping verloopt van groen, via zwart en purper naar
dieprood!

209448  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Tequila Sunrise'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De redelijk compacte planten dragen deze
lichtoranje, glanzende peper van 10-15 cm
lang en tamelijk breed. De pepers zijn niet al
te heet en zijn sierlijk voor de groei in een pot.
1000-5000 SHU

209449  15 zaden  € 1,95 
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Peper 'Thai Giant' / 'Giant Thai'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een zeer heet ras uit Thailand! De vruchten
rijpen van groen naar rood, “Giant” heeft
vooral te maken met de vruchtmaat, maar ook
met de grote oogst. De vruchten zijn 6-8 cm
lang en tamelijk breed in de schouders, in verhouding tot wat in Azië veel
gegeten wordt dus tamelijk groot…

209451  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Thai Hot Yellow'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze warmgele pepertjes (rijpend van groen
naar geel) vind je regelmatig op de Thaise
markt. Zeer heet en aromatisch, precies wat
de Thai gewend is.

209452  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Thai Hot Red'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Onbedoeld sierlijk! De compacte planten
kunnen breed uitgroeien en zitten boordevol
smalle, dunne vruchtjes, die van groen naar
rood verkleuren. De pepertjes zijn venijnig
heet en ideaal als menging door een chilipoeder of pepersaus.

209453  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Tobago Seasoning'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Dit bijzondere habanero-pepertje werd in 1999
ontdekt op de markt van Tobago, een van de
Caraïbische eilanden. Het fruitige, subtiele
aroma combineert dit pepertje met een
mildere scherpte dan de meeste andere habanero’s. In de kas kunnen de
planten wel 150-200 cm hoog worden, snoeien is geen probleem. De
rijping verloopt van groen naar oranje tot rood in diverse tintverschillen,
de afmeting 5x3 cm.

209454  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Trifetti' / 'Varengata' /
'Variegata' / Purple Tiger'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze opvallende chilipeper heeft prachtig
gekleurd blad: wit, purper, roze en groen
gevlekt. De paarse vruchtjes rijpen helderrood
en zijn flink heet! Door de compacte groei is teelt in potten heel succesvol!

209455  10 zaden  € 2,50 

Peper 'Thunder Mountain
Longhorn'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit is een spectaculair lange, dunne peper en
kan wel 40 cm (kronkelend) lang worden! De
planten blijven redelijk compact: ongeveer 1 m
hoog, waardoor deze goed in een pot kan groeien. Het geldt wel als de
verbeterde ‘Long Cayenne’ en erft in elk geval diens milde hitte en zoete
smaaktonen. De peper komt uit de Chinese provincie Guizhou, waar de
vruchten meestal na zondroging worden gerookt: een unieke smaak!

Peper 'Trinidad Scorpion
Chocolate'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een pijnlijke heet soort met voor de ervaren
peper-eter een fijne, fruitige smaak. Voor de
meesten smaakt dit van groen naar
chocoladebruin rijpende pepertje vooral HEET! Een SHU van 800.000-
1.000.000 brengt deze variëteit in de groep van de extreem hete pepers,
afkomstig uit Trinidad. De onregelmatig gedeukte, blokvormige vruchtjes,
soms als een lantaarntje, soms met een puntje, verraden de verwantschap
met Ajoema, Habanero en Scott’s Bonnet en zijn zo groot als een
tennisbal. Kieming boven de 25°C is essentieel.

209457  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Trinidad Scorpion Moruga
Blend'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een pijnlijke heet soort met voor de ervaren
peper-eter een fijne, fruitige smaak. Voor de
meesten smaakt dit van groen naar rood
rijpende pepertje vooral HEET! Een SHU van 600.000-2.000.000 brengt
deze variëteit in de TOP van de extreem hete pepers, afkomstig uit
Trinidad. De onregelmatig gedeukte, zeer gebobbelde, blokvormige
vruchtjes, soms als een lantaarntje, soms met een puntje, verraden de
verwantschap met Ajoema, Habanero en Scott’s Bonnet en zijn zo groot
als een pingpongbal. Kieming boven de 25°C is essentieel. Oogsten en
schoonmaken met handschoenen!

209458  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Trinidad Scorpion Moruga
Yellow'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een pijnlijke heet soort met voor de ervaren
peper-eter een fijne, fruitige smaak. Voor de
meesten smaakt dit van groen naar warmgeel
rijpende pepertje vooral HEET! Een SHU van 800.000-1.000.000 brengt
deze variëteit in de groep van de extreem hete pepers, afkomstig uit
Trinidad. De onregelmatig gedeukte, blokvormige vruchtjes, soms als een
lantaarntje, verraden de verwantschap met Ajoema, Habanero en Scott’s
Bonnet. Kieming boven de 25°C is essentieel.

209459  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Trinidad Scorpion Orange'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een pijnlijke heet soort met voor de ervaren
peper-eter een fijne, fruitige smaak. Voor de
meesten smaakt dit van groen naar lichtoranje
rijpende pepertje vooral HEET! Een SHU van
800.000-1.000.000 brengt deze variëteit in de groep van de extreem hete
pepers, afkomstig uit Trinidad. De onregelmatig gedeukte, blokvormige
vruchtjes, soms als een lantaarntje, verraden de verwantschap met
Ajoema, Habanero en Scott’s Bonnet. Kieming boven de 25°C is essentieel.

209460  10 zaden  € 2,95 
209460.1  100 zaden  € 19,50 

Peper 'Trinidad Pi 281317'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
De Trinidad PI 281317 is een ras uit het
Caribisch gebied met een unieke vruchtvorm.
Het heeft een fruitig aroma en rijpt dieprood,
ze zijn een trapje heter dan onze Ajoema’s (=
Habanero’s). De vruchten zien eruit als een kunstige tol en zijn ongeveer
2,5 cm lang. Deze decoratieve variant is geschikt voor heerlijke sauzen of
gebruik gewoon de hele vrucht als tafeldecoratie. Een zeer hete
eyecatcher!

209461  15 zaden  € 2,95 

Peper 'Trinidad Scorpion X-
strain''

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een pijnlijke heet soort met voor de ervaren
peper-eter een fijne, fruitige smaak. Voor de
meesten smaakt dit van groen naar dieprood
rijpende pepertje vooral HEET! Een SHU van 800.000-1.500.000 brengt
deze variëteit in de groep van de extreem hete pepers, afkomstig uit
Trinidad. De onregelmatig gedeukte, blokvormige vruchtjes, soms als een
lantaarntje, verraden de verwantschap met Ajoema, Habanero en Scott’s
Bonnet. Kieming boven de 25°C is essentieel.

209465  10 zaden  € 2,95 
209465.1  100 zaden  € 19,50 

Peper 'Tijgertanden' / 'Tiger Teeth'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Deze behoorlijk hete peper is uit Guyana en
Suriname afkomstig. Populair vanwege de zeer
goede smaak! Mooie, langwerpige pepers aan
een plant van maximaal 90 cm. De vruchten
zijn ongeveer 5-7 cm lang en 2,5 cm breed. De pepers rijpen langzaam af,
een plek in de kas of tunnel is nodig.

209470  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Ubatuba Cambuci'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
De UFO onder de pepers! Dit prachtige,
klokvormige pepertje komt uit Brazilië. Het ras
vertoont kenmerken van de Bishops Crown,
maar is veel minder heet. De productieve
planten vormen stevige struikachtige planten waar een grote oogst aan
komt. De rijping kent veel kleurschakeringen: groen, oranje, geel, rood en
zelfs paars! De vruchtjes hebben een sterke geur en zijn prettig kruidig
van aroma. 500-1000 SHU

209475  15 zaden  € 1,95 
209475.1  150 zaden  € 12,50 

Peper 'Umbillicatum'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Dit wilde pepertje is de oorsprong van alle
lantaarnvormige pepertjes. De planten kunnen
een beetje vorst hebben, maar opgepot als
kuipplant blijven ze beter over. Voor de winter
is terugsnoeien aan te bevelen, want de planten groeien flink breed uit. De
pepertjes kleuren van groen naar helder rood en zijn mild tot matig heet.

209476  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Violet Cables' / 'The Violet
Cables'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Een lust voor het oog deze Amerikaanse
variëteit! De fraaie planten krijgen paarsbruin
blad en lila bloemen. Aan deze compacte
planten van ongeveer 60 cm hoog groeien rechtopstaande vruchtjes in
lilapaarse kleur. De onrijpe groene vruchtjes tekenen hiertegen scherp af,
deze zijn helemaal niet heet en kunnen bijna als een paprika worden
gebruikt. De rijpe vruchtjes (3 cm lang, 1 cm breed) zijn mild heet. Te
gebruiken voor o.a. chilisaus en goed te drogen. Ideaal voor de teelt in
potten!

209477  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Volcan de Tenegua'

Capsicum baccatum 
(Engels: Hot Pepper)
Vernoemd naar de Tenegua vulkaan op
Tenerife. Dit is middelhete peper met een
klassiek uiterlijk. De vruchten hebben een
gemiddeld formaat. De planten worden erg
groot, 2 m is geen uitzondering. De planten vertakken makkelijk en geven
een grote hoeveelheid vruchten. Door deze groei kan de plant slecht tegen
wind, teelt op een beschutte plek of in de kas is dus aan te bevelen. Ook
daar is een steuntje uiteraard geen overbodige luxe. Opvallend aan deze
variëteit is de sterke, aangename geur van de bloemen na zonsondergang.
In de winter kan je de plant terugsnoeien en in een pot binnen
overwinteren.

209478  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Vuurtongen' / 'Tongues of
Fire'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
De dunne vruchten zijn vinnig heet en groeien
aan compacte planten. Je kan een zeer grote
oogst verwachten, zelfs als de planten in
(flinke) potten geteeld worden.

209479  15 zaden  € 1,95 
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Peper 'Whippets Tail'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Deze peper is een bijzondere verschijning: de
dikke vruchten kunnen een lengte van 20-35
cm bereiken, vaak met wat kronkels! Hiermee
behoort dit ras tot de langste pepers ter
wereld. De vruchten zijn middelheet, dus voor de ervaren peper-eter een
mooie aanvulling in salade. Er wordt door kenners getwijfeld of ‘Joe’s Long
Cayenne’ niet hetzelfde ras is... Middelheet: 20.000-50.000 SHU

209480  15 zaden  € 1,95 

Peper 'White Rawit'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Vaak wordt het rawitpepertje als een mix
geleverd. Opvallend in zo'n mix is het (bijna)
witte pepertje. Het is ons gelukt dit heldere
pepertje apart te kweken! Rawitpepers zijn
afkomstig van de Bird peper en heel populair in het verre oosten. De
vruchten zijn dun en langwerpig, tot 5 cm lang en zeer heet.

209490  10 zaden  € 2,95 

Peper 'Wild Bird' / 'Florida Wild
Bird'

Capsicum annuum var.
Glabriusculum 
(Engels: Hot Pepper)
Een heel makkelijk groeiend wild pepertje met
een pittige smaak. De pepertjes zijn erg klein,
maar ook zeer talrijk. De smaak komt goed tot zijn recht in Aziatische
gerechten. De plant groeit flink uit, zowel in hoogte als in breedte. Een
meter in het vierkant is geen uitzondering. De plant is eenvoudig kleiner te
houden door snoei en doet het ook prima op een zonnig plekje buiten.
Haal de plant in de winter naar binnen en geniet vele jaren van deze
wildebras!

209491  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Yellow Bended'

Capsicum annuum 
(Engels: Hot Pepper)
Gele vruchten van ongeveer 6 cm lengte, te
vergelijken met de gele cayenne, maar dan
iets scherper. De planten vertakken tot een
prachtig, bossig geheel tot ongeveer 80 cm
hoogte. Ze dragen redelijk vroeg en uitzonderlijk rijk! De smaak is licht
zuur, wat zich erg leent voor visgerechten, maar ook lekker om een zwarte
chocolade te parfumeren. Gemakkelijk in zaai en opkweek, kan goed tegen
buitenkweek. Dus, warm aanbevolen voor de beginnende liefhebber!

209493  15 zaden  € 1,95 

Peper 'Yellow Pointy'

Capsicum chinense 
(Engels: Hot Pepper)
Een vrij langwerpige, citroengele peper, de
lichte nijging naar wat kreukels en naar de
lantaarnvorm verraadt de verwantschap met
Habanero- of Ajoemapepers. De planten
dragen vroeg en blijven vrij compact (50-75 cm) en groeien dus ook prima
buiten in een pot. Het resultaat is een grote oogst aan zeer heet pepertjes
van 3-4 cm dat vol zit met complexe aroma’s.

209494  15 zaden  € 1,95 

Peper, Zwarte 'Pepe Nero'

Piper nigrum 
(Engels: Black Pepper)
Uit het vruchtbare eiland Zanzibar (Tanzania)
kochten we de zwarte peper ‘Philipili Manga’
en uit het schiereiland Pemba (Mozambique)
het ras ‘Pemba’. Leuk om te telen in de
vensterbank en ‘s zomers buiten. Peper als specerij is een tropische
klimplant die veel vocht, schaduw en een hoge temperatuur vraagt. Bij ons
groeit de plant dus het beste als kamerplant. Na de bloei ontwikkelen zich
trossen van bessen die eerst groen, daarna rood en tenslotte zwart
worden. Voor het verkrijgen van zwarte peper worden de trossen geplukt
zodra enige bessen rood beginnen te worden. De trossen worden in de
openlucht te drogen gelegd totdat de bessen zwart zijn. Vervolgens
worden zij met de handen gewreven om de bessen van de stengel los te
maken. Om schimmelen tegen te gaan worden de korrels gerookt. Een
volwassen peperplant brengt jaarlijks een paar pond peper op. Voor het
verkrijgen van witte peper worden alleen de rijpste rode bessen gebruikt.
Deze worden in water geweekt en aan een gistingsproces onderworpen.
Na enige dagen barst de huid open en komt de korrel te voorschijn.
Vervolgens wordt deze in de zon gedroogd. De voorkeur voor zwarte of
witte peper is en was een kwestie van smaak. Bron o.a.: www.voc-
kenniscentrum.nl

209495  0,5 g  € 2,95 

Pepino Dulce

Solanum muricatum 
(Engels: Melon Pear)
Dit familielid van de aubergine en de aardappel
is typisch een plant uit Zuid-Amerika, waar hij
dan ook populair en bekend is. De plant wordt
ongeveer 1m hoog, en krijgt hele fraaie,
crèmekleurige vruchten met paarse streepjes. Uit zaad komen vruchten
met zachte en zoete smaak (als meloen) maar er komen ook exemplaren,
die net als aubergines worden geroerbakt omdat ze bitterder zijn.
Selecteer de zoetste planten om mee te stekken en door te telen: heerlijk
in salades en voor -of nagerechten. De planten houden van warmte,
kunnen ‘s zomers buiten en moeten vanaf de eerste kou in september
naar binnen. ‘s Winters af en toe snoeien, koel en licht zetten. We
selecteren op planten met donkere stelen en donkerpaarse vruchten, die
zullen er dus zeker bij zitten.

209500  15 zaden  € 2,95 
209500.1  500 zaden  € 49,95 

Perilla 'Dark Night' / 'Purple'

Perilla frutescens crispa 
(Engels: Beefsteak Plant)
Deze typische Aziatische smaakmaker heeft
een speciale, scherpe geur en een complexe
smaak, die eigenschappen van basilicum,
koriander, venkel en munt verenigen. Gebruik
het blad in salades, of in gebraden en geroerbakte gerechten. Het blad is
langs de randen getand en lijkt wat op brandnetelblad. Dit dieproodbladig
type, geeft afwisselende kleur in verse salades, maar ook een sierlijk effect
in sier- en moestuin! Als microgroente zeer populair, zie ons hoofdstuk
spruitgroenten.

Kruidig, aromatisch blad, afkomstig uit het verre oosten. Teelt op een
warm plekje buiten of in de kas. Het uiterlijk is netelachtig , gezaagd blad,
welke in rauw-schotels of gestoofd wordt gegeten. Als het blad wordt
geoogst op 20 cm boven de grond, kan men door hergroei lange tijd
oogsten.
209600  1000 zaden (2 g)  € 2,95 
209600.1  7500 zaden (10 g)  € 4,95 
209600.2  50.000 zaden (100 g)  € 35,00 
209600.3  500.000 zaden (1 kg)    € 250,00 

Perilla 'Green Day'

Perilla frutescens crispa 
(Engels: Beefsteak Plant)
Deze typische Aziatische smaakmaker heeft
een speciale, scherpe geur en een complexe
smaak, die eigenschappen van basilicum,
koriander, venkel en munt verenigen. Gebruik
het blad in salades, of in gebraden en geroerbakte gerechten. Het blad is
langs de randen getand en lijkt wat op brandnetelblad. Dit diepgroene
type geldt als de meest smaakvolle van alle Shiso’s... 
WE LEVEREN GLADBLADIGE OF GEGOLFDBLADIGE, HET ONDERSCHEID
IS HELAAS BIJ DE LEVERANTIE NIET BEKEND.

Kruidig, aromatisch blad, afkomstig uit het verre oosten. Teelt op een
warm plekje buiten of in de kas. Het uiterlijk is netelachtig , gezaagd blad,
welke in rauw-schotels of gestoofd wordt gegeten. Als het blad wordt
geoogst op 20 cm boven de grond, kan men door hergroei lange tijd
oogsten.
209700  1500 zaden (2 g)  € 2,95 
209700.1  7500 zaden (10 g)  € 4,95 
209700.2  75.000 zaden (100 g)  € 19,95 
209700.3  750.000 zaden (1 kg)    € 125,00 

Perilla 'Mixed'

Perilla frutescens crispa 
(Engels: Beefsteak Plant)
Deze typische Aziatische smaakmaker heeft
een speciale, scherpe geur en een complexe
smaak, die eigenschappen van basilicum,
koriander, venkel en munt verenigen. Gebruik
het blad in salades, of in gebraden en geroerbakte gerechten. Het blad is
langs de randen getand en lijkt wat op brandnetelblad. Dit mengsel van
dieprode en groene blaadjes verenigt sier en smaak tot een aantrekkelijk
geheel! Als microgroente zeer populair, zie ons hoofdstuk spruitgroenten.

Kruidig, aromatisch blad, afkomstig uit het verre oosten. Teelt op een
warm plekje buiten of in de kas. Het uiterlijk is netelachtig , gezaagd blad,
welke in rauw-schotels of gestoofd wordt gegeten. Als het blad wordt
geoogst op 20 cm boven de grond, kan men door hergroei lange tijd
oogsten.
209750  1000 zaden (2 g)  € 2,95 

Perilla 'Britton'

Perilla frutescens 
(Engels: Beefsteak Plant)
Deze typische Aziatische smaakmaker heeft
een speciale, scherpe geur en een complexe
smaak, die eigenschappen van basilicum,
koriander, venkel en munt verenigen. Gebruik
het blad in salades, of in gebraden en geroerbakte gerechten. Het blad is
langs de randen getand en lijkt wat op brandnetelblad. Een prachtig rasje
met bijzondere extra eigenschappen: forsere groei dan de groene en rode
shiso, het roodgenerfde blad is groen aan de bovenkant en (bietjes)rood
aan de onderzijde.

Kruidig, aromatisch blad, afkomstig uit het verre oosten. Teelt op een
warm plekje buiten of in de kas. Het uiterlijk is netelachtig , gezaagd blad,
welke in rauw-schotels of gestoofd wordt gegeten. Als het blad wordt
geoogst op 20 cm boven de grond, kan men door hergroei lange tijd
oogsten.
209800  600 zaden (2 g)  € 2,95 
209800.1  3000 zaden (10 g)  € 9,95 
209800.2  30.000 zaden (100 g)  € 69,95 

Gladde Bladpeterselie 'Gewone
Snij' / 'Amsterdamse Snij'

Petroselinum crispum 
(Engels: Parsley)
Ras met sterk aromatisch, glad blad van
middelgrote afmeting. Ervaar de
oorspronkelijke smaak opnieuw!  
De plant is tweejarig, het 2e jaar kan tot de bloei worden gesneden, op
tijd verse voorraad zaaien. Dit gladbladig type wordt ook wel "platte
peterselie" genoemd.

Vroeg in het voorjaar zaaien op licht beschaduwde plaats. Voldoende
vochtig houden. Ontkiemt langzaam. Rij-afstand ± 25 cm. Kan ook goed in
potten worden gekweekt.
210000  2000 zaden (5 g)  € 1,50 
210000.1  250 g    € 10,00 
210000.2  4x250 g    € 29,50 
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Gladde Bladpeterselie 'Gewone
Snij'

Petroselinum crispum 
(Engels: Parsley)
ECO GETEELDE ZADEN! Ras met sterk
aromatisch, glad blad van middelgrote
afmeting. Ervaar de oorspronkelijke smaak
opnieuw!  
De plant is tweejarig, het 2e jaar kan tot de bloei worden gesneden, op
tijd verse voorraad zaaien. Dit gladbladig type wordt ook wel "platte
peterselie" genoemd.

Vroeg in het voorjaar zaaien op licht beschaduwde plaats. Voldoende
vochtig houden. Ontkiemt langzaam. Rij-afstand ± 25 cm. Kan ook goed in
potten worden gekweekt.
210005  5 g  € 1,95 
210005.1  100 g  € 19,50 

Gladde Bladpeterselie 'Gigante
d'italia'

Petroselinum crispum 
(Engels: Parsley)
Ras met sterk aromatisch, glad blad, vrij groot
en donkergroen. Ervaar de oorspronkelijke
smaak opnieuw! De plant is tweejarig, het 2e
jaar kan tot de bloei worden gesneden, op tijd verse voorraad zaaien.

Vroeg in het voorjaar zaaien op licht beschaduwde plaats. Voldoende
vochtig houden. Ontkiemt langzaam. Rij-afstand ± 25 cm. Kan ook goed in
potten worden gekweekt.
210500  5 g  € 1,95 
210500.1  250 g    € 10,00 
210500.2  1 kg    € 25,00 
210500.3  10 kg    € 125,00 

Gladde Bladpeterselie 'Gigante
d'italia'

Petroselinum crispum 
(Engels: Parsley)
ECO GETEELDE ZADEN! Ras met sterk
aromatisch, glad blad, vrij groot en
donkergroen. Ervaar de oorspronkelijke smaak
opnieuw! De plant is tweejarig, het 2e jaar kan tot de bloei worden
gesneden, op tijd verse voorraad zaaien.

Vroeg in het voorjaar zaaien op licht beschaduwde plaats. Voldoende
vochtig houden. Ontkiemt langzaam. Rij-afstand ± 25 cm. Kan ook goed in
potten worden gekweekt.
210501  3 g  € 1,95 
210501.1  100 g  € 19,50 

(Krul)bladpeterselie 'Moskrul 2'

Petroselinum crispum ssp.
crispum 
(Engels: Parsley)
ECO GETEELDE ZADEN! Fijn gekrulde
peterselie garneert mooie en heeft een
speciaal luchtig mondgevoel. Hierdoor heeft de
gedachte postgevat, dat ze minder smakelijk zijn, dat is echter m.i. niet
juist. Hooguit is door jachtige, professionele teelt de smaak wat minder…

Vroeg in het voorjaar zaaien op licht beschaduwde plaats. Voldoende
vochtig houden. Ontkiemt langzaam. Rij-afstand ± 25 cm. Kan ook goed in
potten worden gekweekt.
210990  ruim 1000 zaden (3 g)  € 2,50 

(Krul)bladpeterselie 'Gekrulde
Donkergroene Moskrul'

Petroselinum crispum ssp.
crispum 
(Engels: Parsley)
Ras met sterk gekruld, donkergroen blad.
Extra decoratief: leuk om mee te garneren.

Vroeg in het voorjaar zaaien op licht beschaduwde plaats. Voldoende
vochtig houden. Ontkiemt langzaam. Rij-afstand ± 25 cm. Kan ook goed in
potten worden gekweekt.
211000  5 g  € 1,50 
211000.1  100 g  € 15,00 
211000.2  1 kg    € 39,50 

Wortelpeterselie 'Berliner
Halflange (Wortel)'

Petroselinum crispum ssp.
tuberosum 
(Engels: Hamburg Parsley)
Van deze peterselie is het vooral de wortel, die
een heerlijk zacht peterselie-aroma heeft. Dit
halflange ras krijgt een lengte van 15-20 cm. Geschikt voor de wat
zwaardere grond, hoewel het aan te bevelen is om deze zo goed mogelijk
los te maken. Tip: snij blokjes door de soep; rauwe of gebakken blokjes
door de sla… heerlijk! Het blad heeft geen sterk aroma.

Vroeg in het voorjaar zaaien op licht beschaduwde plaats. Voldoende
vochtig houden. Ontkiemt langzaam. Rij-afstand ± 25 cm. Kan ook goed in
potten worden gekweekt.
212000  5 g  € 0,95 
212000.1  100 g  € 9,95 
212000.2  1 kg    € 29,50 

Wortelpeterselie 'Bardowicker
Lange Wortel'

Petroselinum crispum ssp.
tuberosum 
(Engels: Hamburg Parsley)
Van deze peterselie is het vooral de wortel, die
een heerlijk zacht peterselie-aroma heeft. Dit
lange ras krijgt een wortellengte van 20-25 cm. Geschikt voor lichtere
gronden, zorg tijdens de groei voor voldoende water, mulchen is aan te
bevelen! Tip: snij blokjes door de soep; rauwe of gebakken blokjes door
de sla… heerlijk! Het blad heeft geen sterk aroma.

Vroeg in het voorjaar zaaien op licht beschaduwde plaats. Voldoende
vochtig houden. Ontkiemt langzaam. Rij-afstand ± 25 cm. Kan ook goed in
potten worden gekweekt.
212005  5 g  € 1,50 
212005.1  100 g  € 9,95 
212005.2  1 kg    € 29,50 

Wortelpeterselie 'Kinga'

Petroselinum crispum ssp.
tuberosum 
(Engels: Hamburg Parsley)
Kinga is een verbeterd ras uit de ‘Halflange
Wortel’, de uniformiteit is verbeterd. Van deze
peterselie is het vooral de wortel, die een
heerlijk zacht peterselie-aroma heeft. Tip: snij blokjes door de soep; rauwe
of gebakken blokjes door de sla… heerlijk! Het blad heeft geen sterk
aroma, maar is zeker bruikbaar als snijpeterselie.

Vroeg in het voorjaar zaaien op licht beschaduwde plaats. Voldoende
vochtig houden. Ontkiemt langzaam. Rij-afstand ± 25 cm. Kan ook goed in
potten worden gekweekt.
212010  500 zaden  € 1,95 

Pindaplantje

ARACHIS hypogaea 
(Engels: Ground-Nut, Pea-Nut)
Pinda wordt ook wel aardnoot genoemd, maar
in feite is het een peulvrucht. Als de plant
gebloeid heeft (met gele vlinderbloemen)
groeien de bevruchte bloemen de grond in,
waar zich de peulen ontwikkelen. Dit maakte de oogst arbeidsintensief,
want de grond om de plant moet helemaal worden losgewoeld om alle
scheuten onbeschadigd te kunnen kaalplukken. Nu gebeurt dat natuurlijk
machinaal. Pinda's komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, en werden al
eind vijftiende eeuw door Columbus naar Europa gebracht. Als
wereldvoedsel is de pinda een van de belangrijke bron van eiwitten en
vetten. Ongebrande (rauwe) pinda's kunnen gepeld en gegeten worden.
Voor menselijke consumptie is het echter gebruikelijk de pinda's eerst te
branden. In de winter kunnen ze ongepeld gebruikt worden om aan een
snoer te rijgen voor de vogels. Pindaplantjes zijn eenjarig en kunnen geen
vorst verdragen, sterker nog het zijn echte koukleumen! Ze groeien in
Nederland het beste in potten en kunnen in september naar binnen om
nog even door te leven... Voor 1 plant is een pot van 20-30 cm nodig, 3
planten 40-50 cm etc. Ze worden ongeveer 20-40 cm hoog. Geef ze
voedzame potgrond en volop licht, ze mogen in de zon.

213000  ± 25 zaden  € 2,95 
213000.1  1 kg    € 35,00 

Pinksterbloemen

Cardamine pratensis 
(Engels: Cuckoo Flower, Lady’s
Smock)
Deze inheemse bloeiende plant bloeit na een
strenge winter (en een vroege Pinksteren)
met.... Pinksteren, maar meestal eerder! Maar
wat niet veel mensen weten: ze zijn heel lekker! Het blad en de jonge
scheuten zijn lekker pittig als waterkers en de prachtige, witte tot roze
bloemtrosjes nog iets zachter en ronduit heerlijk! Ze kunnen veel vocht
aan, maar een iets droger plekje wordt ook goed verdragen: een
allemansvriend dus! Geef ze zon tot halfschaduw. De bloeihoogte van dit
meerjarige plantje is 30-50 cm.

213030  ± 250 zaden (0,14 g)  € 2,50 

Pistache

Pistacia vera 
(Engels: Pistachoi Nut)
Leuke boompje, met sierlijk geveerd blad. Zet
het struikje in een grote pot en plaats ze in de
zomer op een zonnig plekje buiten. Bij vorst
moet de plant vorstvrij worden gezet. Oogst
moet je voorlopig niet van deze interessante boom verwachten, zie het als
een nuttige kennismaking. Deze zeer populaire noot komt oorspronkelijk
uit Azië en wordt vooral veel geteeld in Iran en Turkije, maar tegenwoordig
ook in de V.S. De groene zaden (of noten) pel je gemakkelijk uit de
halfopenstaande hulsjes. In de fabriek worden open en gesloten hulsjes
van elkaar gescheiden door het verschil in geluid dat ze maken. De
lekkerste baklava (Turkse zoetigheid) wordt met Pistache bereid en is
vooral beroemd in en rond Gaziantep (Zuid-Oost Turkije). Van Pistache
worden leuke bonsaiboompjes gemaakt.

213050  10 zaden  € 3,95 

Pompoenen 'Abóbora Porqueira'

Cucurbita pepo 
De bekendste Portugese pompoen, waar veel
gerechten mee gemaakt kunnen worden, zoals
soepen, hartige en zoete taart etc. Dit ras
groeit ook gemakkelijk in Noord-Europa.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. De groeitoppen kunnen regelmatig worden gesnoeid en
zijn eetbaar! (Surinaamse keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de
beste bewaarbaarheid. Alle pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half
maart (binnen) of vanaf mei buiten op de plaats van bestemming, let wel
op vogels en muizen. Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk
van de groeikracht. Bij sommige soorten vermelden we de synoniemen,
dat zijn de namen waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten
vermelden we zeer gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een
van die bij elkaar vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213140  10 zaden  € 1,95 
213140.1  100 zaden  € 7,50 
213140.2  1000 zaden  € 50,00 

Pompoenen 'Amber Cup' F1 /
'Eastern Rise' F1/ 'Kudos' F1 /
'Sun Spot' F1

Cucurbita maxima 
De zeer stevige, helderrode vruchten zijn iets
afgeplat rond, 15-20 cm doorsnee, soms iets in
een puntje uitlopend. Er komen 3-4 vruchten
per plant. Ziektebestendig.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213150  10 zaden  € 2,95 
213150.1  100 zaden  € 15,00 
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Pompoenen 'Asterix'

Cucurbita moschata 
Een heerlijk, rond pompoentje van 15-20 cm
doorsnee met een opvallend fraaie
“panterprint”. Deze variëteit is nauw verwant
aan de flespompoen (butternut) en heeft
dezelfde fijne textuur en prettige smaak! De
vruchten zijn lang houdbaar, na lange bewaring vervaagt de groene
tekening.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213190  ± 6 zaden  € 3,95 

Pompoenen 'Atlantic Giant'

Cucurbita maxima 
Door vermeerderingsbedrijven doorgeteeld
vanuit een originele Dill’s selectie. De vruchten
worden groot, eerst bolrond, later (door het
gewicht) uitgezakt afgeplat: een komisch
lompe vorm. De kleur is zalm met veel
kurkadering.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213200  7 zaden  € 1,95 
213200.1  100 zaden  € 20,00 
213200.2  1.000 zaden    € 150,00 

Pompoenen 'Atlantic Giant Super
Selectie'

Cucurbita maxima 
Topselectie Klasse 3 voor serieuze
wedstrijdkwekers. Elk zaad komt uit een vrucht
van tussen de 220-320 kg.  
Het wereldrecord is in 2016 gevestigd in België
(!) en staat op 1190 kg, door Mathias Willemijns! Het is voor het eerst dat
in Europa een wereldrecord wordt gevestigd.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213202  3 zaden  € 4,95 
213202.1  30 zaden (21,3 g)  € 39,95 

Pompoenen 'Atlantic Giant Super
Selectie'

Cucurbita maxima 
Topselectie Klasse 2 voor serieuze
wedstrijdkwekers. Elk zaad komt uit een vrucht
van tussen de 320-460 kg.  
Het wereldrecord is in 2016 gevestigd in België
(!) en staat op 1190 kg, door Mathias Willemijns! Het is voor het eerst dat
in Europa een wereldrecord wordt gevestigd.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213203  2 zaden  € 8,95 

Pompoenen 'Atlantic Giant Super
Selectie'

Cucurbita maxima 
Topselectie Klasse 1 voor serieuze
wedstrijdkwekers. Elk zaad komt uit een vrucht
van tussen de 460-590 kg.  
Het wereldrecord is in 2016 gevestigd in België
(!) en staat op 1190 kg, door Mathias Willemijns! Het is voor het eerst dat
in Europa een wereldrecord wordt gevestigd.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213204  1 topzaad  € 9,95 

Pompoenen 'Australian Butter'

Cucurbita maxima 
Deze zeer smakelijke (en fraai zalmroze)
pompoen is net als de Jarrahdale een zeer
smakelijke Australische variëteit! De maat
varieert van 20-40 cm in doorsnee, het
vruchtvlees is en ruikt verrukkelijk en leent
zich voor alle toepassingen. Door bewaring worden de vruchten zoeter en
voller van smaak.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213222  10 zaden  € 2,50 
213222.1  100 zaden  € 9,95 

Pompoenen 'Autumn Crown'

Cucurbita moschata 
De buitenkleur van een butternut pompoen,
waar deze pompoen ook aan verwant is
combineert dit Britse ras met het uiterlijk van
de Crown Prince, een bekend Australisch,
platrond pompoentje met diepe groeven. Het
resulteert is een heel aantrekkelijke vrucht, met oranje vruchtvlees van
prettig fijne textuur. De vruchten wegen 1-1,5 kg per stuk en zijn zeer
goed te bewaren. De rankende planten dragen ongeveer 5 vruchten per
plant, die tamelijk laat rijpen.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213230  10 zaden  € 3,95 

Pompoenen 'Baby Bear' / 'Little
Lantern'

Cucurbita pepo 
Een prachtig rond, iets afgeplat mini-
pompoentje. Eén plant draagt 6-10 vruchten
van 12-15 cm doorsnee. De flauwe plooitjes,
de diep oranje kleur en het stevige groene
vruchtsteeltje maken het tot een complete pompoen, die ook voor teelt in
potten heel decoratief is.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213250  10 zaden  € 1,95 
213250.1  100 zaden  € 7,50 
213250.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Baby Boo'

Cucurbita pepo 
Evenals ‘Jack Be Little’ (nr. 21400) een
minipompoentje van 8x5 cm. Iets onrijp
oogsten (laat augustus) levert spierwitte
vruchten, bij kou of ziekte-aantasting wordt de
vrucht ivoorkleurig, ook niet onaardig ! Tot
december houdbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213280  15 zaden  € 1,95 
213280.1  100 zaden  € 7,50 
213280.2  1.000 zaden    € 50,00 
213280.3  10.000 zaden    € 250,00 

Pompoenen 'Baby Delica' F1 /
'Shokichi Green' F1

Cucurbita maxima 
Het dwergtype van de ‘Nutty Delica’, een
Japanse topper, zoetvlezig, heerlijke
nootachtige smaak.  
De donkergroene vruchten hebben lichtgroene
strepen. De vorm is rond afgeplat met een diameter van  
15-20 cm. Flink rankend.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213300  7 zaden  € 2,50 
213300.1  100 zaden  € 15,00 
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Pompoenen 'Baby Pam'

Cucurbita pepo 
(Engels: pumpkin)
Een prachtig maatje tussen ‘Baby Bear’ en
‘New England Pie’. Even op een rijtje: meestal
bolrond, dieporanje, iets geribd, 15-20 cm
doorsnee. Het dieporanje, droge, zoete
vruchtvlees is een absolute topper voor de Amerikaanse ‘Pie’.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213310  10 zaden  € 1,95 
213310.1  100 zaden  € 7,50 
213310.2  1.000 zaden    € 40,00 
213310.3  10.000 zaden    € 200,00 

Pompoenen 'Baby Orange' / 'Little
October'

Cucurbita pepo 
De matig rankende planten produceren veel
kleine vruchten. Op het eerste gezicht lijkt dit
mooie, kleine pompoentje op een sierkalebas.
Het is echter voluit een eetbaar pompoentje!
De vruchten zijn knaloranje en bolrond tot iets afgeplat, de diameter is
ongeveer 10 cm (200-300 g), van een afstandje net een sinaasappel dus!
Rijp geplukt zijn ze stevig, met donkergroene steel en lang houdbaar. Een
tip: oogst ze eens zeer onrijp voor een echte courgette-ervaring!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213320  10 zaden  € 1,50 
213320.1  100 zaden  € 7,50 
213320.2  1.000 zaden    € 49,00 

Pompoenen 'Banana Blue
sel.guatemalan' / 'Banana Blue
sel. Sibley'

Cucurbita maxima 
Liefhebbers roemen de smaak van deze
banaanpompoen. De selectie ‘Sibley’ wordt al
sinds 1887 aangeboden. De 40-50 cm lange en
15 cm dikke vruchten hebben goudgeel vruchtvlees, mooi glad van
structuur, weinig vezel. Het gewicht is 2-3 kg en de schil is blauwgrijs: een
beauty!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213330  10 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Banana Pink Jumbo'

Cucurbita maxima 
Enorme banaanvormige pompoen, in jong
stadium wat stomper, met zalmroze kleur. De
vruchten worden 50-75 cm lang en geven
smakelijk, oranje vruchtvlees. Bij oogst in de
herfst lang houdbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213340  10 zaden  € 1,95 
213340.1  100 zaden  € 7,50 
213340.2  1.000 zaden    € 35,00 
213340.3  10.000 zaden    € 250,00 
213340.4  100.000 zaden    € 2.000,00 

Pompoenen 'Batwing Mix'

Cucurbita pepo 
Een grappige verschijning, mits vroeg geoogst:
de kleine, ronde vruchten (8cm in doorsnee,
100g in gewicht) zijn helder oranje met
donkergroene helft. Later verkleuren ze naar
oranje. Niet veel rankend

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213345  15 zaden  € 1,95 
213345.1  100 zaden  € 7,50 
213345.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Big Max'

Cucurbita maxima 
(Engels: pumpkin)
Een oranje reuzenpompoen met iets afgeplat
ronde vorm en ondiepe ribben of plooien. ‘Big
Max’ is fraai rozerood van kleur, heeft een
harde vruchthuid, goudgeel vruchtvlees en is
zeer geliefd in Amerika voor het maken van (lang houdbare) “Halloween”-
maskers of lantaarns. Ze wegen zonder extra vertroeteling en kweekijver
rond de 50 kg. Uiteraard worden ook met dit ras wedstrijden
georganiseerd, als je erg je best doet kan je het Europese record van bijna
600 kg evenaren!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213350  10 zaden  € 2,95 
213350.1  100 zaden  € 12,50 
213350.2  1000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Bizen Chirimen' /
'Yokohama Churimen'

Cucurbita moschata 
Een rankend, Japans soortje van grote
schoonheid! Laat afrijpend, een goede zomer
(of kas) is gewenst. De afgeplat ronde
vruchten hebben een diep ingezonken
steelaanhechting. De bijna zwarte vruchtjes hebben scherpe, niet
symmetrische ribben en is vaak bedekt met wratten. Uiteindelijk rijpen de
vruchten binnen na tot een prachtige, leerbruine kleur. De afmeting is
gemiddeld 15x10cm. Het oranjegele vruchtvlees is stevig, zoet en
aromatisch: een aanrader!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213370  7 zaden  € 2,95 
213370.1  100 zaden  € 12,50 

Pompoenen 'Black Forest'
(Kabocha-type)

Cucurbita maxima 
Een kleine, donkergroene tot bijna zwarte
pompoen. Iets afgeplat rond van vorm met
dikke steel, vruchtdoorsnee 15-20 cm met een
gewicht van 2-3 kg. Dit soort is zeer lang
houdbaar en heeft een goede, rijke smaak. Het vruchtvlees is oranje,
tamelijk droog en zoet. Er komen 4-5 vruchten per plant.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213400  10 zaden  € 2,95 
213400.1  100 zaden  € 15,00 

Pompoenen 'Blaze' F1

Cucurbita pepo 
Wat een schoonheid... De vruchten zijn
afgeplat, geel met decoratieve, oranje strepen.
De maat is ongeveer 17-18 cm doorsnee en 9
cm hoog (kan per jaar iets wijzigen) en wegen
1-1,5 kg. De smaak is opvallend goed en
vergelijkbaar met de Acorn-types. De planten ranken nauwelijks en zijn
meeldauwresistent. Een belangrijke aanwinst in het pompoenenscala!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213405  10 zaden  € 2,95 
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Pompoenen 'Bliss' F1

Cucurbita moschata 
Prachtig donkergroen met bruinoranje vlekken,
net een kikker of pad! De platronde vruchten
hebben duidelijke ribben en worden ongeveer
4-6 kg zwaar. Het vruchtvlees is zacht van
textuur en heerlijk in hartige gerechten.
Normaal rankend type, geef ze volle zon en in het begin wat extra
bescherming. Tamelijk laat rijpend, dus vroeg zaaien.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213415  7 zaden  € 2,95 
213415.1  100 zaden  € 20,00 

Pompoenen 'Blue Ballet' / 'Mini
Blue Hubbard' / 'Chestnut Bush' /
'Baby Blue'

Cucurbita maxima 
Een sterke, goed houdbare pompoen, die
weinig rankt. De vruchten zijn zeer geliefd
vanwege de duidelijke kastanjesmaak. Dit
Amerikaanse Hubbardpompoentje heeft het formaat van een Hokkaido, of
anders gezegd: een bolronde pompoen met uitlopende hals en bobbelige
huid. De kleur is prachtig grijsblauw. Met een afmeting van 15-20 cm en
een gewicht van 1-2 kg, is het een vroeg rijpende en lang te bewaren
soort.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213450  7 zaden  € 2,50 
213450.1  100 zaden  € 15,00 
213450.2  1.000 zaden    € 100,00 

Pompoenen 'Blue Magic' F1

Cucurbita maxima 
Een zeer uniforme verbetering van de ‘Blue
Ballet’, diep van kleur, strak van vorm.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. De groeitoppen kunnen
regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar!
(Surinaamse keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste
bewaarbaarheid. Alle pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart
(binnen) of vanaf mei buiten op de plaats van bestemming, let wel op
vogels en muizen. Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van
de groeikracht. Bij sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat
zijn de namen waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten
vermelden we zeer gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een
van die bij elkaar vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213460  7 zaden  € 2,50 
213460.1  100 zaden  € 15,00 
213460.2  1.000 zaden    € 100,00 

Pompoenen 'Blue Hungarian' /
'Nagydobosi Sütőtök'

Cucurbita maxima 
ECO GETEELDE ZADEN! Deze beroemde
Hongaarse pompoen heeft een veel geroemde
smaak: fris, notig, iets zoet en met een fijne
textuur. De blauwgrijze grote vruchten zijn
bedekt met een matte waslaag. Afmeting 30-40 cm doorsnee, 20 cm hoog
en 7-9 kg in gewicht (met uitschieters naar 11 kg). Een goed bewaarbare
en imposante telg in pompoenenland. Het oranjegele vruchtvlees laat zich
gemakkelijk oogsten door de niet te harde schil en is fris van geur en van
prachtig dichte kwaliteit. Geef deze flinke rankende groeier de ruimte!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213470  7 zaden  € 2,95 
213470.1  100 zaden  € 25,00 
213470.2  1.000 zaden    € 175,00 

Pompoenen 'Blue Kuri'

Cucurbita maxima 
(Engels: winter squash)
De ‘Blue Kuri’ is een Hokkaïdo-type,  
20-30 cm in doorsnee, afgeplat rond met dikke
vruchthuid (lang te  
bewaren). De kleur is blauw-grijs. Wegens
smaak en kleur zeer  
gewaardeerd! Flink rankend.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213500  10 zaden  € 1,95 
213500.1  100 zaden  € 10,00 
213500.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Boliviana'

Cucurbita maxima 
Een geweldige vondst is dit smakelijke ras uit
een markt in Bolivia. De lange ranken vormen
middenkleine, compacte vruchten met diepe
ribben en uitmondend in een puntje. De kleur
is oranje met wit in de ribben. De notige,
zalvende smaak opent deuren naar alle mogelijke recepten, die je met
pompoenen voor ogen hebt! De vruchten wegen gemiddeld 1 kg en zijn
zeer goed te bewaren.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213505  10 zaden  € 2,50 
213505.1  100 zaden  € 15,00 

Pompoenen 'Brodée Galeux d'
Eysines'

Cucurbita maxima 
Een bijzondere verschijning! Met zijn ronde,
afgeplatte vorm, is deze roze tot beige-kleurige
vrucht bedekt met "schurfterige" bobbels. In
het Frans heet deze pompoen ook wel
"schurftborduursel". Het vruchtvlees is dicht van structuur en lekker zoet.
Het gewicht loopt uiteen van 5-15 kg, de vrucht is 25-40 cm doorsnee.
Omdat de steel lastig indroogt van dit ras adviseren we deze met kalk in te
wrijven en de vrucht op een droge plaats op te slaan.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213510  7 zaden  € 2,50 
213510.1  100 zaden  € 15,00 

Pompoenen 'Buen Gusto' / 'Buen
Gusto de Horno'

Cucurbita maxima 
Deze Spaanse smaaktopper komt in 2
uitvoeringen voor, onze kweker kan geen
uitsluitsel geven welk uiterlijk er zal gaan
groeien, maar het is in elk geval een Cucurbita
maxima met zeer smakelijk vruchtvlees. De ene uitvoering heeft een
bobbelige schil zoals de Italiaanse Marina di Chioggia, de ander heeft een
gladde schil en lijkt op Crown Prince en Sweet Mama. De diameter is
ongeveer 30-40 cm, een zeer handzaam pompoentje om lekker mee te
koken!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213530  10-15 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Bush Delicata' /
'Jester' F1

Cucurbita pepo 
Een lang houdbaar langwerpig pompoentje
(20x9cm) verwant aan de ‘Sweet Dumpling’.
De kleur is warm crème-geel met in de vage
plooien (in lengterichting) donkergroene
strepen.  
Deze verbeterde ‘Delicata’ heeft een semicompacte groei, meer
vruchtvlees en is meeldauwtolerant.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213540  10 zaden  € 2,50 
213540.1  100 zaden  € 12,50 
213540.2  1.000 zaden    € 75,00 
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Pompoenen 'Butterbush'

Cucurbita moschata 
Dit butternut-pompoentje (ook wel flessenhals-
pompoen genoemd) is heel vroeg oogstbaar
en neemt een kleine plek in beslag. De plant
maakt geen ranken en is compact net als de
courgette. Ideaal voor verhoogde
plantenbedden of potten dus! Butternut-pompoentjes zijn gemakkelijk in
gebruik omdat de zaden alleen in het buikje zitten, daarnaast zijn ze ook
nog zeer smakelijk en zacht van textuur.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213545  10 zaden  € 2,50 
213545.1  100 zaden  € 10,00 
213545.2  1.000 zaden    € 59,00 

Pompoenen 'Buttercup'
(Kabocha-type)

Cucurbita maxima 
Een goed bewaarpompoentje van middelgrote
afmeting (13-20 cm doorsnee). Opvallend is de
afgeplatte hoekige vorm. De kleur is
donkergroen met lichtgroene strepen en een
cupje aan de onderzijde. Dat is een lichtgroen gedeelte door een
cirkelvormige insnoering omsloten. Smakelijk zoet oranje vruchtvlees.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213550  10 zaden  € 1,95 
213550.1  100 zaden  € 10,00 
213550.2  1.000 zaden    € 60,00 

Pompoenen 'Butternut'

Cucurbita moschata 
ECO GETEELDE ZADEN!De kleur van de
vruchten is lichtgroen, rijpend naar beige en
de vorm is typerend voor een Butternut: een
buikje met een dikke zuilvormige nek. Lang
houdbaar, de smaak is boterzacht. Jong
geoogst een delicatesse en met schil en al eetbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213553  10 zaden  € 1,95 
213553.1  100 zaden  € 7,50 
213553.2  1.000 zaden    € 49,00 

Pompoenen 'Butternut Mix'

Cucurbita moschata 
Onze kweker van De Lusthof (Lieven David)
selecteerde deze flespompoenen in
verschillende maten, maar allemaal even
lekker. Amerikanen noemen dit type Butternut,
omwille van de notige, rijke smaak. Let op: dit
type hoort tot de soort Cucurbita moschata, en die heeft meer warmte en
tijd nodig dan de gemiddelde pompoen. Een beschut, vruchtbaar plekje in
je tuin en/of een warme zomer helpen daarbij.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213555  10 zaden  € 1,95 

Pompoenen 'Carnival' F1

Cucurbita pepo 
Een bontgekleurde vrucht: crème-witte tot
gele kleur met donkergroene en oranje strepen
langs de diepe overlangse groeven. Opvallend
vanwege decoratieve vorm en kleur, en niet
minder vanwege zoetgehalte en smaak ! Plant
draagt kleine vruchten in overvloed (gewicht 200-400g, afmeting 8-15cm).
De smaak is 1-2 maanden na de oogst optimaal. De vruchten hebben de
vorm van 'Sweet Dumpling', dus kunnen rechtop staan.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213560  10 zaden  € 2,50 
213560.1  100 zaden  € 12,50 
213560.2  1.000 zaden    € 75,00 

Pompoenen 'Casperita' F1

Cucurbita pepo 
De verbeterde ‘Baby Boo’! De vruchtjes zijn
helder wit en behouden hun kleur goed bij
bewaring. Uiteraard zijn deze mini-
pompoentjes eetbaar, het ideale maatje voor
restaurants en heel grappig om te vullen. Elke
vrucht weegt 300-400 g en is ongeveer 8-10 cm in doorsnee. De planten
geven een gezonde groei, door resistentie tegen virussen.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213562  10 zaden  € 2,95 
213562.1  100 zaden  € 19,50 

Pompoenen 'Celebration' F1

Cucurbita pepo 
De elegante vorm van 'Sweet Dumpling'
combineert dit ras met een compacte groei,
vroege rijping en zeer goede smaak. De wit
met groene strepen gaat al heel snel over in
creme met oranje strepen. 12x15cm.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213565  10 zaden  € 2,50 
213565.1  100 zaden  € 10,00 
213565.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Citrouille de
Touraine'

Cucurbita pepo 
Een ouwe reus! Dit grote ras is al eeuwen in
Frankrijk bekend en maakt 2-5 vruchten van
30-50 cm diameter en wel 50-70 cm! Dat
weegt dan ook tot 50 kg... De kleur is
donkergroen met brede gele strepen. Het roze vruchtvlees is prima voor
de soep.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213590  7 zaden  € 2,50 
213590.1  100 zaden    € 15,00 

Pompoenen 'Connecticut Field'

Cucurbita pepo 
(Engels: pumpkin)
Vrij grote, oranje, iets geribde vruchten met
een iets platronde vorm. Leent zich uitstekend
voor uitholling (Halloween). De 2-5 vruchten
per plant worden 25x30 cm in omvang.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213620  10 zaden  € 1,95 
213620.1  100 zaden  € 7,50 
213620.2  1000 zaden    € 35,00 
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Pompoenen 'Courge de Siam' /
'Melon de Malabar' / 'Boule de
Siam'

Cucurbita ficifolia 
(Engels: Pumpkin)
In Nederland al jaren in gebruik als onderstam
voor komkommers,(voor veel info: google op
“grafting cucumbers”). maar deze pompoen verdient het ook om te
worden geteeld. Ovaal van vorm (15-20cm doorsnee en 20-25cm lang) en
groengeel gespikkeld met gladde schil. Jong eetbaar als courgettes en rijp
heel leuk voor decoratie, maar het vrucht-vlees is ook prima eetbaar (een
beetje komkommerachtig). Het blad is decoratief en lijkt op en vijgenblad.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213640  10 zaden  € 1,95 
213640.1  100 zaden  € 15,00 
213640.2  1.000 zaden    € 125,00 

Pompoenen 'Crown Prince' /
'Crown'

Cucurbita maxima 
De bekendste smaakmaker in Nieuw-Zeeland!
Deze blauwgrijze pompoen is platrond, met
een afmeting van ongeveer 30x20 cm en is
zeer lang bewaarbaar. Aan de onderzijde
bevindt zich meestal een typerende ronde krans, de “Crown”. Het
oranjegele vruchtvlees ruikt al heerlijk fris en smaakt voortreffelijk!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213650  10 zaden  € 2,95 
213650.1  100 zaden  € 15,00 
213650.2  1.000 zaden    € 95,00 

Pompoenen 'Crunchkin' F1

Cucurbita pepo 
Prachtige kruising van oranje met witte
minipompoenen, die resulteerde in prachtige,
diepgeribde vruchtjes, donkeroranje met gele
vlekjes. De vruchtjes zijn 10 cm in doorsnee
en ongeveer 300-400 g zwaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213652  5 zaden  € 3,95 

Pompoenen 'Cushaw Green
Striped'

Cucurbita argyrosperma 
Langwerpige peervorm (meestal buik-halsje-
buikje) crèmewit met donkergroene strepen.
Cushaw heeft een lange groeitijd, op tijd
(binnen) zaaien en goed rijp oogsten! 
De lengte bedraagt 30-50cm.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213660  10 zaden  € 1,95 
213660.1  100 zaden  € 10,00 

Pompoenen 'Cushaw Tricolor' /
'Autumn Colors Cushaw' F1

Cucurbita argyrosperma 
Langwerpige peervorm (buik-halsje-buikje) in
driekleurige uitvoering: ivoorwit met
donkergroene en/of oranje strepen. Cushaw
heeft een lange groeitijd, op tijd (binnen)
zaaien en goed rijp oogsten!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213661  10 zaden  € 1,95 

Pompoenen 'Cushaw White'

Cucurbita argyrosperma 
Lange peervorm in een prachtig zachte kleur:
ivoorwit met heel vaag groene lengtestrepen.
Cushaw heeft een lange groeitijd, op tijd
(binnen) zaaien en goed rijp oogsten!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. De groeitoppen kunnen regelmatig worden gesnoeid en
zijn eetbaar! (Surinaamse keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de
beste bewaarbaarheid. Alle pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half
maart (binnen) of vanaf mei buiten op de plaats van bestemming, let wel
op vogels en muizen. Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk
van de groeikracht. Bij sommige soorten vermelden we de synoniemen,
dat zijn de namen waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten
vermelden we zeer gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een
van die bij elkaar vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213662  10 zaden  € 2,50 

Pompoenen '(Nutty) Delica' F1

Cucurbita maxima 
Een Japanse topper, zoetvlezig, iets
nootachtige smaak. De donker-groene
vruchten hebben lichtgroene strepen. De vorm
is rond, afgeplat, diameter 25 cm.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. De groeitoppen kunnen regelmatig worden gesnoeid en
zijn eetbaar! (Surinaamse keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de
beste bewaarbaarheid. Alle pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half
maart (binnen) of vanaf mei buiten op de plaats van bestemming, let wel
op vogels en muizen. Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk
van de groeikracht. Bij sommige soorten vermelden we de synoniemen,
dat zijn de namen waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten
vermelden we zeer gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een
van die bij elkaar vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213670  7 zaden  € 2,50 
213670.1  100 zaden  € 15,00 
213670.2  1.000 zaden    € 125,00 

Pompoenen 'Delicata' (Sweet
Potato-type)

Cucurbita pepo 
(Engels: winter squash)
Een lang houdbaar, langwerpig pompoentje
(20x9 cm) verwant aan de ‘Sweet Dumpling’.
De kleur is warm crèmegeel met in de vage
plooien (in lengterichting) donkergroene strepen. Al vanaf 1894 is deze
heerlijk zoete soort in de handel (afkomstig van Peter Henderson& Co,
New York)

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213680  10 zaden  € 1,95 
213680.1  100 zaden  € 7,50 
213680.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Dickinson'

Cucurbita moschata 
Deze bijzondere pompoen werd al in 1835
door Elijah Dickinson gekweekt en werd in het
begin ‘Large Cheese Pumpkin’ genoemd. De
vruchten kunnen flink groot worden, 5-15 kg is
normaal en uitschieters naar 25 kg komen
voor! Van buiten zijn de vruchten rond tot hoogrond, hebben na rijping
een glanzende gladde schil in een goudbruine kleur (eerst met een
waslaagje). Het vruchtvlees is (indien rijp) dieporanje, zoet, aromatisch en
fijn van structuur. Echt een grote broer van de flespompoen, geschikt voor
alle eet-doeleinden met pompoenen. 
Kenmerkend voor rassen van de Cucurbita moschata is de langere
groeitijd, begin dus op tijd met kweken, het is geen “last-minute” ras.
Kweken in een tunnel geeft uiteraard deze nadelen niet, maar onze
huidige zomers worden steeds geschikter voor de opkweek. 
Dit ras doet me aan de ‘Buckskin’ denken, die we al een tijdje uit het oog
zijn verloren…

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213685  7 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Dollop Mix'

Cucurbita pepo 
Hoe mooi en smakelijk samen kunnen gaan
blijkt uit deze lekkere mix! Een
kruisingspopulatie van één van onze partners,
met de beste eigenschappen van onder meer
Sweet Dumpling en Melonnette Jaspée de
Vendée. Deze creatie groeit in diverse vormen, kleuren en streepjes, en
smaakt vooral lekker zoet. De vruchten wegen 500-1000 g: dus prima voor
één maaltijd.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213690  15 zaden  € 2,95 
213690.1  100 zaden  € 12,50 
213690.2  1.000 zaden    € 75,00 
213690.3  10.000 zaden    € 250,00 
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Pompoenen 'Early Price'

Cucurbita moschata 
Prachtige vruchten met een doorsnee van 15-
20cm en een gewicht van 1-2kg. Duidelijk
geplooid, okergeel met een blauw-groen
netwerk en beeldschone doffe waslaag. Dit
lang bewaarbare hybride-ras is
ziektebestendig.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213720  10 zaden  € 1,95 
213720.1  100 zaden  € 7,50 
213720.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Fairy' F1

Cucurbita moschata 
Ovaalronde vruchten, lijken sterk op de
Mexicaanse ‘Mayo Kama’. Crèmegeel met
donkergroene brede strepen. Het gewicht ligt
tussen de 2-5 kg en deze hybride is goed
bestand tegen meeldauw en virussen.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213770  10 zaden  € 2,95 
213770.1  100 zaden  € 12,50 

Pompoenen 'Futsu Black Rinded'
/ ´Hayato´

Cucurbita moschata 
Een beauty! Scherp geplooide kleine vruchten.
Donkergroen tot (later) kaneel-bruin met in de
afrijping een zware matgrijze waslaag. Dit
bewaarpompoentje wordt zelden zwaarder dan
1 kg, het vruchtvlees is oranje.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213790  10 zaden  € 1,95 
213790.1  100 zaden  € 12,50 
213790.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Garbo'

Cucurbita maxima 
Wie vernoemd is naar Greta Garbo moet wel
heel mooi zijn… Deze robuste pompoen is rood
tot dieporanje, met een glanzende huid, iets
geplooid en platrond van vorm. De diameter
van 20-30 cm en 11-15 cm hoog zorgt voor
een gewicht van 2-6 kg. Kortom, voor de kenner: een kleine vorm van de
Rode Centenaar (Rouge Vif d'Etampes). Uitstekende consumtiekwaliteit
voor verwerking in bijv. soepen.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213796  7 zaden  € 1,95 
213796.1  100 zaden  € 7,50 
213796.2  1.000 zaden    € 40,00 

Pompoenen 'Gele Centenaar' /
'Jaune (Gros) de Paris' /
'Mammouth' / 'Gele Reus'

Cucurbita maxima 
(Engels: pumpkin)
Voor Nederland een van de bekendste
pompoenen, onregelmatig rond van vorm en
rozegeel van kleur. Meestal ontstaat bij rijping een ruw netwerk aan de
oppervlakte. De pompoen is groot, enige maanden houdbaar en weegt
tussen de 15 en 50 kg.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213800  10 zaden  € 1,50 
213800.1  100 zaden  € 7,50 
213800.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Georgia Candy
Roaster'

Cucurbita maxima 
(Engels: winter squash)
Dit historische ras is een ware smulpompoen
van behoorlijke afmeting! De langwerpige
vruchten zijn zalmroze van kleur en kunnen bij
een afmeting van 90cm lengte wel 25kg wegen! (meestal kleiner en
lichter) Gemakkelijk te schillen en met zoet, oranje vruchtvlees.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213810  10 zaden  € 2,50 
213810.1  100 zaden  € 15,00 

Naaktzadig, Vliesloos 'Gleisdorfer
Ölkürbis'

Cucurbita pepo 
De oliekalebas wordt in Oostenrijk nog veel
verbouwd. De zaden leveren een heerlijke olie
met nootaroma. Overigens zijn de vliesloze
zaden ook heerlijk om te eten: rauw,
geroosterd, verwerkt in salades, brood en andere bakgerechten. Dit ras
levert middengrote vruchten van ongeveer 20 cm: de kleur begint groen
met gele stippels en rijpt langzaam naar oranje met groene vlekken.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213840  10 zaden  € 1,95 

Pompoenen 'Gold Dust' F1 / 'Jill-
Be-Little'

Cucurbita pepo 
Was Jack B Quick al een verbetering van de
aloude Jack be Little, dit ras is goed nieuws
voor de professionele kweker. Weer een tikje
dieper oranje en minder rankend. Er komen
20% meer vruchten aan.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213855  10 zaden  € 1,95 
213855.1  100 zaden  € 10,00 
213855.2  1.000 zaden    € 50,00 
213855.3  10.000 zaden    € 430,00 

Pompoenen 'Golden Delicious' /
'Delicious Golden '

Cucurbita maxima 
Dit type staat bekend om z’n hoge
vitaminegehalte. De helderoranje iets
gebobbelde vrucht heeft een buik met een
smal toelopende hals, ongeveer 20 cm
doorsnee. Meestal lopen er lichtoranje streepjes door.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213860  7 zaden  € 1,50 
213860.1  100 zaden  € 7,50 
213860.2  1.000 zaden    € 40,00 
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Pompoenen 'Golden Hubbard'

Cucurbita maxima 
Wie een pompoen met een zachte textuur
zoekt… de voedingsmiddelenindustrie kiest
vaak voor dit ras! Middelmatig groot (20-30 cm
lang en 15-25 cm diameter) met een buikje en
aan beide zijden een dikke hals (rugby bal).
Kenmerkend is de bobbelige huid.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213870  7 zaden  € 1,50 
213870.1  100 zaden  € 7,50 
213870.2  1.000 zaden    € 40,00 

Pompoenen 'Gold Nugget' /
'Golden Nugget'

Cucurbita maxima 
Zeer geliefd pompoentje, vanwege zijn
handzame afmeting (10-12 cm), zijn goede
smaak en... zijn grote kans op “tweelingen”.
Dit is een spontane extra celdeling direct na de
bevruchting zodat een Siamese (aan elkaar groeiende) tweeling ontstaat:
heel leuk voor de sier! Kleur: oranje, Hokkaïdo-type.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213880  10 zaden  € 2,50 
213880.1  100 zaden  € 12,50 

Pompoenen 'Gold Strike' F1

Cucurbita pepo 
Moderne ‘Howden’ of ‘Connecticut Field’,
middentijds rijpend, gemiddeld gewicht 12 kg,
de planten ranken flink. De dieporanje
vruchten zijn bolrond tot iets platrond.
Opvallend zijn de stevige stelen, die deze
flinke vruchten sieren.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213890  10 zaden  € 1,95 
213890.1  100 zaden  € 10,00 
213890.2  1.000 zaden    € 65,00 

Pompoenen 'Guicoy'

Cucurbita pepo 
Een prachtige vrucht met zeer oude historie!
We vinden deze Zuid-Mexicaanse pompoen als
afbeelding op oude Maya potterij. Prachtige
brede ribben en bobbels geven de vrucht een
exotisch uiterlijk. Oogst ze jong voor een
heerlijk, bolronde courgette (guicoyitos) of laat enkele vruchten uitgroeien
tot ware sieraden voor de herfsttafel. Rijpe vruchten zijn uiteraard eetbaar
als pompoenen met een frisse, iets zoete smaak.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213900  10 zaden  € 2,95 
213900.1  100 zaden  € 15,00 
213900.2  1.000 zaden    € 100,00 

Pompoenen 'Heart of Gold' F1 /
'Harlequin' F1

Cucurbita pepo 
Een verder ontwikkelde ‘Sweet Dumpling’ Ze
zijn vroeger oogstbaar, uiterlijk is het enige
verschil dat deze een iets puntig uiteinde heeft
(als de Acorn-types). Daardoor kan je ze niet
rechtop zetten.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213930  10 zaden  € 2,50 
213930.1  100 zaden  € 10,00 
213930.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Hidemi'

Cucurbita moschata 
Een grappig, klein pompoentje, dat vrij laat
ontwikkelt, maar dan ook in groten getale! De
vruchten wegen maximaal 1 kg en zijn 10-15
cm doorsnee. Het oppervlakte is sierlijk
geplooid en als een oud stuk leer gerimpeld.
Onrijp zijn de vruchten donkergroen (oogststadium) en ze rijpen naar
beigebruin. Voor wie vergelijkt: Zeer lang houdbaar en een zachte, iets
zoete smaak.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213935  10 zaden  € 1,95 
213935.1  100 zaden  € 7,50 
213935.2  1.000 zaden  € 50,00 

Pompoenen 'Hokkaido Mix'

Cucurbita maxima 
ZEER SMAKELIJK IN VEEL MATEN EN
KLEUREN! 
Door jarenlange (nog steeds doorgaande)
selectie en kruisingen zijn we tros op dit
resultaat: mooie vruchten met een uitstekende
smaak! De kleurschakering is groot, zelfs binnen 1 vrucht. Elke vrucht
smaakt verrassend fris, soms zelfs iets zoet en heerlijk notig. De weinig
rankende planten geven jaarlijks een hoge opbrengst.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213939  10 zaden  € 2,95 
213939.1  100 zaden  € 9,95 
213939.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Honeynut'

Cucurbita moschata 
Klein, zoet en vruchtbaar! De butternut-
pompoen of flespompoen verheugt zich in een
toenemende populariteit. De verhouding
zaadopslag en vruchtvlees is gunstig en de
vruchtschil gemakkelijk dun. Ik zie dus een
grote toekomst voor deze kleinste butternut ter wereld (ik schrijf 2016).
Heerlijk om te vullen en veel zoeter dan de grotere broers. Aan 1 plant
groeien dubbel zoveel vruchten van 250-400 gram in gewicht en
meeldauw (schimmel) blijft meestal weg. Dit ras is een kweekproduct van
Michael Mazourek (Vegetable Breeding Institute, Cornell University) en
kwam rond 2012 op de markt.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213945  10 zaden  € 2,50 
213945.1  100 zaden  € 12,50 
213945.2  1.000 zaden    € 95,00 

Pompoenen 'Howden'

Cucurbita pepo 
(Engels: pumpkin)
Een traditionele “pie-pumpkin” uit Amerika. De
hoogronde vorm maakt het ras zeer geschikt
voor versiering, kerving etc. Donkeroranje,
mooi generfd, sterke steel. De vruchten rijpen
laat, dus zijn niet rot voordat de Halloween begint... De afmeting van deze
gewichtige vruchten: 10-15 kg bij een afmeting van 30x40cm.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213950  10 zaden  € 1,50 
213950.1  100 zaden  € 7,50 
213950.2  1.000 zaden    € 40,00 
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Pompoenen 'Hundredweight'

Cucurbita maxima 
(Engels: Pumpkin)
Een echte mammoet onder de pompoenen.
Vergelijkbaar met de kampioen ‘Atlantic Giant’,
maar dan met glanzende vruchthuid in lichte
abrikooskleur.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213960  15 zaden  € 1,50 

Pompoenen 'Hopi Black Green'

Cucurbita argyrosperma 
(Engels: Winter Squash)
De Hopi Indianen kweekten deze reusachtige,
peervormige vruchten al. Zeer donkergroene
met enkele lichtgroene strepen. Elke vrucht
weegt ± 7kg! Het gele vruchtvlees is zeer
geliefd. Zeldzaam ras.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213970  5 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Hopi Vatnga'

Cucurbita argyrosperma 
De vruchten kunnen gestreept of effen
donkergroen zijn. Omdat de schil heel hard is
kan deze pompoen indrogen en is dan
kandidaat voor een muziek-instrument.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. De groeitoppen kunnen regelmatig worden gesnoeid en
zijn eetbaar! (Surinaamse keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de
beste bewaarbaarheid. Alle pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half
maart (binnen) of vanaf mei buiten op de plaats van bestemming, let wel
op vogels en muizen. Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk
van de groeikracht. Bij sommige soorten vermelden we de synoniemen,
dat zijn de namen waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten
vermelden we zeer gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een
van die bij elkaar vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
213980  7 zaden  € 1,95 

Pompoenen 'Jack be Little' / 'Jack
B Quick' / 'Mandarin' / 'Sweetie
Pie' / 'Munchkin'

Cucurbita pepo 
Klein, diep geribd, oranje pompoentje, zo
groot als een vuist. Elke plant draagt 6-7
vruchten.  
Dit pompoentje houdt u met gemak een half jaar goed. Een leuk soort om
te laten klimmen!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214010  15 zaden  € 1,95 
214010.1  100 zaden  € 7,50 
214010.2  1.000 zaden    € 40,00 
214010.3  10.000 zaden    € 250,00 

Pompoenen 'Jack O Lantern'

Cucurbita pepo 
Middelgrote, oranje, iets geribde vruchten. Een
oude vertrouwde voor Halloween.  
De vruchten worden 20x20cm en zijn 5 kg
zwaar, prachtig maatje voor kinderen! De
vruchtrijping van deze flink rankende variëteit
is tamelijk laat.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214020  10 zaden  € 1,50 
214020.1  100 zaden  € 7,50 
214020.2  1.000 zaden    € 25,00 

Pompoenen 'Japanese Pie' /
'Nippon Island'

Cucurbita argyrosperma 
(Engels: winter squash)
Een historisch ras uit het “Land van de rijzende
zon”. Prachtige, 6kg zware, zwarte vruchten
met cèmewit vruchtvlees. In 1884 kwam dit
ras naar de USA en is toen als rariteit enorm populair geworden. De zaden
zijn in de vorm van Chinese tekens en hebben daarom als bijnaam:
Chinese Alfabet. 
Een verzamelobject!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214030  5 zaden  € 3,95 

Pompoenen 'Jarrahdale'

Cucurbita maxima 
Een flink rankende plant met veel en groot
blad. De middelgrote, platronde vruchten
(30x15 cm) hebben diepe, smalle plooien en
een grijsblauwe kleur: wat een sieraad! De
opbrengst is 2-5 vruchten (3-5 kg) per plant.
Deze lang houdbare soort blijft de oorspron-kelijke kleur behouden. Het
gele vruchtvlees is stevig en zoet.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214040  7 zaden  € 1,95 
214040.1  100 zaden  € 7,50 
214040.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'La Estrella' F1

Cucurbita moschata 
Een Amerikaans kweekproduct met grote
uniformiteit en prachtig zacht vruchtvlees. De
bolronde tot iets afgeplatte vruchten zijn beige
met zachtgroene strepen: beautiful! Ze wegen
3-5kg. De rijping is tamelijk laat.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214060  7 zaden  € 1,95 
214060.1  100 zaden  € 10,00 

Naaktzadig, Vliesloos 'Kakai' /
'Comet' / 'Heracles' / 'Lady
Godiva' / 'Courge d'amande'

Cucurbita pepo 
Snelgroeiende pompoen, die tussen de 20 en
30 cm in doorsnee wordt en 2-4 kg weegt. De
huidkleur is oranjegeel met groene strepen,
vlekken en stippen. (Als een landkaart verdeeld over de vrucht). Dit soort
is middenlang houdbaar (3-4 maanden). Een bijzonderheid zijn de
eetbare, zachte zaden (zgn. ‘blote’ zaden, waar het soort de naam Lady
Godiva aan dankt), die bijvoorbeeld geroosterd of in brood meegebakken
kunnen worden gegeten. Heel gezond! In Oostenrijk wordt deze soort
gebruikt om een heerlijke olie uit te persen (Ölkürbis). Tenslotte is het
vruchtvlees prima voor de soep, over veelzijdigheid gesproken…

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214070  10 zaden  € 1,95 
214070.1  100 zaden  € 12,50 
214070.2  1.000 zaden  € 75,00 

Pompoenen 'Kestane Kabagi' /
'Kestane Kabağı'

Cucurbita maxima 
Prachtige, grijze pompoen met diepe nerven,
30-50 cm doorsnee. Het vruchtvlees is
dieporanje van kleur en de smaak heel erg
geliefd! 
Een van de meest geteelde pompoen in Turkije, de vruchten kunnen flink
zwaar worden: 15-40 kg.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214072  10 zaden  € 3,95 

Pompoenen 'Kikuza'

Cucurbita moschata 
Prachtig historisch ras uit Japan, dit ras werd
al geteeld in de Edoperiode (1603-1867)! De
sierlijke, diepgegroefde vruchten zijn 10-15 cm
in doorsnee en kleuren van lichtbeige naar
licht-leerbruin. Het opmerkelijk zoete
vruchtvlees heeft een notig aroma. Lang te bewaren! Dit ras wordt schaars
geteeld, maar (ook voor restaurants) een aanrader.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214075  10 zaden  € 2,95 
214075.1  100 zaden  € 19,95 

Zaden - Groenten en Fruit 97/186

https://www.vreekenszaden.nl/213960-pompoenen-hundredweight
https://www.vreekenszaden.nl/213960-pompoenen-hundredweight
https://www.vreekenszaden.nl/213970-pompoenen-hopi-black-green
https://www.vreekenszaden.nl/213970-pompoenen-hopi-black-green
https://www.vreekenszaden.nl/213980-pompoenen-hopi-vatnga
https://www.vreekenszaden.nl/213980-pompoenen-hopi-vatnga
https://www.vreekenszaden.nl/214010-pompoenen-jack-be-little-jack-quick-mandarin-sweetie-pie-munchkin
https://www.vreekenszaden.nl/214010-pompoenen-jack-be-little-jack-quick-mandarin-sweetie-pie-munchkin
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/214020-pompoenen-jack-lantern
https://www.vreekenszaden.nl/214020-pompoenen-jack-lantern
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/214030-pompoenen-japanese-pie-nippon-island
https://www.vreekenszaden.nl/214030-pompoenen-japanese-pie-nippon-island
https://www.vreekenszaden.nl/214040-pompoenen-jarrahdale
https://www.vreekenszaden.nl/214040-pompoenen-jarrahdale
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/214060-pompoenen-la-estrella-f1
https://www.vreekenszaden.nl/214060-pompoenen-la-estrella-f1
https://www.vreekenszaden.nl/214070-naaktzadig-vliesloos-kakai-comet-heracles-lady-godiva-courge-amande
https://www.vreekenszaden.nl/214070-naaktzadig-vliesloos-kakai-comet-heracles-lady-godiva-courge-amande
https://www.vreekenszaden.nl/214072-pompoenen-kestane-kabagi-kestane-kaba
https://www.vreekenszaden.nl/214072-pompoenen-kestane-kabagi-kestane-kaba
https://www.vreekenszaden.nl/214075-pompoenen-kikuza
https://www.vreekenszaden.nl/214075-pompoenen-kikuza


Pompoenen 'Knuckle Head' F1

Cucurbita pepo 
Een echte oranje halloweenpompoen met
goede, normale consumptiekwaliteit, maar
daarnaast ook extra sierlijk door de grote,
vaak groene (soms oranje) knobbels. De
vruchten kunnen 5-10 kg zwaar worden,
afhankelijk van de zomer en de grondsoort.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214077  7 zaden  € 2,95 
214077.1  100 zaden  € 25,00 

Pompoenen 'Kumi-Kumi' / 'Kamo
Kamo'

Cucurbita pepo 
Een bijzonder pompoentje uit Midden-Amerika.
De ovaalronde, feloranje vruchten zijn 8-10cm
in diameter en 12-15cm hoog, uniek zijn de
scherpe en dikke banen, die van boven naar
beneden lopen! We zijn blij weer eens een originele, eetbare partij van dit
bijzondere ras te hebben bemachtigd.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214080  10 zaden  € 1,95 
214080.1  100 zaden  € 7,50 
214080.2  1.000 zaden    € 35,00 

Pompoenen 'Lakota'

Cucurbita maxima 
Decoratief en lekker! Een hoog
vitaminegehalte en zeer zacht vruchtvlees:
populair in babyvoeding! Deze oranjerode
vrucht met diep-groene streepjes heeft een
dikke buik met dun wordende hals (peervorm).
De afmeting is ongeveer 20 cm doorsnee. De Lakota Sioux (indianen)
verbouwden dit soort al eeuwen.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214090  7 zaden  € 1,95 
214090.1  100 zaden  € 10,00 
214090.2  1.000 zaden    € 75,00 

Pompoenen 'Little Tiger' / 'Sc415'

Cucurbita pepo 
Een grappige kruising, nog maar net in de
verkoop en nu al met vele namen... Het model
is als ‘Sweet Dumpling’, maar dan een slag
kleiner. De kleur is crème met in de groeven
oranje strepen.  
Een sieraad, maar ook handzaam lekker:  
4 minuten in de magnetron... klaar!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214110  6 zaden  € 2,95 
214110.1  100 zaden  € 35,00 
214110.2  1.000 zaden    € 250,00 

Pompoenen 'Long Island Cheese'
/ 'Tancheese'

Cucurbita moschata 
Middelgrote, platte, iets geplooide vruchten in
gele tot beige kleur. De vorm neigt soms naar
driehoekig. Het gewicht ligt tussen de 3-6 kg.
Het op de tong smeltend vruchtvlees van dit
Butternuttype is zo zacht als avocado, derhalve ideaal voor crèmesoepen.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214120  7 zaden  € 1,95 
214120.1  100 zaden  € 10,00 
214120.2  1.000 zaden    € 60,00 

Pompoenen 'Lower Salmon River'

Cucurbita maxima 
Een zeer smakelijke, Noord-Amerikaanse
pompoen, die de smaak van de Japanse
Hokkaido-pompoenen (zoals Uchiki Kuri)
evenaart. Het “kontje” van de vrucht groeit
meestal uit waardoor de vrucht iets
langwerpiger wordt. Afmeting ongeveer 30-40 cm in doorsnee, 1-4kg en
de kleur is prachtig zalmroze. De bewaarbaarheid van de vruchten is zeer
goed en de smaak is vanaf eind november optimaal. Dit ras werd
eeuwenlang in de rivierstreek van Idaho geteeld. Bij menige smaaktest is
dit ras een winnaar, hoor een van jury-uitspraken: “The texture was on
point in each cooking method [raw, steamed, roasted]….will perform well
in a variety of processes including a quick and mild pickle, sweet and sour,
simple preparations such as roasted, skin on slices or cubed and cooked
with hearty herbs and spices. Great squash for home and restaurant alike.”

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214130  10 zaden  € 2,95 
214130.1  100 zaden  € 15,00 

Pompoenen 'Marina'

Cucurbita moschata 
Dit traditionele soort uit Mallorca is langwerpig
met een rond buikje, van het butternuttype.
Slank, ongeveer 30 cm lang en 8-10 cm breed.
Aantrekkelijke kleur: warmbeige met
zachtgroene strepen en stippels.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214140  10-15 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Marina di Chioggia'

Cucurbita maxima 
(Engels: winter squash)
Een oude Italiaanse cultivar, die rond de
eeuwwisseling zeer populair was. Dit soort
kent 2 verschijningsvormen: 1) prachtig
wrattige, mat zwartgroene vrucht, tamelijk
groot en afgeplat of 2) platrond, iets geribd, glanzend groen met verticale,
lichtgroene vage strepen. Zeer goed bewaarbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214150  7 zaden  € 1,95 
214150.1  100 zaden  € 12,50 
214150.2  1.000 zaden    € 95,00 

Pompoenen 'Marvinna' F1

Cucurbita moschata 
Een prachtige, platronde pompoen met zeer
goede smaak! De afmeting is ongeveer 25 cm
doorsnee en 9 cm hoog en ze wegen 3 kg.
Alleen al voor de sier wil je ze hebben:
prachtig geribd, eerst groen geaderd met gele
vlekken, later (na de oogst) rijpend naar kastanjebruin. Deze pompoen is
ook onrijp al een lekkernij, de muskaatsmaak geeft er een extra
interessante smaak aan.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214154  10 zaden  € 2,95 
214154.1  100 zaden  € 20,00 
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Pompoenen 'Melonette Jaspée de
Vendée' / 'Melonnette Jaspée de
Vendée'

Cucurbita pepo 
Bolronde pompoen, ongeveer 2 kg zwaar,
oranje-gele vruchthuid. De witte aders
verschijnen bij rijping. Dit kleine "meloentje"
groeit heel gemakkelijk en geeft veel vruchten. U zult verbaasd staan over
de smaak. Dit is het zoetste pompoentje uit ons aanbod, de smaak
verbetert door bewaring zelfs! Wordt rauw gegeten of in gerechten
verwerkt. Voor rauw gebruik raspen, in blokjes snijden of door de blender
mixen. De gekookte melonette heeft van nature een iets korrelige
structuur.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214160  10 zaden  € 2,95 
214160.1  100 zaden  € 12,50 
214160.2  1.000 zaden    € 95,00 
214160.3  10.000 zaden    € 795,00 

Pompoenen 'Mini Green Hubbard'

Cucurbita maxima 
Peervormig wrattig pompoentje; de vruchten
zijn donkergroen met (soms) lichtgroene
strepen en wegen rond de kg.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. De groeitoppen kunnen
regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse keuken).
Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214170  7 zaden  € 1,50 
214170.1  100 zaden  € 7,50 

Pompoenen ‘Mogango sul
Mineiro’

Cucurbita pepo 
Dit fraaie Portugese ras is de kleinere broer
van de ‘Abóbora Porqueira’ en heeft extra
sierlijke en zware, opstaande ribben. Meestal
oogst je ze als de vruchten diepgroen kleuren,
na de oogst kleuren de ribben heldergeel. Hoe rijper hoe meer smaak,
zeer jong geoogst kan je ze als courgette eten! De planten ranken en
geven vruchten van 2-3 kg.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214185  10 zaden  € 2,95 
214185.1  100 zaden  € 15,00 
214185.2  1000 zaden    € 100,00 

Pompoenen 'Mongogo de
Guatemala'

Cucurbita pepo 
Een bijzonder pompoentje uit Midden-Amerika.
De middenkleine, ronde, donkergroene
vruchten zijn 15-20 cm in diameter en hebben
10 verticale erop liggende lichtgroene banden.
Het gewicht is 2-4 kg, elke plant geeft 2-5 vruchten. Het witte, zachte
vruchtvlees smaakt jong (onrijp) gegeten het beste. Een hard groeiende
ranker, warmte minnend, goed bewaarbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214190  10 zaden  € 1,95 
214190.1  100 zaden  € 10,00 
214190.2  1000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Moranga de Mesa'

Cucurbita maxima 
Prachtige, halfhoge vruchten met diepe ribben
in roze tot zalmoranje kleur en lichtoranje,
goed smakend vruchtvlees. In Brazilië is dit ras
heel populair, er wordt een heerlijk
garnalengerecht mee klaargemaakt en deze
wordt in restaurants vaak prachtig opgediend: 'Camarãona Moranga'. De
vruchten worden 30-40 cm doorsnee en weegt 2-4 kg.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214195  7 zaden  € 1,95 

Pompoenen 'Musquee de
Provence'

Cucurbita moschata 
(Engels: winter squash)
Vanwege zijn vorm en smaak een zeer geliefde
pompoen! Platronde vruchten (30-50 cm
doorsnee) met diepliggende, verticale ribben,
eerst donkergroen, daarna rijpend naar de prachtige rijpe kaneelkleur
(alsof ‘ie uit hout gesneden is). Het vruchtvlees heeft een zachte textuur
en is geeloranje van kleur, zoet-aromatisch ietwat neigend naar
muskaatsmaak. Muskaatpompoenen worden alleen bij vroege zaai en
(beschermde) uitplant rijp geoogst in ons klimaat. Als het natter of kouder
wordt in de herfst kan gewoon worden geoogst, de vruchten rijpen op een
matig warme plaats gewoon na tot de mooie eindkleur. Vanaf dat stadium
is de smaak optimaal.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214200  10 zaden  € 2,50 
214200.1  100 zaden  € 9,95 
214200.2  1.000 zaden    € 50,00 
214200.3  10.000 zaden    € 250,00 

Pompoenen 'Musquee de
Provence'

Cucurbita moschata 
ECO GETEELDE ZADEN!Vanwege zijn vorm en
smaak een zeer geliefde pompoen! Platronde
vruchten (30-50 cm doorsnee) met
diepliggende, verticale ribben, eerst
donkergroen, daarna rijpend naar de prachtige rijpe kaneelkleur (alsof ‘ie
uit hout gesneden is). Het vruchtvlees heeft een zachte textuur en is
geeloranje van kleur, zoet-aromatisch ietwat neigend naar muskaatsmaak.
Muskaatpompoenen worden alleen bij vroege zaai en (beschermde)
uitplant rijp geoogst in ons klimaat. Als het natter of kouder wordt in de
herfst kan gewoon worden geoogst, de vruchten rijpen op een matig
warme plaats gewoon na tot de mooie eindkleur. Vanaf dat stadium is de
smaak optimaal.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214210  10 zaden  € 2,95 
214210.1  100 zaden  € 15,00 
214210.2  1.000 zaden    € 95,00 

Pompoenen 'Musquee du Maroc'

Cucurbita moschata 
Voor de lekkerste soep! Bolrond tot iets
peervormige vruchten met een doorsnee
van15-20cm en een gewicht van1-3kg.  
De donkergroene buitenkant verkleurt later
naar terracotta-bruin (afwijkende vormen
komen voor). Heel decoratief zijn de grote, donkere wratten. Zaai ze vroeg
want de vruchten rijpen laat. Teelt in de kas natuurlijk geen probleem!  
Het dieporanje vruchtvlees is iets zoet, aromatisch en zeer goed van
kwaliteit.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214300  7 zaden  € 2,95 

Naaktzadig, Vliesloos 'Naked
Bear' F1

Cucurbita pepo 
Deze middelgrote, 1-2 kg zware, oranje
pompoenen zijn sierlijk en op 2 manieren
eetbaar: het vruchtvlees is lekker in de soep,
maar waar deze pompoen speciaal voor
geteeld is, namelijk voor de “vliesloze” oftewel “naakte” zaden, die heerlijk
zijn in bakproducten, lekker om rauw te snacken met wat kruiden en (een
grotere hoeveelheid) om olie van te persen. ‘Naked Bear’ geeft meer
zaden dan de oude vliesloze rassen en de planten geven een hoge
opbrengst ondanks aanvallen door ziekten.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214570  10 zaden  € 2,95 
214570.1  100 zaden  € 19,50 
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Pompoenen 'Neon' F1

Cucurbita pepo 
Vergeten te zaaien? Een late order
binnengehaald? Dit ras kan zelfs begin juli nog
gezaaid worden om op 31 oktober een goede
halloweenpompoen te oogsten. De bekende
oranje, ronde vruchten hebben een diameter
van 20 cm, de plant rankt nauwelijks.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214580  10 zaden  € 2,50 
214580.1  100 zaden  € 12,50 
214580.2  1.000 zaden    € 89,00 

Pompoenen 'New England Blue
Hubbard'

Cucurbita maxima 
Bewaarpompoen met decoratief bobbelige
vruchthuid. Vrij zwaar type (5-10 kg) met
blauwgrijze kleur. De vrucht heeft een bolle
buik met aan beide zijden een hals. Een
bijzonder decoratieve pompoen, die zonder probleem een jaar kan worden
bewaard!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214600  7 zaden  € 1,95 
214600.1  100 zaden  € 10,00 
214600.2  1.000 zaden    € 60,00 

Pompoenen 'New England
Cheddar' F1

Cucurbita moschata 
Middelgrote, platte, iets geplooide vruchten in
gele tot beige kleur. Het gewicht ligt tussen de
5-6 kg. Het op de tong smeltend vruchtvlees
van dit Butternuttype is zo zacht als avocado,
derhalve ideaal voor o.a. crèmesoepen. Dit ras is een professionele
verbetering van de oude Long Island Cheese: niet vroeger oogstbaar (blijft
een traag ras) maar uniformer en meer opbrengst gevend.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214610  7 zaden  € 1,95 
214610.1  100 zaden  € 10,00 

Pompoenen 'New England Pie' /
'Small Sugar'

Cucurbita pepo 
Een traditionele taartpompoen met prachtige,
oranje vruchthuid. Wordt vanwege de matige
grootte (1-3 kg) wel ingedeeld als Mini-Jack O’
Lantarn. Dit soort is de grotere voorouder van
‘Baby Bear’.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214650  10 zaden  € 1,50 
214650.1  100 zaden  € 7,50 
214650.2  1.000 zaden    € 35,00 

Pompoenen 'Nicaise'

Cucurbita maxima 
(Engels: Pumpkin)
Een oude, smakelijke, Franse variëteit, die
vaak wordt vergeleken met de Rode Centenaar
(215200) maar dan kleiner en handzamer.
Vrucht afgeplat, roodachtig oranje, met ribben
en iets gebobbeld soms met geaderde kurklaag. Het gewicht varieert van
8-15 kg, de diameter van 20-40 cm. Aanbevolen voor een smakelijke
panvullende soep!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
214800  7 zaden  € 2,95 
214800.1  100 zaden  € 25,00 

Pompoenen 'One Too Many'

Cucurbita maxima 
Unieke kleur: wit met rode aders! Deze
kruising zorgt voor een pompoen die zijn
weerga niet kent. De meeste zijn bolrond, 30-
40cm in doorsnee en wegen ongeveer 10kg.
Nauwelijks vatbaar voor meeldauw!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215010  7 zaden  € 3,95 
215010.1  100 zaden  € 30,00 

Pompoenen 'Olive Verte'

Cucurbita maxima 
(Engels: Winter Squash)
Sinds 1880 al in cultuur in Frankrijk. Wordt
echter nog maar door enkele kwekers
vermeerderd. De krachtig groeiende planten
dragen vruchten van 3-8 kg. De vorm is die
van een bovenmaatse rugby-bal, de kleur is olijfgroen met lichtgroene
spikkeltjes, later rijpend naar kastanjebruin. De vruchthuid is dun en
matglanzend.Verrassend is het stevige vruchtvlees van uitstekende
kwaliteit.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215020  10 zaden  € 2,95 
215020.1  100 zaden  € 15,00 

Pompoenen 'Orange Butternut'

Cucurbita moschata 
Prachtig ras dat oorspronkelijk uit Hongarije
komt, en de laatste 20 jaar in België verder is
geselecteerd. Het unieke van dit ras is dat
deze niet naar beige afrijpt maar een tintje
warmer van kleur wordt, tot lichtoranje (met
groene strepen) toe. Het vruchtvlees is diep oranje en heel smakelijk met
een zachte textuur. Mooie, slanke, peervormige vruchten, met een extra
waslaagje. Gewicht: meestal tussen 700 en 900 g. De rijping is vrij vroeg,
gegarandeerd een goede oogst in ons klimaat!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215030  10 zaden  € 1,95 
215030.1  100 zaden  € 7,50 
215030.2  1000 zaden  € 50,00 

Pompoenen 'Oringo' F1 / 'Super
Gold' F1

Cucurbita moschata 
Verbetering van de historische Yokohama.
Prachtige zeer platronde vruchten: 30 cm in
doorsnee en slechts 10 cm hoog. De zeer
donkergroene schil is geheel bedekt met
decoratieve wratten. Bij rijping ontstaat een wasachtig laagje. Vroege
rijping, 4 kg per vrucht, veel donkergeel vruchtvlees.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215040  10 zaden  € 2,95 
215040.1  100 zaden  € 25,00 
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Pompoenen 'Pacific Giant'

Cucurbita maxima 
Een wedstrijdpompoen voor het telen van
enorme vruchten! Het is een Europese
doorteelt van de Atlantic Giant en wat
voordeliger in aanschaf. De vruchten zijn
eetbaar, maar geven een flinke maaltijd... De
planten ranken en groeien hard, ze mogen gesnoeid worden. Voor een
extra grote vrucht de rest van de vruchten wegsnijden.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215045  10 zaden  € 1,95 
215045.1  100 zaden  € 10,00 
215045.2  1.000 zaden    € 75,00 

Pompoenen 'Pepita' / 'Veracruz
Pepita' / 'Salvador'

Cucurbita argyrosperma 
Kleine tot middelgroot, iets peervormig rond,
helderwit met groen gestreept pompoentje:
heel decoratief. Felgeel vruchtvlees van
uitstekende smaak. Doorsnee 10-20 cm.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215050  10 zaden  € 2,50 
215050.1  100 zaden  € 12,50 

Pompoenen 'Peruaanse'

Cucurbita maxima 
Imposante, donkergroene vruchten met mooie
ribben en een glanzende “vacht”. Er komt 1
vrucht per plant, die vervolgens lang houdbaar
is. Aan tafel!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. De groeitoppen kunnen regelmatig worden gesnoeid en
zijn eetbaar! (Surinaamse keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de
beste bewaarbaarheid. Alle pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half
maart (binnen) of vanaf mei buiten op de plaats van bestemming, let wel
op vogels en muizen. Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk
van de groeikracht. Bij sommige soorten vermelden we de synoniemen,
dat zijn de namen waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten
vermelden we zeer gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een
van die bij elkaar vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215070  10 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Prizewinner' F1

Cucurbita pepo 
(Engels: pumpkin)
De grootste halloweenpompoen die bestaat.
Bolrond, oranje, stevige steel, dus alle
eigenschappen van de gewone rassen, maar
deze kan 25-100 kg wegen!  
De rankende planten geven 2-4 vruchten per plant.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215090  3 zaden  € 3,95 

Pompoenen 'Phoenix' F1

Cucurbita moschata 
Een bijzonder gevlekt typetje! Ovaalrond van
vorm (druppel of dikke peer) heeft deze beige
vrucht een mozaïek van kleine en grote
zachtgroene vlekken. De afmeting is 15-20 cm.
Zeer gelijkmatig, vroeg rijpend en volgens de
leverancier een weinig rankend gewas. De smaak is opvallend zoet: een
Taiwanese topper!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215100  7 zaden  € 1,95 
215100.1  100 zaden  € 12,50 

Pompoenen 'Plat Wit Boer' /
'Blanche Platt White Boer'

Cucurbita maxima 
(Engels: winter squash)
Witte vruchten, zeer afgeplat, met oranjerood
vruchtvlees. De middelgrote vruchten (30-
40cm) zijn goed te bewaren en eetbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215110  7 zaden  € 1,95 
215110.1  100 zaden  € 12,50 
215110.2  1.000 zaden    € 95,00 

Pompoenen 'Plat Wit Boer Mini'
F1

Cucurbita maxima 
Bijzonder smaakvol, dit traditionele ras uit
Zuid-Afrika met witte vruchten, zeer afgeplat
rond met oranjerood vruchtvlees.  
De middelkleine (20-30cm) vruchten zijn goed
te bewaren en algemeen gewaardeerd in restaurants vanwege smaak en
bewerkbaarheid. De plant rankt nauwelijks.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215120  7 zaden  € 1,95 
215120.1  100 zaden  € 10,00 
215120.2  1.000 zaden    € 75,00 

Pompoenen 'Plein de Naples' /
'Lunga di Napoli'

Cucurbita moschata 
Grote, langwerpige vruchten met een "buikje",
kunnen wel 60 cm lengte bereiken. Gladde,
donkergroene vruchthuid, die bij de late rijping
grote en kleine mosterdgele strepen heeft en
uiteindelijk geheel beigegeel afrijpt. Zo'n vrucht geeft bij consumptie
natuurlijk een overvloed aan vruchtvlees. Dit vruchtvlees is oranjegeel,
lekker zoet en met een goede geur. Uit de beschrijving blijkt wel, dat dit
een goed bewaarras is. Tip: oogst enkele vruchten als primeur zeer jong,
ze smaken als courgette met een licht muskaataroma.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215121  10 zaden  € 1,95 
215121.1  100 zaden  € 7,95 
215121.2  1.000 zaden    € 35,00 
215121.3  10.000 zaden    € 175,00 

Pompoenen 'Porcelain Doll' F1

Cucurbita maxima 
Een kleur, die je zelden ziet bij pompoenen:
porseleinroze! De vruchten worden tamelijk
groot en wegen 7-10 kg. Een imposante
sieraad op de herfsttafel dus... In de loop van
de herfst bouwt de goede smaak zich op: iets
zoet, aromatisch en notig, ruim inzetbaar voor veel gerechten.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215131  7 zaden  € 2,95 
215131.1  100 zaden  € 35,00 
215131.2  1000 zaden    € 250,00 

Pompoenen 'Potimarron Français'

Cucurbita maxima 
Dit oude, Franse ras is te vergelijken met de
bekende Japanse Uchiki Kuri (of Red Kuri),
maar was al veel eerder in Europa. Bij
vergelijkende proeven bleek de opbrengst iets
hoger en de bewaarbaarheid beter. Reden
genoeg om dit ras weer opnieuw aan je voor te stellen! De smaak is
bijzonder goed: iets zoet, notig met een mooie textuur.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215135  10 zaden  € 2,50 
215135.1  100 zaden  € 15,00 
215135.2  1000 zaden    € 125,00 
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Pompoenen 'Potiron d' Argentine'

Cucurbita maxima 
Prachtige Argentijnse pompoen, met een zeer
lange historie. De kans is groot dat dit ras al
duizenden jaren in cultuur is. De vruchten
hebben een iets bobbelige schil met ondiepe
ribben. Het vruchtvlees is oranjegeel en ruikt
heerlijk fris, wat een excellente smaak verraad. De meeste vruchten zijn
20-25 cm in doorsnee en wegen 1,5-3 kg.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215136  10 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Potiron d' Alençon'

Cucurbita maxima 
Een smakelijk en zeer oud Frans ras, dat jaren
onvindbaar was... deze is ontstaan (of veel
geteeld) rond Alençon, een oude stad tussen
Le Mans en Caen. De dieporanje vruchten zijn
langwerpig van vorm (20 cm x 30-50 cm) en
wegen tussen de 3-5 kg. De fijne textuur, samen met het fijne, notige
aroma werd en wordt geroemd, de Fransen weten wel wat lekker is…

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215137  10 zaden  € 2,95 
215137.1  100 zaden  € 15,00 

Pompoenen 'Pro Gold 510' F1 /
'Cargo' F1 / 'Gold Gem' F1

Cucurbita pepo 
Een hybride, tamelijk snel rijpende, dieporanje
(Halloween)pompoen. Hoogrond model, smalle
duidelijke ribben en een stevige donkergroene
steel. Dit Amerikaanse professionele soort is
ruim 30 cm in diameter en 40 cm hoog.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215140  7 zaden  € 1,95 
215140.1  100 zaden  € 12,50 
215140.2  1.000 zaden    € 89,00 

Pompoenen 'Queensland Blue'

Cucurbita maxima 
(Engels: winter squash)
Dit soort komt oorspronkelijk uit Australië. De
donkergroene met blauw gewolkte vruchten
zijn middelgroot, 25 cm in diameter en
halverwege ingesnoerd. Een glanzend, zeer
decoratief pompoentje met scherpe ribben. Lang houdbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215150  7 zaden  € 1,95 
215150.1  100 zaden  € 10,00 
215150.2  1.000 zaden    € 75,00 

Pompoenen 'Red Kuri' / 'Uchiki
Kuri' / 'Solor'

Cucurbita maxima 
(Engels: winter squash)
ECO GETEELDE ZADEN! De kleur van dit
peervormige pompoentje is diep oranjerood.
De vruchten zijn een goudmijn aan vitaminen
en mineralen. Ze wegen ongeveer 2-3,5 kg, geuren naar muskus en
smaken (iets) naar kastanje. Dit is een origineel Hokkaido type.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215159  10 zaden  € 2,50 
215159.1  100 zaden  € 10,00 
215159.2  1.000 zaden    € 60,00 
215159.3  10.000 zaden    € 395,00 

Pompoenen 'Red Warty Thing'

Cucurbita maxima 
(Engels: winter squash)
Het uitgestorven ras ‘Essex Turban’ is met dit
prachtige ras nieuw leven ingeblazen. De
oorsprong is een kruising tussen een Tukse
Muts en een Hubbard. Het resultaat is een
zeer wrattige dieprode vrucht met de trommelvorm van een Turkse Muts:
een marktveroveraar!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215160  7 zaden  € 2,95 
215160.1  100 zaden  € 25,00 

Pompoenen 'Racer' F1

Cucurbita pepo 
Een hybride, tamelijk snel rijpende, dieporanje
(halloween) pompoen. Bolrond van vorm,
smalle duidelijke ribben en een stevige
donkergroene steel. Dit Amerikaanse,
professionele soort is ruim 30 cm in diameter
en 5-6 kg van gewicht; deze verbeterde Ghostrider rankt weinig.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215165  7 zaden  € 1,95 
215165.1  100 zaden  € 12,50 
215165.2  1.000 zaden    € 95,00 

Pompoenen 'Rocky' F1

Cucurbita moschata 
Een moschata met bijzondere kenmerken.
Donkergroene, iets afgeplatte vruchten van
20-30 cm doorsnee. De vruchthuid is iets
gebobbeld en de vele plooien zijn niet
ingezonken (zoals meestal) maar liggen als
smalle ribben (als kraaltjes) over de vrucht heen: heel apart! De vrucht
rijpt kaneel-bruin. Gewicht 1-2 kg, 5-6 vruchten per plant.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215180  7 zaden  € 1,95 

Pompoenen ‘Rouge Vif
d’étampes’ / 'Rode Centenaar'

Cucurbita maxima 
Een oude Franse variëteit van voor 1830.
Vrucht afgeplat, roodachtig oranje, met ribben
en iets gebobbeld. Het gewicht varieert van 8-
20 kg en de diameter van 30-50 cm.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215200  10 zaden  € 1,50 
215200.1  100 zaden  € 7,50 
215200.2  1.000 zaden    € 35,00 
215200.3  10.000 zaden    € 150,00 

Pompoenen ‘Rolet’ / (Rondini-
type)

Cucurbita pepo 
(Engels: Gem Squash)
Een minipompoentje met veel mogelijkheden.
Lang te bewaren, dus ideaal voor de sier, maar
ook fris van smaak dus goed eetbaar en ideaal
om in zijn geheel te koken! De donkergroene (tot bijna zwarte) bolronde
vruchten zijn ongeveer 10 cm doorsnee. Rolet en Little Gem zijn de groene
broertjes van de Pomme d’Or. Je zou ze tot de ronde, klimmende
courgettes kunnen rekenen. Dit probleemloze pompoentje handhaaft zich
zelfs op de armste grond!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215220  15 zaden  € 1,95 
215220.1  100 zaden  € 7,50 
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Pompoenen 'Scheherazade'

Cucurbita pepo 
Bij deze zogenaamde “naaktzadige” variëteit
worden de zaden gebruikt voor het persen van
pompoenolie of voor het mengen in deeg,
salades of andere gerechten. De vlies rond het
zaad ontbreekt, dus je kan ze zo knabbelen!
Uiteraard is het vruchtvlees ook geschikt voor het bereiden van een lekker
soepje... De vruchten zijn rond tot hoog ovaal van vorm, oranje met
groene aders en sierlijke wratten. Elke vrucht weegt 2-5 kg.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215228  10 zaden  € 1,95 
215228.1  100 zaden  € 9,95 

Pompoenen 'Show King'

Cucurbita pepo 
Dit is eigenlijk de Atlantic Giant in het
grijsgroen. Amerikanen noemen het de "Giant
Squash". De glanzende vruchten groeien
liggend en kunnen een hoog gewicht bereiken.
Wij kochten voor u de zaden, die uit
kampioenwinnaars afkomstig zijn (250-350 kg). Het wereldrecord 2017
staat op naam van een Amerikaan: Joe Jutras met 960,7 kg! Het zal niet
lang meer duren voordat de 1000 kg wordt gehaald...

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215230  5 zaden  € 7,95 

Pompoenen 'Show Winner'

Cucurbita maxima 
De pompoenen, die uit dit zaad komen zijn
verrassende show winnaars: ze worden
allemaal zeer groot (als je een beetje je best
doet) en verschijnen in oranje, geel,
(blauw)grijs of groen. Hoewel het vruchtvlees
eetbaar is, zullen het geen smaaktoppers worden.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215234  5 zaden  € 3,95 

Pompoenen 'Small Wonder' F1 /
'Angel Hair' F1

Cucurbita pepo 
De kleinste en vroegste Spaghetti-pompoen
die er is. De vruchten zijn ovaalrond,
lichtoranje van kleur, ong. 10-15 cm doorsnee.
Het gewicht varieert tussen de ¾ -1 kg. Een
ideaal pompoentje voor een spaghetti-portie per persoon! En natuurlijk
handzaam en decoratief. Maandenlang houdbaar, het vruchtvlees is dradig
als spaghetti. De plant is matig rankend.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215240  10 zaden  € 2,50 
215240.1  100 zaden  € 12,50 
215240.2  1.000 zaden    € 85,00 

Pompoenen 'Spaghetti' /
'Vegetable Spaghetti'

Cucurbita pepo 
Een uniek pompoen omdat het vruchtvlees na
kort koken een prachtige en licht verteerbare
spaghettistructuur heeft, dat met een vork
wordt losgehaald. Afgekoeld heerlijk in salades
en warm als vervanger voor pasta. Dit is een rankende type, regelmatig
(jong) oogsten garandeert een grote productie.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215260  10 zaden  € 1,95 
215260.1  100 zaden  € 7,50 
215260.2  1.000 zaden    € 40,00 

Pompoenen 'Star 7022' F1

Cucurbita maxima 
Een bijna bolrond grijs pompoentje, die weinig
rankt en vroeg afrijpt.  
7 planten per 10 m² geven vruchten van 25cm
doorsnee en 20cm hoog, brede ribben,
gewicht 3-6kg per vrucht.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215270  7 zaden  € 1,95 
215270.1  100 zaden  € 15,00 
215270.2  1.000 zaden    € 125,00 

Pompoenen 'Speckled Hound' F1

Cucurbita maxima 
Een mooie pompoen, platrond, ongeveer 30
cm in doorsnee en 2-3 kg zwaar. De
zalmoranje kleur is blauwgroen geaderd en
gevlekt: heel sierlijk! Het oranjegele
vruchtvlees heeft een goede smaak. In een
goede zomer geven ze 8-10 vruchten per plant.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215275  10 zaden  € 2,95 
215275.1  100 zaden  € 20,00 
215275.2  1.000 zaden    € 125,00 

Pompoenen 'Spooktacular' F1 /
'Prankster' F1 / 'Jack Sprat' F1

Cucurbita pepo 
Een kleine halloweenpompoen met enorme
oogstcapaciteit. De oranje vruchten wegen 1-2
kg, er komen vaak 14-20 vruchten aan per
plant!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215280  10 zaden  € 2,95 
215280.1  100 zaden  € 15,00 
215280.2  1.000 zaden    € 100,00 

Pompoenen ‘Star 8001' F1

Cucurbita pepo 
Zeer populair in Zuid-Afrika en daar bekend als
Gem Squash of Skorsie! Prachtig bolrond
pompoentje, glanzend donkergroen van kleur.
De afmeting is 8 cm en het gewicht (in rijpe
toestand) ongeveer 230 g. Kan voor
consumptie zowel jong (het is dan eigenlijk een courgette) als rijp worden
geoogst, het vruchtvlees is in rijpe toestand geel.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215290  10 zaden  € 1,95 
215290.1  100 zaden  € 10,00 
215290.2  1.000 zaden    € 75,00 

Pompoenen 'Starry Night' F1

Cucurbita pepo 
Een topper binnen het Acorn-type! Het uiterlijk
is al zeer opvallend: donkergroen met gele
vlekken. Dan de smaak: hier is speciaal op
gekweekt, zoet en zacht en na langere
bewaring zelfs steeds beter. De groei: niet
rankend en meeldauwresistent. Applaus voor het kweekwerk van Dr.
Lindsay Wyatt en Rob Johnston Jr.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215291  10 zaden  € 3,95 
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Naaktzadig, Vliesloos 'Steirischer
Ölkürbis' / 'Türkischer Ölkürbis'

Cucurbita pepo 
De oliekalebas wordt in Oostenrijk nog veel
verbouwd. De zaden leveren een heerlijke olie
met nootaroma. Overigens zijn de vliesloze
zaden ook heerlijk om te eten: rauw,
geroosterd, verwerkt in salades, brood en andere bakgerechten. We
wisselen een vrijwel identiek ras uit Stiermarken af met een vruchtbaar
Turks ras, net wat er voorhanden is. Beide leveren grote vruchten van
ongeveer 30-40 cm met grote zaden. De kleur begint groen met gele
stippels en rijpt langzaam naar oranje met groene vlekken.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215295  10 zaden  € 2,95 
215295.1  100 zaden  € 15,00 

Pompoenen 'Stripetti' F1

Cucurbita pepo 
De langwerpige gladde eivorm (iets langer)
verraadt dat ‘Stripetti’ een spaghetti-pompoen
is. Het decoratieve, donkergroene
strepenpatroon op de crème ondergrond lijkt
op de ‘Delicata’. Kortom ‘Stripetti’ is een
nieuwe kruising tussen deze 2 soorten. Zeer houdbaar, het vruchtvlees is
dradig als spaghetti.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215300  10 zaden  € 1,95 
215300.1  100 zaden  € 10,00 
215300.2  1.000 zaden    € 75,00 

Pompoenen 'Success' F1

Cucurbita moschata 
Flespompoenen worden steeds populairder! Dit
vroege ras geeft prachtige vruchten met een
bolle buik, zeer smakelijk vruchtvlees en een
beige-met-groene-strepen jasje. Het waslaagje
is typerend en verdwijnt (evenals de groene
strepen) bij langere bewaring. De vruchten zijn gemiddeld 1,5 kg.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215330  10 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Sucrine du Berry' /
'Sweet Berry'

Cucurbita moschata 
Een oude variëteit uit Midden-Frankrijk, de
kleinere versie van de traditionele 'Pleine de
Naples'. Het behoort tot de zeer geurige, zoete
muskuspompoenen met een donkergroene
schil en geel-oranje vruchtvlees.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215340  10 zaden  € 1,95 
215340.1  100 zaden  € 7,50 
215340.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Sunshine' F1

Cucurbita maxima 
Een vruchtbare Kabucha pompoen, platrond
van vorm, diep oranje van kleur en zwaar van
het heerlijke vruchtvlees. De plant rankt
nauwelijks en draagt 3-4 vruchten per plant.  
Rijp in 95 dagen, een verbetering van
Ambercup. Een van de gezondste!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215360  10 zaden  € 2,95 
215360.1  100 zaden  € 19,50 

Pompoenen 'Sweet Dumpling' /
'Patidou'

Cucurbita pepo 
(Engels: winter squash)
Opvallend vanwege decoratieve vorm en kleur,
en niet minder vanwege zoetgehalte en smaak
! Plant draagt kleine vruchten in overvloed
(gewicht 200-400 g bij een afm. 8-15cm) Crèmewitte kleur met donker-
groene strepen langs de diepe groeven.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215500  10 zaden  € 1,50 
215500.1  100 zaden  € 7,50 
215500.2  1.000 zaden    € 25,00 
215500.3  10.000 zaden    € 175,00 

Pompoenen 'Sweet Mama' F1 /
'Cha Cha' F1

Cucurbita maxima 
Een Japanse topper, zoetvlezig, iets noot-
achtige smaak. De donkergroene vruchten
hebben lichtgroene strepen. De vorm is rond
afgeplat: ø20 cm.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215510  10 zaden  € 2,50 
215510.1  100 zaden  € 19,50 
215510.2  1.000 zaden    € 150,00 

Pompoenen 'Sweet Lightning' F1 /
'Hooligan' F1

Cucurbita pepo 
Net zo groot als de bekende Baby Boo, maar
dan een zeldzaam mooie gestreepte versie!
Afgeplatte witte vruchtjes 8-10cm doorsnee en
4-6cm hoog. De crèmewitte buitenkant heeft
langs de ribben een pittig, donkeroranje streepje. Als toegeeft ook heerlijk
en sierlijk voor consumptie!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215530  10 zaden  € 1,95 
215530.1  100 zaden  € 10,00 
215530.2  1.000 zaden    € 75,00 

Pompoenen 'Table Gold'

Cucurbita pepo 
Een bewaarpompoentje met een bolronde
eikelvorm (uitlopend in een puntje). Geheel
rijp zijn de vruchten helderoranje en 11 cm in
doorsnede. Vroeger geoogst is de kleur
heldergeel. De plant is niet rankend.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215550  15 zaden  € 1,95 
215550.1  100 zaden  € 7,50 
215550.2  1.000 zaden    € 25,00 
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Pompoenen 'Table Queen' / 'Table
King' /'tuffy' / 'Table Ace' / 'Honey
Bear' F1

Cucurbita pepo 
Een prachtig zwartgroen pompoentje met de
voor een Acorntype bekende eikelvorm, vrij
vroeg oogstbaar. De afmeting is 12-15 cm. Het
gele vruchtvlees is opvallend zoet en iets notig, lekkerder als u nog 2-4
weken na de oogst wacht met consumeren. Lang houdbaar, geeft 5-6
vruchten per plant met een gewicht van 1 kg. Niet- tot semi-rankend.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215570  15 zaden  € 1,50 
215570.1  100 zaden  € 7,50 
215570.2  1.000 zaden    € 35,00 

Pompoenen 'Thelma Sanders
Sweet Potato'

Cucurbita pepo 
De vorm van de vrucht doet aan een eikel
denken, soms wordt zelfs de perfecte hartvorm
bereikt! Deze bijzondere beigekleurige variëteit
behoort dan ook tot het in de VS bekende
Acorntype. De eigenschappen van Acornpompoenen: handzaam klein,
smakelijk, zelfs iets zoet en meestal niet rankend, maar dit zeldzame ras
rankt wel.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215890  10 zaden  € 1,95 
215890.1  100 zaden  € 9,95 

Pompoenen 'Thumpkin'

Cucurbita pepo 
Een unieke pompoen, de vruchten zijn sterk
afgeplat (35 cm doorsnee en 20 cm hoog) en
de stengels zeer dik en robuust. Elke vrucht
weegt 7-12 kg en 1 plant neemt wel 6 m² in
beslag! Kweek deze rariteit als basis voor een
goed soepje, als vreemde halloweenpompoen of voor andere
sierdoeleinden.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
215900  10 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Tivoli' F1 / 'Pinnacle'
F1 (Spaghetti type)

Cucurbita pepo 
Een uniek pompoen omdat het vruchtvlees na
kort koken een prachtige en licht verteerbare
spaghetti-structuur heeft, dat met een vork
wordt losgehaald. Afgekoeld heerlijk in salades
en warm als vervanger voor pasta. Deze moderne hybride is een
productieve weinig rankende variëteit. De vruchten wegen gemiddeld 1,5
kg en een plant geeft 4-6 vruchten.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216000  10 zaden  € 2,95 
216000.1  100 zaden  € 15,00 

Pompoenen 'Tom Fox' / 'Gold
Standard' F1

Cucurbita pepo 
Een echte Amerikaanse oranje pompoen van
middengrote afmeting. Breder, maar ronder
dan ‘Ghostrider’, weegt ongeveer 8 kg. De
plant rankt tamelijk en rijpt vrij vroeg. De
dikke, stevige, zwartgroene stelen zijn heel decoratief!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216050  10 zaden  € 1,95 
216050.1  100 zaden  € 7,50 
216050.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Tonda Padana' /
'Americana Tonda'

Cucurbita pepo 
Een pompoen met een oude, Italiaanse
traditie. De middelgrote, ronde, donkergroene
vruchten zijn 20 cm in diameter en hebben
meerdere verticale erop liggende felgele
banden. Het gewicht is 3-4 kg, elke plant geeft 2-5 vruchten. Het witte,
zachte vruchtvlees smaakt jong (onrijp) gegeten het beste. Een hard
groeiende ranker, goed bewaarbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216070  10 zaden  € 1,95 
216070.1  100 zaden  € 7,50 
216070.2  1.000 zaden    € 35,00 
216070.3  10.000 zaden    € 175,00 

Pompoenen 'Toonas Makino' /
'Shishigatani'

Cucurbita moschata 
(Engels: Winter Squash)
Deze unieke Japaanse pompoen is gekweekt
rond Bunka, tijdens de Edo periode (1804-
1818). Een van onze meest bijzondere,
historische rassen! De vruchten hebben een uinieke vorm, als een
fleskalebas, met ribben en zijn zeer wrattig.  
Ze zijn donkergroen en verkleuren naar leerachtig bruin na doorrijping.
Het vruchtvlees is notig van aroma. In de zomer gegeten zou het
bescherming bieden tegen verlamming…

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216080  5 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Torsten' F1

Cucurbita moschata 
(Engels: Winter Squash)
Prachtige, iets langwerpige vruchten in de
vorm buikje-halsje-nekje (17x10 cm) in de
kleur beige met fraaie groene strepen. De
enorm in populariteit toegenomen pompoen
wordt wel de “flespompoen” genoemd en heeft heel vaak de naam
“butternut” verwerkt in de variëteitsnaam. Grote voordelen zijn de
concentratie van het zaad in het buikje, waardoor de hals sowieso
gesneden kan worden. Een tweede voordeel is de gladde schil, die zonder
problemen meegesneden kan worden en nauwelijks een langere tijd nodig
heeft om zacht te koken. Het enige nadeel voor ons land: de vruchten
hebben een vrij lange groeitijd, hoewel dit ras een van de vroegste is. Je
kan niet al te laat zaaien en ze profiteren extra van een goede zomer. Het
resultaat is: smullen!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216084  10 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Triamble' / 'Tristar'

Cucurbita maxima 
Werkelijk een droom van een bewaarpompoen
deze in 3 lobben geplooide, bijna driehoekige
vrucht. De lei-blauwe kleur en het stevige,
malse en smakelijke oranje vruchtvlees maken
deze pompoen heel geliefd. Deze pompoen
komt van oorsprong uit Australië en komt al in 1918 voor in de catalogus
van Yates. De groeitijd is 110-120 dagen.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216090  10 zaden  € 2,95 
216090.1  100 zaden  € 19,95 
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Pompoenen 'Trombolino
d'albenga' / 'Tromboncino
Albenga'

Cucurbita moschata 
(Engels: Squash)
Deze bijzondere slangpompoen groeit vaak in
de vorm van een vraagteken of een slang! In
Italië bekend onder de naam Zuchetta. Een nauwe verwante van de
'Butternut', kan dus ook (zeer) jong worden gegeten. De kleur is crème tot
ivoorwit, een grillige schoonheid!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216120  10 zaden  € 1,95 
216120.1  100 zaden  € 7,50 

Pompoenen 'Tahiti Melon'

Cucurbita moschata 
Een extra lange Butternut met aan het eind
een klein buikje. De lengte van de dikke nek
kan oplopen tot 45 cm. De kleur is botergeel
tot beige, de schil is vrij glad en het
vruchtvlees heerlijk zacht.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216240  10 zaden  € 2,95 

Pompoenen 'Valenciano' /
'Lumina'

Cucurbita maxima 
Witter dan de witste pompoen! De vruchten
hebben een iets afgeplatte vorm, 25-35 cm in
diameter, iets geplooid.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten
worden geteeld. De groeitoppen kunnen regelmatig worden gesnoeid en
zijn eetbaar! (Surinaamse keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de
beste bewaarbaarheid. Alle pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half
maart (binnen) of vanaf mei buiten op de plaats van bestemming, let wel
op vogels en muizen. Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk
van de groeikracht. Bij sommige soorten vermelden we de synoniemen,
dat zijn de namen waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten
vermelden we zeer gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een
van die bij elkaar vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216270  10 zaden  € 2,50 
216270.1  100 zaden  € 15,00 

Pompoenen 'Violina' / 'Wrinkled
Butternut'

Cucurbita moschata 
(Engels: winter squash)
Een traditionele, Italiaanse fles-of
butternutpompoen. 
Langwerpig met een “buikje” en een ruwe
geaderde schil. De rijpe kleur is warmbeige. Dit is de grote en ruwe versie
van het butternut-type, het vruchtvlees is boterzacht en lekker, door de
ruwe schil zijn de vruchten veel langer houdbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216350  10 zaden  € 1,95 
216350.1  100 zaden  € 7,50 
216350.2  1.000 zaden    € 35,00 
216350.3  10.000 zaden    € 150,00 

Pompoenen 'Waldo Pmr' F1

Cucurbita moschata 
Een zeer betrouwbare “flespompoen” van het
butternut-type, die middelgrote vruchten geeft
van 1,5-2 kg zwaar. De smaak en interne kleur
is fantastisch, je oogst 5-6 vruchten per plant,
de planten zijn meeldauw resistent!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216380  10 zaden  € 2,50 
216380.1  100 zaden  € 15,00 
216380.2  1000 zaden    € 95,00 

Pompoenen 'Waltham Butternut'

Cucurbita moschata 
Een voordelige en nog veel geteelde
butternutpompoen. De rijpingstijd is ongeveer
100 dagen (3 weken later dan de vroegste),
het gewicht per vrucht 1,5-3kg, afhankelijk van
groei- en weersomstandigheden. De beige,
gladde, langwerpige vruchten zijn gemiddeld 30cm lang, onderling is er
enige afwijkende vormen mogelijk. Rankende plant.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216390  10 zaden  € 1,50 
216390.1  100 zaden  € 7,50 
216390.2  1.000 zaden    € 35,00 
216390.3  10.000 zaden    € 125,00 

Pompoenen 'Warted Hubbard' /
'Green Hubbard' / 'Chicago
Warted' / 'Green True'

Cucurbita maxima 
Donkergroene vruchten, ovaalrond met spitse
uiteinden (rugbybal). Typerend voor het soort
is de zeer bobbelige vruchthuid. Middelgroot
30-40 cm, 4-5 kg in gewicht. Het oranje vruchtvlees laat zich koken zonder
dradig te worden.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216400  7 zaden  € 1,95 
216400.1  100 zaden  € 7,50 
216400.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Wee-B-Little' /
'Weeblittle'

Cucurbita pepo 
Een ronde tot hoogronde vrucht van krap 10
cm doorsnee; echt een “mini-mini” Halloween-
pompoentje! De kleur is lichtoranje met dikke
donkergroene stelen. De plant rankt
nauwelijks, de vruchten zijn snel rijp.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216420  10 zaden  € 1,95 
216420.1  100 zaden  € 7,50 
216420.2  1.000 zaden    € 59,00 

Pompoenen 'White Cloud' F1 /
'Cream of the Crop' F1

Cucurbita pepo 
Verbeteringen in het pompoenensortiment zijn
belangrijk voor de professionele kweker en de
hobbyist plukt de vruchten mee! Dit
vernieuwde, spierwitte acorn-type
(eikelvormig) geeft uniforme vruchten met een grote oogst. Afmeting
15x12cm, bijna 1 kg per vrucht, iets rankend. Oogstbaar in 80 dagen en
niet te versmaden: een zeer goede smaak!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216430  10 zaden  € 1,95 
216430.1  100 zaden  € 10,00 
216430.2  1.000 zaden    € 50,00 

Pompoenen 'Winter Luxury'

Cucurbita pepo 
Prachtig, bolrond pompoentje, 20-25 cm. de
kleur is lichtoranje, kenmerkend is het
kurkachtig netwerk, waardoor de vrucht op
een meloen lijkt. Het vruchtvlees is aardig zoet
en de vrucht blijft maanden goed. Gewicht 3-4
kg.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216440  10 zaden  € 1,90 
216440.1  100 zaden  € 10,00 
216440.2  1.000 zaden    € 60,00 

Pompoenen 'Winter Sweet' F1

Cucurbita maxima 
Deze zeer smakelijke Kabocha pompoen geeft
middelgrote vruchten van ruim 2 kg, die vaak
zeer lang te bewaren zijn. Na 2-5 maanden
opslag is de smaak optimaal. De gemiddelde
opbrengst is 3-4 vruchten per plant.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216441  5 zaden  € 2,95 
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Pompoenen 'Wolf'

Cucurbita pepo 
Tamelijk zware, voor een halloween vrij laat
rijpende topper! De vruchten zijn gemiddeld
10kg en bezitten een zeer zware, sierlijke
steel.  
De dieporanje kleur, duidelijke ribben en ronde
vorm completeren het ideale uiterlijk.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216444  7 zaden  € 1,95 
216444.1  100 zaden  € 15,00 

Pompoenen 'World of Color
Giants'

Cucurbita maxima 
Voor de liefhebber van GROTE pompoenen is
dit een Yankee Must Have! Naast diep oranje
hebben deze reuzen van 30-50 kg allerlei
(zachte) tinten en dubbelkleuren, zoals wit,
roze, blauw, grijs, groen en zalm. Elk jaar weer een verrassing op de
herfstshow!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216447  7 zaden  € 4,95 
216447.1  100 zaden  € 59,00 

Pompoenen 'World of Color
Smallies'

Cucurbita maxima 
Een boeiend, elk jaar weer iets wisselend
mengsel van de nieuwste kruisingen binnen
middelgrote pompoenen uit de Cucurbita
maxima soorten. Er zit bijvoorbeeld een witte
bij, die wit blijft, ook bij afrijping. Kleuren als roze, grijsblauw en
dubbelkleuren vormen samen een prachtige showcollectie, die uiteraard
ook eetbaar is! De maten zullen tussen de 20-30 cm liggen en het gewicht
per vrucht is 10-20 kg.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216448  7 zaden  € 3,95 
216448.1  100 zaden  € 39,00 

Pompoenen 'Yugoslavian Finger
Fruit Greenskinned'

Cucurbita pepo 
(Engels: Winter Squash)
In uiterlijk een bovenmaatse klauw- of
kroonkalebas. De groene vruchten (met een
enkele gestreepte of crème afwijker) hebben
aan de zijkant grote “uitstulpsels”. Afmeting 10-20cm. Zeer decoratief en
jong geoogst eetbaar als courgettes. Lang houdbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216460  10 zaden  € 1,95 
216460.1  100 zaden  € 10,00 
216460.2  1.000 zaden    € 75,00 

Pompoenen ‘Yugoslavian Finger
Fruit Whiteskinned’

Cucurbita pepo 
(Engels: Winter Squash)
In uiterlijk een bovenmaatse klauw- of
kroonkalebas. De voornamelijk (crème)witte
vruchten hebben aan de zijkant grote
“uitstulpsels”. Afmeting 10-20cm. Zeer decoratief en jong geoogst eetbaar
als courgettes. Lang houdbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216461  10 zaden  € 1,95 
216461.1  100 zaden  € 10,00 
216461.2  1000 zaden  € 75,00 

Pompoenen 'Zapallo Plomo' /
'Zapallo Grande de Guarda'

Cucurbita maxima 
Een bijzondere pompoen uit Zuid-Amerika. In
Spanje al eeuwen populair. De prachtige
geplooide vorm staat model voor veel
“pueblo”-designs. De afmeting is 30-40 cm,
iets afgeplat, loodgrijs van kleur. In een warme zomer verschijnen
decoratieve kurkstrepen op de vrucht. Rankend type.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216480  7 zaden  € 2,50 
216480.1  100 zaden  € 25,00 
216480.2  1.000 zaden    € 75,00 

Pompoenen Zucca 'Berrettina
Piacentina'

Cucurbita maxima 
De zuiver grijze Spaanse variant van het oude
Italiaanse ras Marina di Chioggia. Je zou ook
kunnen zeggen dat dit een grijze Turkse Muts
is! De smaak is zeer goed en geliefd in de
Spaanse keuken: stevig en iets nootachtig van smaak. Prachtig is de
stevige, glooiend gebobbelde vruchthuid. De vrucht is vaak door een
insnoering in 2 delen gedeeld, soms in gelijke delen, soms met een
“kontje”. Lang (vaak 6 maanden) bewaarbaar.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216700  10 zaden  € 2,95 
216700.1  100 zaden  € 12,50 

Pompoenen Collectie van 10
rassen

Cucurbita  
De Italianen zijn echte smaakspecialisten, zij
gebruikten al pompoenen in hun gerechten,
voordat wij ze op de buitenbank legden als
decoratie... 
Dit pakket bevat zaden van de 10 lekkerste rassen (niet apart verpakt),
laat je verrassen en eet smakelijk!

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
216900  ± 60 zaden (20 g)  € 4,95 

Pompoenen Collectie van 6
rassen

Cucurbita  
(Engels: Collection Pack)
Collectieverpakking van 6 pompoenachtigen,
apart verpakt: a. Butternut, b. Jack O’Lantarn,
c. Rolet Gem, d. Sweet Dumpling, e. Table
Ace, f. Turkse Muts.

Pompoenen kunnen probleemloos buiten worden geteeld. De groeitoppen
kunnen regelmatig worden gesnoeid en zijn eetbaar! (Surinaamse
keuken). Oogsten tijdens droog weer geeft de beste bewaarbaarheid. Alle
pompoenen zijn eetbaar! Zaaien vanaf half maart (binnen) of vanaf mei
buiten op de plaats van bestemming, let wel op vogels en muizen.
Plantafstand 150x150 of 100x100 cm, afhankelijk van de groeikracht. Bij
sommige soorten vermelden we de synoniemen, dat zijn de namen
waaronder het soort ook bekend is. Bij andere soorten vermelden we zeer
gelijkende soorten, heeft u duidelijk voorkeur voor een van die bij elkaar
vermelde soorten, geef dat dan duidelijk aan.
217000  Collectie van 6 zakjes (apart

verpakt)
 € 4,50 

Postelein Gele

Portulaca oleracea 
(Engels: Purslane)
Het lichtgroen tot gele blad is niet meer zo
algemeen voor postelein. De smaak wijkt niet
veel af van gewone groene. In Engeland
bijvoorbeeld is alleen de gele soort min of
meer bekend en voor ons is het weer eens iets anders hè?!

Een echte koukleum, wacht met zaaien tot het lekker warm is. Zaaibed
bedekken met vochtige lappen of zakken bespoedigt het kiemen. Derde
dag zakken verwijderen.
217900  10.000 zaden (5 g)  € 1,95 
217900.1  200.000 zaden (100 g)  € 15,00 
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Postelein Groene gewone

Portulaca oleracea 
(Engels: Purslane)
Je hebt er een liefde- of haatverhouding mee!
Postelein heeft een bijzondere smaak, ik ben
er zelf verzot op. De groene is de meest
geteelde soort, er bestaat ook een geelbladige.
Naast de groene bestaat er ook een geelgroene soort. Probeer ze ook
eens rauw door de salade: heerlijk!

Een echte koukleum, wacht met zaaien tot het lekker warm is. Zaaibed
bedekken met vochtige lappen of zakken bespoedigt het kiemen. Derde
dag zakken verwijderen.
218000  voor 700 planten (10 g)  € 1,50 
218000.1  250 g    € 17,50 
218000.2  1 kg    € 49,95 
218000.3  5 kg    € 200,00 

Prei 'Chef's White

Allium porrum 
(Engels: Leek)
Een bijzondere prei door de ongelofelijke
groeikracht! De schacht kan tot 38 cm lang en
5 cm doorsnee worden! Door de bruisende
energie (uiteraard bij voldoende voeding en
vocht) is het niet nodig om deze vroeg oogstbare prei extreem vroeg voor
te zaaien (mag uiteraard wel voor nog vroegere oogst). Wacht gewoon tot
het voorjaar, zaai ze eventueel zelfs op rijtjes op de plaats van
bestemming en je oogst vanaf midden zomer tot in de herfst een heerlijke
prei!

219900  ± 900 zaden (3 g)  € 2,95 
219900.1  ± 15.000 zaden (50 g)  € 25,00 

Prei 'Bulgaarse Reuzen'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
Prachtig oud ras, dat zeer geschikt is voor
primeurteelt en vroege herfstteelt. Bij goede
bemesting groeien ze uit met lange witte
schachten en heldergroen bovenblad.

220000  ± 900 zaden (3 g)  € 1,95 
220000.1  30.000 zaden (100 g)  € 25,00 
220000.2  300.000 zaden (1 kg)  € 75,00 

Prei 'Stamford' F1 / 'Nov 8209 Ap'
F1

Allium porrum 
(Engels: Leek)
De snelst groeiende prei in ons sortiment en
daarom extra geschikt voor de vroege
primeurteelt, maar ook juist een late zaai geeft
(door de snelle rijping) nog een prima oogst.

221000  ± 50 zaden  € 2,95 
221000.1  ± 1.000 zaden  € 39,95 

Prei 'Bulgaarse Reuzen Lincoln'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
Door intensievere contacten met Oost-Europa
komen er veel groenteschatten vrij! Zo is er
deze bijzonder snel groeiende prei, die een
opmerkelijk lange schacht vormt. Ideaal dus
om heel vroeg (jan-maart) te zaaien voor een primeuroogst of juist heel
laat (juni) voor oogst in de herfst.

221100  ± 500 zaden  € 2,95 

Prei 'Giant Musselburgh' /
'Musselburgh'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
Flink grote, maar toch opmerkelijk winterharde
prei met schachten van 20-35 cm lang en 5-8
cm dik! De milde smaak en stevige
blauwgroene bladeren werden aan het begin van de 19e eeuw al
geroemd. Oorspronkelijk komt dit historische ras uit Schotland, dus
vorstbestendigheid is gewaarborgd!

222210  600 zaden (2 g)  € 2,95 

Prei 'King Richard'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
Dikke, korte schacht, een ideaal soort voor de
vroege teelt. Vanaf januari tot eind maart
gezaaid geeft oogst van eind juni tot eind
oktober.

222230  300 zaden (1 g)  € 2,50 

Prei 'Mammoth Blanch'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
Wie kweekt de prei met de langste en dikste
schacht? Gelukkig gaat de grootte ook gepaard
met een zeer goede smaak: zacht en vrij zoet.
Dit ras is decennialang in Engeland een
serieuze winnaar!

222300  ± 75 zaden  € 4,95 

Prei 'Mammoth Pot Leek'

Allium porrum 
(Engels: Pot Leek)
Dat Engeland het land van de exposities is op
plantengebied, weten de meeste mensen. Een
levendige traditie van groentewedstrijden
(voor de mooiste, de dikste, de langste…) is
wat minder bekend wellicht? In deze traditie hoort de "Pot Leek" die
absoluut de dikste prei oplevert. Groeit in potten of in de vollegrond, de
smaak is extra sappig, zacht en zoet.

222310  ± 75 zaden  € 4,95 

Prei 'Carentan 2'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
ECO GETEELDE ZADEN! Een “multifunctionele”
prei, die zowel voor herfst- als vroege
winterteelt geschikt is. Mooie lange witte
schachten.

222400  600 zaden (2 g)  € 1,95 
222400.1  30.000 zaden (100 g)  € 29,95 

Prei 'Carentan 2'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
Een “multifunctionele” prei, die zowel voor
herfst- als vroege winterteelt geschikt is. Mooie
lange witte schachten.

222405  900 zaden (3 g)  € 1,50 
222405.1  30.000 zaden (250 g)  € 25,00 

Prei 'Blauwgroene Winter sel.
Farinto'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
'Farinto' is een modern ras, dat speciaal is
ontwikkeld voor de late herfst- en winterteelt.
De planten doorstaan de hevigste winterkou
en groeien dadelijk na de vorst (in het vroege voorjaar) uit tot zware,
dikke prei.

PILLENZAAD heeft de volgende voordelen en kenmerken:  
1) Een biologisch afbreekbaar huidje rondom de zaden zorgt voor een
uniforme, ronde vorm, gemakkelijk beet te pakken en eventueel in een
zaaimachine gemakkelijk toepasbaar. 
2) Binnen enkele uren na opname van vocht door de omgevende grond
breekt het pilletje open en geeft het zaad voor de eerste tijd gedoseerd
wat voeding mee. Gebruik wel goede grond in het zaairijtje (potgrond) om
goede vochtopname te garanderen. 
3) Er wordt altijd een grote zaadgrootte voor gebruikt, d.w.z. de beste
kwaliteit met de hoogste kiemkracht.
222430  100 PILZADEN  € 2,95 

Prei 'Blauwgroene Winter sel.
Forrest'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
Dit ras geldt als één van de beste winterrassen
voor de Nederlandse teelt. De kweker (Bejo)
beschrijft het ras als volgt: “Echte winterpei.
Produceert geen schachtlengte boven de grond (plantdiepte =
schachtlengte). Donkerblauwe bladkleur. Goede pelbaarheid. Plantperiode
van 15 juni tot 15 juli. Oogstperiode van december tot april. Forrest is een
donkerblauwe zaadvaste winterprei en is erg sterk tegen hartrot.”

222440  ± 300 zaden  € 2,95 

Prei 'Siegfried Frost' / 'Verbeterde
Brabantse' / 'Luikse' / 'Thialf'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
Een zeer winterhard soort moeten we uit onze
eigen omgeving of zelfs noordelijke streken
halen! Nederlandse en Deense variëteiten
trotseren de koudste winter met gemak. De blauwgroene bladkleur met
redelijk lange, witte schacht combineert dit ras met een volle, zachte
smaak.

222460  3 g  € 1,95 
222460.1  100 g  € 25,00 

Prei 'Saint Victor' / 'Bleu de
Solaise'

Allium porrum 
(Engels: Leek)
‘St. Victor’ is een (ook al oude) selectie uit de
oeroude “Bleu de Solaise’; de smaak en
bestendigheid tegen kou is bij beide soorten
voortreffelijk: verfijnder en zachter dan "gewone" prei. Heeft u oog voor
mooie groenten, dan zal u zeker de matte staalblauwe tot violette kleur
van deze oude rassen opvallen.

222500  ruim 500 zaden (3 g)  € 1,95 
222500.1  250 g  € 25,00 

Primula-Sla

Primula veris 
(Engels: Cowslip)
De oorspronkelijke, gele sleutelbloem. Het
jonge blad kan rauw in salades of in de laatste
5 minuten in de soep. De smaak is vrij
neutraal, maar het mondgevoel is prettig!
Omdat de plant al vroeg in het voorjaar uitloopt werd deze (tot uitsterven
toe) veel geoogst uit het wild, veranderde agrarische methoden hebben
hier ook geen goed aan gedaan. Van de bloemen werd zelfs een
smakelijke wijn gemaakt! Geneeskrachtige eigenschappen zijn er te over,
we vonden o.a. de toepassing bij ADHD avant la lettre! Planthoogte 15-30
cm, de beste plek is half schaduw tot zon, mits voldoende vochtig. De
planten groeien in het gras, mits niet kort gemaaid.

222540  voor 80 planten (0,4 g)  € 2,50 

Quinoa 'Puno'

Chenopodium quinoa 
In Zuid- Amerika een belangrijk
voedselproduct, boeiend om hier eens uit te
proberen! 
Onze kweker is al vanaf het begin van de 21e
eeuw vanuit (voornamelijk) Chileense en
Peruaanse Quinoa geschikte rassen aan het veredelen en selecteren voor
Noord-Europa (inclusief Scandinavië!)  
Dit ras Puno heeft middengrote, witte zaden, is vroeg oogstbaar en niet
saponinevrij. Saponine is een bitterstof die in de zaadhuid aanwezig is en
de smaak nadelig beïnvloedt. Puno heeft dus een extra behandeling nodig
na het opschonen en drogen van de zaden. 
Quinoa is een eenjarige plamt en behoort tot het zelfde geslacht als
Melde, Brave Hendrik en Aardbeispinazie. Het blad is als spinazie te eten
en de bloei-aren geven eiwit- en vitaminerijke zaden, die als rijst smaken.
De plant wordt 1m hoog en groeit in Peru en Bolivia zelfs tot op 4500 m
hoogte! 
10-25 g is voldoende voor 25 m². Streef naar 50-150 planten per m²

222602  10 g  € 2,95 
222602.1  100 g  € 15,00 
222602.2  1 kg    € 99,00 
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Quinoa 'Vikinga'

Chenopodium quinoa 
In Zuid- Amerika een belangrijk
voedselproduct, boeiend om hier eens uit te
proberen! 
Onze kweker is al vanaf het begin van de 21e
eeuw vanuit (voornamelijk) Chileense en
Peruaanse Quinoa geschikte rassen aan het veredelen en selecteren voor
Noord-Europa (inclusief Scandinavië!) Dit ras Vikinga heeft middengrote,
witte zaden en is middenvroeg oogstbaar. Vikinga is saponinevrij, dat is
een bitterstof die in de zaadhuid aanwezig is en de smaak nadelig
beïnvloedt. Saponinevrij betekent een behandeling minder na het
opschonen en drogen van de zaden. 
Quinoa is een eenjarige plamt en behoort tot het zelfde geslacht als
Melde, Brave Hendrik en Aardbeispinazie. Het blad is als spinazie te eten
en de bloei-aren geven eiwit- en vitaminerijke zaden, die als rijst smaken.
De plant wordt 1m hoog en groeit in Peru en Bolivia zelfs tot op 4500 m
hoogte! 
10-25 g is voldoende voor 25 m². Streef naar 50-150 planten per m²

222605  10 g  € 2,95 
222605.1  100 g  € 15,00 
222605.2  1 kg    € 99,00 

Quinoa 'Sandoval Mix'

Chenopodium quinoa 
In Zuid- Amerika een belangrijk
voedselproduct, boeiend om hier eens uit te
proberen! Deze eenjarige soort behoort tot het
zelfde geslacht als brave hendrik en
aardbeispinazie. Het blad is als spinazie te eten
en de bloei-aren geven eiwit- en vitaminerijke zaden, die als rijst smaken.
De plant wordt 1 m hoog en groeit in Peru en Bolivia tot op 4500 m
hoogte! 
‘Sandoval’ is een oud en vertrouwd Noord-Europees mengsel van vroege,
middentijdse en laat rijpende aren die maandenlang zaden produceren en
een mooie kleurenschakering geven op de tuin! De geoogste zaden
spoelen met zacht stromend water (in een keukenzeef) totdat het water
helder blijft, de bittere Saponine gaat er op deze manier uit. 
10-25 g is voldoende voor 25 m². Streef naar 50-150 planten per m²

222610  25 g  € 2,95 
222610.1  250 g    € 15,00 
222610.2  1 kg    € 45,00 

Raapstelen 'Blauwe Groninger'

Brassica rapa cv group Neep
Greens 
(Engels: Turnip Topps, Turnip
Greens)
Deze snijmoes of raapstelen wordt van
oudsher veel in het Noorden geteeld. Het
groen blad heeft sierlijke, blauwpaarse stengels en nerven. Het lekkerst
jong geoogst!

223000  10 g  € 1,95 
223000.1  250 g    € 39,00 
223000.2  4x 250 g    € 125,00 

Raapstelen 'Gele' / 'Yellow Tender'

Brassica rapa cv group Chinese
Cabbage 
(Engels: Turnip Topps, Turnip
Greens)
Snelgroeiende lichtgroene (“gele”) soort. Dit
oude ras geeft een extra malse oogst en
behoudt toch de kenmerkend pittige smaak.

223050  10 g  € 1,95 
223050.1  250 g    € 19,95 

Raapstelen 'Gewone Groene'

Brassica rapa cv group Neep
Greens 
(Engels: Turnip Topps, Turnip
Greens)
Snelgroeiende groene soort. De meest
geteelde met kenmerkende pittige smaak.

223100  10 g  € 1,50 
223100.1  1 kg    € 15,00 
223100.2  10x1 kg    € 125,00 

Mibuna 'Early'

Brassica rapa cv group Mizuna 
(Engels: Turnip Topps, Turnip
Greens)
Deze Japanse saladegroente is in feite een
Aziatische raapsteel. Net als Mizuna erg
decoratief: de plant vormt een toef van
tientallen langwerpige, frisgroene, aan de uiteinden lepelvormige bladeren
met een lichte nerf. De jonge bladeren (baby-leaf) zijn het meeste
geschikt om rauw te eten in salades, ouder blad leent zich heel goed voor
stamppotjes. De smaak is mild pittig, de planten goed aan de groei
houden tijdens droogte en bij late herfstzaai: redelijk winterhard!

223180  5 g  € 2,95 
223180.1  100 g  € 35,00 

Mizuna 'Green Leaved'

Brassica rapa cv group Mizuna 
(Engels: Turnip Topps, Turnip
Greens)
Fijne Japanse bladkool, verwant aan onze
raapstelen. Losse krop met honderden
geveerde bladeren, lichtgroen met een lichte
nerf. Tamelijk winterhard met een milde smaak.  
Afstand in de rij ± 25cm.

223200  ± 6.000zaden (10 g)  € 1,95 
223200.1  ± 60.000zaden (100 g)  € 9,95 
223200.2  ± 600.000zaden (1 kg)    € 49,50 

Mizuna 'Red Fineleaved'

Brassica rapa cv group Mizuna 
(Engels: Red Turnip Topps, Turnip
Greens)
Prachtige fijne Mizuna, ideaal voor de jonge
oogst en om te combineren met wilde rucola.
de smaak is iets pittiger, maar komt zo dichtbij
rucola, dat de naam "Rode Rucola" snel werd geboren!

223250  1200 zaden (2 g)  € 1,95 
223250.1  30.000 zaden (50 g)  € 9,95 
223250.2  300.000 zaden (500 g)    € 59,00 
223250.3  600.000 zaden (2x500 g)    € 89,00 

Mizuna 'Red Knight' F1

Brassica rapa cv group Mizuna 
(Engels: Red Turnip Topps, Turnip
Greens)
Pittige Japanse bladkool, verwant aan onze
raapstelen. Losse krop met grof ingesneden
bladeren, bruinrood met zilveren gloed. Ook
zeer geschikt voor jonge oogst door de sla, de plantjes zijn tamelijk
winterhard met een notige, prettig pittige smaak. Afstand in de rij ± 25
cm.

223260  900 zaden (2 g)  € 1,95 
223260.1  45.000 zaden (100 g)  € 39,50 

Mizuna 'Red Ruble'

Brassica rapa cv group Mizuna 
(Engels: Red Turnip Topps, Turnip
Greens)
Prachtige, rozerode, middelfijne Mizuna, ideaal
voor de jonge oogst en om te combineren met
wilde rucola. De smaak is iets pittiger, maar
komt zo dichtbij rucola, dat de naam "Rode Rucola" snel werd geboren!
‘Red Ruble’ is minder fijngenerfd dan 223250, maar veel dieper getand
dan 223260 en fel gekleurd!

223270  2 g  € 1,95 
223270.1  50 g  € 19,95 

Raapstelen 'Namenia' /
'Bladmoes'

Brassica rapa cv group Neep
Greens 
(Engels: Leaf Tissue)
Heerlijk in een stamppotje of jong gesneden
door de salade. Door de snelle en iets grovere
groei dan gewone raapstelen populair bij tuinders. Het diep ingesneden
blad is mals en pittig! ‘Namenia’ werd vroeger ook wel „verbeterde
raapstelen” genoemd.

223400  5.000 zaden (10 g)  € 1,95 
223400.1  50.000 zaden (100 g)  € 9,95 
223400.2  500.000 zaden (1 kg)    € 59,00 

Raapstelen 'Misome' / Tah Tsai /
Tat Choi / Tatsoi / Yukina Savoi

Brassica rapa cv group Taatsai 
Een Aziatische raapsteel. Albert Heijn heeft ze
populair gemaakt, deze prachtige, Aziatische,
rozetvormige koolsoort. Lepelvormig blad in
diep glanzend groene kleur. Als rauwkost of in
de wok!

223450  5 g  € 1,95 
223450.1  100 g  € 7,50 
223450.2  1 kg    € 39,95 

Rabarber 'Eden'

Rheum rhabarbarum 
(Engels: Rhubarb)
Onze kweker in Zweden speurt jaarlijks naar
de meest vruchtbare planten op het platteland
en oogst daar het zaad van. Hij vond prachtige
planten met extra ikke stelen, dit ras hebben
we ‘Eden’ genoemd omdat de Zweden het huis waar deze planten staan zo
noemen. De planten zullen een beetje van elkaar verschillen, de vroegst
bloeiende exemplaren kan je extra vroeg oogsten. Verwacht gerust een
groot aantal zeer vruchtbare planten met aromatische, zoetzure stengels!

Rabarber uit zaad geeft nooit een 100% homogeen ras. Je kan zelf
selecteren op de (kleine) verschillen: De vroegst bloeiende planten begin
je vroeger te oogsten, met de later bloeiende mag je langer doorgaan met
oogsten. Zo krijg je een mooi productieveldje!
225890  1 g  € 1,95 
225890.1  50 g    € 19,50 

Rabarber 'Näsåker' / 'Lillterrsjö'

Rheum rhabarbarum 
(Engels: Rhubarb)
Onze kweker in Zweden speurt jaarlijks naar
de meest vruchtbare planten op het platteland
en oogst daar het zaad van. De planten zullen
een beetje van elkaar verschillen, de vroegst
bloeiende exemplaren kan je extra vroeg oogsten. Verwacht gerust een
groot aantal zeer vruchtbare planten met aromatische, zoetzure stengels!

Rabarber uit zaad geeft nooit een 100% homogeen ras. Je kan zelf
selecteren op de (kleine) verschillen: De vroegst bloeiende planten begin
je vroeger te oogsten, met de later bloeiende mag je langer doorgaan met
oogsten. Zo krijg je een mooi productieveldje!
225900  ± 40 zaden (1 g)  € 1,95 
225900.1  ± 2.000 zaden (50 g)    € 19,50 

Rabarber 'Victoria'

Rheum rhabarbarum 
(Engels: Rhubarb)
Dit historische en betrouwbare rabarberras
geeft vrij dikke stelen die goed rood van kleur
zijn.

Rabarber uit zaad geeft nooit een 100%
homogeen ras. Je kan zelf selecteren op de (kleine) verschillen: De
vroegst bloeiende planten begin je vroeger te oogsten, met de later
bloeiende mag je langer doorgaan met oogsten. Zo krijg je een mooi
productieveldje!
225910  1 g  € 1,95 
225910.1  50 g    € 25,00 
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Reuzenradijs 'Big Ben' /
'Riesenbutter' / 'Jumbo Scarlet'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
De opvallend grote, knalrode knollen zijn
geschikt voor de voorjaars - en zomerteelt. De
smaak is mild en de knollen worden nauwelijks voos. Gelijkmatig de grond
vochtig houden. Wissel ze bijvoorbeeld af met rijtjes sla of andijvie voor
schaduw aan de voet. Grote radijzen geven body aan salades en zijn ook
heerlijk om rauw (of kort in de wok) door gerechten te mengen.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
227800  10 g  € 1,95 
227800.1  250 g    € 12,50 

Halflange Radijs 'Bluemoon &
Redmoon'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Prachtige, Aziatische, halflange radijs, die je
salade nog kleurrijker maakt! De langwerpige
knollen zijn lichtpurper en lilaroze en deze kleuren zetten zich met
prachtige nerfstrepen voort tot in het hart. Dunne, knapperige schijfjes
door de sla... kort tevoren dressen om de heerlijke, frisse smaak te
behouden.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
227900  100 zaden  € 2,50 

Ronde Radijs 'Cherry Belle'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Rode radijs voor vroege en zomerteelt. Dit
middengrote, betrouwbare ras wordt niet zo
snel voos en is dus extra geschikt voor de
zomerteelt. Mulchen verdient aanbeveling!

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228000  10 g  € 1,50 
228000.1  250 g    € 9,95 
228000.2  1 kg    € 25,00 
228000.3  2,5 kg    € 50,00 

Ronde Radijs 'Cherry Belle' /
'Raxe'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
ECO GETEELDE ZADEN! Rode radijs voor
vroege en zomerteelt. Dit middengrote,
betrouwbare ras wordt niet zo snel voos en is dus extra geschikt voor de
zomerteelt. Mulchen verdient aanbeveling!

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228005  450 zaden (5 g)  € 2,50 

Ronde Radijs 'Diana'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Zeldzaam mooi! De fraaie diepe kleur
(donkerpaars) contrasteert pittig met het witte
ondereinde van deze ronde radijsjes. In de
zomer (als de plantjes langzamer groeien) zijn radijsjes pittiger dan in het
voorjaar en de herfst.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228100  5 g  € 2,50 
228100.1  250 g    € 50,00 

Halflange Radijs 'Felicia'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Een nieuwe kleur in het halflange ‘French
Breakfast’- type: diep purperroze met een wit
uiteinde. De smaak is zoals het hoort: lekker
knapperig met een tikje hitte.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228180  400 zaden  € 3,95 

Halflange Radijs 'French
Breakfast 3' / 'Flamboyant'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Een halflange rode radijs met een zgn.
witpunt. Vanwege zijn vorm geeft deze radijs
een hoge opbrengst.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228200  10 g  € 1,50 
228200.1  250 g    € 9,95 

Radijssla 'Rioja Improved'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Leaf Radish)
Snel groeiende, malse radijsblaadjes in frisse
roze kleur. Het blad is zonder haartjes en heeft
een prettig milde radijssmaak. Oogst ze zeer
jong, jong of volgroeid: altijd lekker. De worteltjes (radijsjes) zijn klein en
niet eetbaar.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228250  10 g  € 2,50 
228250.1  250 g    € 25,00 

Radijssla 'Saisai Purple' F1

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Leaf Radish)
Snel groeiende, malse radijsblaadjes met frisse
purperroze stengel en bladnerf. Deze hybride
heeft een extra diepe kleur. Het blad is zonder
haartjes en heeft een prettig milde radijssmaak. Oogst ze zeer jong
(kiem), jong of volgroeid: altijd lekker. De worteltjes (radijsjes) zijn klein
en niet interessant om te eten.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228260  10 g  € 2,95 
228260.1  100 g    € 25,00 
228260.2  1 kg    € 125,00 

Halflange Radijs 'Kn-Bravo' F1

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Een bijzondere kleur in het palet van
radijstinten: lichtviolet met witte wolkjes of
strepen. De knollen zijn iets langwerpig en vrij
groot: 20x6 cm. De teelt moet geleidelijk verlopen, niet te droog en niet te
warm. De beloning is een knapperige, iets pittige en iets zoete knol. Grote
radijzen komen van oorsprong uit Azië, daar is deze nieuwe kruising ook
uit afkomstig. 5-10% witte afwijkers komen voor.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228290  250 zaden (3 g)  € 2,95 
228290.1  2500 zaden (30 g)  € 19,95 

Ronde Radijs 'Knacker' / 'Saxa 3'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Een ronde rode radijs, niet te groot. De beste
voor vroege- en herfstteelt, matig heet van
smaak en snel oogstbaar.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228300  10 g  € 1,95 
228300.1  250 g    € 9,95 

Ronde Radijs 'Knacker' / 'Saxa 3'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
ECO GETEELDE ZADEN! Een ronde rode radijs,
niet te groot. De beste voor vroege- en
herfstteelt, matig heet van smaak en snel
oogstbaar.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228310  10 g  € 2,95 

Ronde Radijs 'Mixed'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Een vrolijk mengsel van ronde soorten in de
kleuren rood, wit, rood-wit en… geel! In de
zomer geoogste radijsjes zijn scherper van
smaak.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228400  1250 zaden (10 g)  € 1,50 
228400.1  voor 60 m² (250 g)    € 10,00 
228400.2  voor 250 m² (4x250 g)    € 29,95 

Ronde Radijs 'Pink Beauty' / 'Pink
Celebration'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Een echte zomerradijs met een unieke, licht
roze kleur. De middelgrote, ronde knolletjes
zijn mild van smaak en knapperig.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228500  350 zaden (3 g)  € 1,95 
228500.1  ruim 10.000 zaden (100 g)  € 19,95 
228500.2  ruim 100.000 zaden (1 kg)    € 125,00 
228500.3  ruim 1.000.000 zaden (10 kg)    € 995,00 

Ronde Radijs 'Bacchus' F1

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Een sieraad voor de salade, een heerlijke
prikkeling op de tong en een ramp voor de
zaadteler… Dat laatste omdat deze soort heel
lastig tot zaadvorming komt. (Maar ja dat is onze zorg, nietwaar?)
Opvallend is de paarspurperen kleur, maar dat had u aan de naam al
gezien(?)

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228520  250 zaden  € 2,95 
228520.1  5.000 zaden  € 29,95 

Zaden - Groenten en Fruit 110/186

https://www.vreekenszaden.nl/227800-reuzenradijs-big-ben-riesenbutter-jumbo-scarlet
https://www.vreekenszaden.nl/227800-reuzenradijs-big-ben-riesenbutter-jumbo-scarlet
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/227900-halflange-radijs-bluemoon-redmoon
https://www.vreekenszaden.nl/227900-halflange-radijs-bluemoon-redmoon
https://www.vreekenszaden.nl/228000-ronde-radijs-cherry-belle
https://www.vreekenszaden.nl/228000-ronde-radijs-cherry-belle
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/228005-ronde-radijs-cherry-belle-raxe
https://www.vreekenszaden.nl/228005-ronde-radijs-cherry-belle-raxe
https://www.vreekenszaden.nl/228100-ronde-radijs-diana
https://www.vreekenszaden.nl/228100-ronde-radijs-diana
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/228180-halflange-radijs-felicia
https://www.vreekenszaden.nl/228180-halflange-radijs-felicia
https://www.vreekenszaden.nl/228200-halflange-radijs-french-breakfast-flamboyant
https://www.vreekenszaden.nl/228200-halflange-radijs-french-breakfast-flamboyant
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/228250-radijssla-rioja-improved
https://www.vreekenszaden.nl/228250-radijssla-rioja-improved
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/228260-radijssla-saisai-purple-f1
https://www.vreekenszaden.nl/228260-radijssla-saisai-purple-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/228290-halflange-radijs-kn-bravo-f1
https://www.vreekenszaden.nl/228290-halflange-radijs-kn-bravo-f1
https://www.vreekenszaden.nl/228300-ronde-radijs-knacker-saxa
https://www.vreekenszaden.nl/228300-ronde-radijs-knacker-saxa
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/228310-ronde-radijs-knacker-saxa
https://www.vreekenszaden.nl/228310-ronde-radijs-knacker-saxa
https://www.vreekenszaden.nl/228400-ronde-radijs-mixed
https://www.vreekenszaden.nl/228400-ronde-radijs-mixed
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/228500-ronde-radijs-pink-beauty-pink-celebration
https://www.vreekenszaden.nl/228500-ronde-radijs-pink-beauty-pink-celebration
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/zaden/groenten-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/228520-ronde-radijs-bacchus-f1
https://www.vreekenszaden.nl/228520-ronde-radijs-bacchus-f1


Radijsvruchtjes 'Rat's Tail'

Raphanus caudatus 
(Engels: Podding Radish)
Een nieuwe introductie van iets ouds op
radijsgebied. De wortel wordt niet gegeten
maar de jonge vruchtjes! Als de plantjes
doorschieten ontstaan na de bloei langwerpige
groene of violetten vruchtjes, net een rattenstaartje. Pluk ze jong en meng
ze rauw door de salade: lekker pittig! Oogst na 50 dagen.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228560  3 g  € 2,95 
228560.1  100 g    € 25,00 

Ronde Radijs 'Ronde Rode
Witpunt' / 'Nationaal 2' / 'Sparkler
2'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Populair, goed groeiend: wit met een rood
kopje en bolrond van vorm. Prima voor vollegrondscultuur en tamelijk heet
van smaak.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228600  10 g  € 1,50 
228600.1  250 g    € 9,95 
228600.2  4x250 g    € 29,95 

Ronde Radijs 'Ronde Witte' /
'Hagelsteentjes'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Lekker pittige, bolronde en cremewitte
knolletjes. Voor vroege en late teelt een
probleemloos en snelgroeiend radijsje.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228605  10 g  € 1,50 
228605.1  250 g    € 12,50 

Ronde Radijs 'Sparkler 2' /
'National 2'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
ECO GETEELDE ZADEN! Lekker scherp van
smaak, rood met een wit puntje.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228620  450 zaden (5 g)  € 2,50 
228620.1  9.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Langwerpige Radijs 'Ijskegel'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Het meest bekende langwerpige witte ras.
Maak de grond goed los en zorg voor een
geleidelijke vochttoevoer. Het resultaat:
heerlijk knapperige, pittige radijs!

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228830  10 g  € 1,95 
228830.1  500 g    € 12,50 
228830.2  2,5 kg    € 50,00 

Gele Radijs 'Zeeuwse Gele
Zeempjes' / 'Zlata'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Radish)
Wie kent ze nog: echte GELE radijsjes! Een
radijsje, in de vorige eeuw in Zeeland zeer
geliefd en in Polen en Rusland onverminderd populair. De smaak is
zachtheet.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
228900  5 g  € 2,95 
228900.1  voor 25 m² (100 g)  € 10,00 
228900.2  1 kg    € 50,00 

Chinese Radijs 'Candela di
Fuoco' = 'Long Scarlet' / 'China
Rose'

Raphanus sativus var sativus,
cv. group Chinese Radish 
(Engels: Chinese Radish)
Typisch voor de Chinese markt zijn deze
langwerpige, grote radijzen  
(20-30cm lang). De kleur is  
roze-rood en inwendig wit. Chinezen verwerken de schijfjes in bijv.
roerbakgerechten, en soepen. Voor late teelt geschikt.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
236000  300 zaden (4 g)  € 1,50 
236000.1  7500 zaden (100 g)  € 9,95 

Chinese Radijs 'Mantanghong' F1
/ 'Red Meat' F1

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Chinese Radish,
Watermelon Radish)
Grote Chinese radijs, oogsten bij een grootte
van 5 cm; de knollen zijn aan de buitenkant wit, maar als je ze doorsnijdt
geeft de radijs zijn geheim prijs... egaal  
roze binnenkant, de doorgesneden plakjes zijn dus roze met een wit
randje: aantrekkelijk voor salades en prima van smaak. Zaaien vanaf juni
geeft overigens de beste resultaten. (Dosering: 15 g p/100 m2 -bij
voorzaaien in perspot-, 100 g p/100 m2 bij direct zaaien)

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
237200  100 zaden (1 g)  € 2,50 
237200.1  10.000 zaden (100 g)  € 35,00 
237200.2  100.000 zaden (1 kg)    € 250,00 

Chinese Radijs 'Magnet' F1

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Chinese Radish,
Watermelon Radish)
Wat een schoonheid! Deze grote Chinese radijs
oogst je als de knollen 10 cm in doorsnee zijn,
het bovengrondse deel van de knollen zijn knalrood, onder de grond
verschuilt zich de lichtroze kleur. Het grote geheim geeft de knol prijs bij
het doorsnijden: Van uit het centrum diep rozerood overgaand in wit en
afgewerkt met een scherp rood randje: aantrekkelijk voor salades en fris,
sappig en prettig pittig van smaak. Zaaien vanaf juni geeft overigens de
beste resultaten.  
(Dosering: 15 g p/100 m2 -bij voorzaaien in perspot-, 100 g p/100 m2 bij
direct zaaien)

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
237205  1 g  € 2,50 
237205.1  25 g  € 29,50 

Japanse Radijs 'Sakurajima'

Raphanus sativus var sativus,
syn radicula 
(Engels: Japanese Radish)
Als je een radijs ter grootte van een
watermeloen wilt telen, plant dan deze
Japanse gigant! Ze zijn het smakelijkst bij een
afmeting van ongeveer 10 cm doorsnee, maar het is natuurlijk een
uitdaging om knollen van 10-50 kg te telen. De kwaliteit is buiten
verwachting goed voor een reuzengroente! De bijna ronde, witte knollen
zijn solide, vast en knapperig met uitstekende smaak. De bewaarbaarheid
is enkele maanden. De teelt in de kas geeft de grootste exemplaren.
Verbaas je ook over het prachtige, langwerpige blad.

Voor glascultuur in januari-februari, in de vollegrond van maart tot juli.
Met tussen-pozen van b.v. 14 dagen zaaien: regel-matig verse radijsjes.
Losse, voedzame tuingrond. Gevoelig voor verse mest.
237210  ± 125 zaden (2 g)  € 1,95 
237210.1  100 g  € 39,00 
237210.2  1 kg    € 295,00 

Rammenas 'April Cross' F1 /
'Attila' F1

Raphanus sativus 
Lange dikke witte wortel. Wordt veel gebruikt
in rauwkost of gestoofd bij cous-cous. Voor
vroege teelt.

238100  100 zaden (1,75 g)  € 4,95 

Rammenas 'Black & Blue'

Raphanus sativus 
Interessante kruisingen tussen de 2 variëteiten
‘Hild’s Blauer’ en ‘Ronde Zwarte’: twee
klassieke winterrassen. Je vindt in deze mix de
ouderrassen en alles er tussenin: van
ruwschillig zwart, donkerpaars tot bijna lila, en
van rond tot lang. Het vruchtvlees is wit en pittig, heel soms zit er eentje
bij met leuk lila vruchtvlees.

238110  5 g  € 1,95 
238110.1  100 g  € 19,95 

Rammenas 'Brauner Fridolin'

Raphanus sativus 
Zeldzaamheid! We vermoeden, dat dit een
oude variëteit is, maar kunnen geen oorsprong
vinden. De halflange wortels zijn eikenbruin en
helderwit van binnen. Lekker scherp van
smaak, geschikt voor vroege- en zomerteelt.

238120  5 g  € 2,50 
238120.1  100 g  € 25,00 

Rammenas 'Hild's Blauer Herbst
und Winter'

Raphanus sativus 
Een zeer oude variëteit met dieppaarse,
halflange wortels, die wit van binnen zijn.
Lekker scherp van smaak, geschikt voor late
teelt: wortels zijn ingekuild lang houdbaar.

238150  ± 500 zaden (5 g)  € 2,50 
238150.1  100 g  € 25,00 

Rammenas 'Lange Zwarte Winter'
/ 'Noir Long Poids d'horloge'

Raphanus sativus 
De Romeinen brachten de Rammenas in
Europa. Inmiddels dreigt deze pittige
knolgroente weer in de vergetelheid te
verdwijnen… Eet ze rauw (met een lekker
pilsje ernaast) of meng ze door roerbakgroenten. De lange, zwarte wortels
zijn uitstekend in zand te bewaren. Lekker bros en knapperig. Zaai ze na
de langste dag.

238200  10 g  € 1,50 
238200.1  250 g    € 9,95 
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Rammenas 'Minowase Summer
Cross' F1

Raphanus sativus 
Witte, lange wortels voor zomer- en
herfstteelt.

238300  50 zaden (1 g)  € 2,50 
238300.1  100 g  € 79,95 

Rammenas 'Münchner Bier' /
'Birra di Monaco'

Raphanus sativus 
Populair oud, helderwit ras met bijna ronde
vorm: het staartje loopt snel maar geleidelijk
dun uit. De smaak is aangenaam fris en pittig.
Snelrijpend en populair bij een potteke bier,
zowel in Duitsland als rond de Middellandse Zee. Zaaien na de langste dag
geeft de beste resultaten, 8 weken groeitijd. We vullen onze zakjes extra
vol, u kunt regelmatig een rijtje zaaien.

238340  10 g  € 1,50 
238340.1  1 kg    € 25,00 

Rammenas 'Ostergruss Rosa 2'

Raphanus sativus 
Lichtroze, cilindrisch tot taps toelopende lange
wortels. Zeer geschikt voor vroege teelt, bv.
onder glas.

238360  1250 zaden (10 g)  € 1,95 
238360.1  250 g    € 12,50 
238360.2  1 kg    € 39,00 

Rammenas 'Ronde Zwarte Winter'
Extra Dark Selection / 'Black
Spanish Round'

Raphanus sativus 
(Engels: Black (Skinned) Radish)
De Romeinen brachten de Rammenas in
Europa. Inmiddels dreigt deze pittige
knolgroente weer in de vergetelheid te verdwijnen… Eet ze rauw (met een
lekker pilsje ernaast) of meng ze door roerbakgroenten. We leveren een
goede selectie, die extra donker is.

238400  10 g  € 1,50 
238400.1  1 kg    € 25,00 

Rammenas 'Ronde Zwarte Winter'

Raphanus sativus 
(Engels: Black (Skinned) Radish)
ECO GETEELDE ZADEN! De Romeinen
brachten de Rammenas in Noord-Europa.
Inmiddels dreigt deze pittige knolgroente weer
in de vergetelheid te verdwijnen… Eet ze rauw
(met een lekker pilsje ernaast) of meng ze door roerbakgroenten.

238410  4 g  € 1,95 
238410.1  100 g  € 19,95 

Rammenas 'Green Luobo'

Raphanus sativus 
(Engels: Oriental Radish)
Een dikke, zeer vruchtbare rettich, die in 2-3
maanden oogstbaar en zeer lang bewaarbaar
is (4-5 maanden). De vormverhouding is: 4x
zo lang als breed. De kleur is zeer apart:
helder wit met lichtgroene bovenkant en groen knolvlees. De knollen
worden tot 1 kg zwaar en worden in Azië als lekkernij veel geteeld. ‘Green
Luobo’ is een sterk, ziektebestendig ras.

238500  2 g  € 1,95 
238500.1  100 g    € 39,95 

Rankspinazie

Hablitzia tamnoides 
We zijn sinds 2008 aan het experimenteren
met deze onbekende groente, die overigens in
Scandinavië al langer bekend is: in Zweden
werdt deze plant al sinds 1870 op iets grotere
schaal verbouwd (voor de sier) en later
ontdekt als eetbare plant. De plant staat inmiddels in Zweden bekend
onder de naam rankspenat. Rankspinazie is een overblijvende, zeer
winterharde klimplant en komt van origine uit de Kaukasus. In de winter
trekt de plant zich terug in wortelknollen om in het vroege voorjaar weer
uit te lopen. Die uitlopers zijn extra mals en kunnen bij oudere planten tot
juni worden kaalgeoogst, daarna de plant laten doorgroeien: ze kunnen
wel drie meter hoog worden! De plant wordt vermeerderd door zaden of
scheuren, stekken is erg lastig. De plant kan tegen zon (wel met een
mulchlaag) maar groeit van nature in de schaduw, maar wel afwaterend.

239000  ± 300 zaden (0,2 g)  € 1,95 
239000.1  15.000 zaden (10 g)  € 25,00 

Rapen 'De Nancy' / 'Ronde Witte
Roodkop' / Purple Top White
Globe'

Brassica rapa var rapa 
(Engels: Turnip)
We zijn het niet meer gewend te eten, maar
dit stokoude Europese ras smaakt best goed in
bv. stoofschotels en soepen. Het eetbare gedeelte zijn ronde knollen, wit
met rode kraag. Een klant schreef ons: "De Rapen ‘De Nancy’ waren
inderdaad erg lekker. Ze gewoon als groente gekookt bij een moot zalm
met een zelfgemaakte tomatensaus erbij, heerlijk. De smaak van die rapen
heeft me verbaast. Eet je natuurlijk nauwelijks in je leven."

Voor vroege teelt zaaien in maart-april, herfstteelt in juli-augustus. Later
uitdunnen op ± 5 cm. Niet verplanten, zaai bij niet te warm weer met een
buitje op komst.
240100  10 g  € 1,95 
240100.1  100 g  € 7,50 
240100.2  1 kg    € 20,00 

Rapen 'Goudbal' / (rond Soest:
'Soester Knol') / 'Golden Ball'

Brassica rapa var rapa 
(Engels: Turnip)
Dit raapje is het meest geschikt voor de
nateelt (uiterlijk half juli). Zowel buitenkant als
knolvlees is goudgeel. Oogsten als de
knolletjes 5-8cm doorsnee zijn. We leveren de selektie 'Goldana', een
Goudbaltype met korte bladgroei en snelle knolontwikkeling.

Voor vroege teelt zaaien in maart-april, herfstteelt in juli-augustus. Later
uitdunnen op ± 5 cm. Niet verplanten, zaai bij niet te warm weer met een
buitje op komst.
240150  10 g  € 1,50 
240150.1  1 kg    € 25,00 

Rapen 'Hakurei' F1

Brassica rapa var rapa 
(Engels: Tokyo Turnip)
Deze Japanse, witte raapjes veroveren de
keuken omdat ze ook rauw zo heerlijk zijn! Ze
groeien snel en gemakkelijk, de smaak is zoet,
fruitig met een zachte, knapperige bite.
Uiteraard zijn ook de knolletjes en het blad kort te koken of (liever)
roerbakken.

Voor vroege teelt zaaien in maart-april, herfstteelt in juli-augustus. Later
uitdunnen op ± 5 cm. Niet verplanten, zaai bij niet te warm weer met een
buitje op komst.
240160  ± 800 zaden (2 g)  € 2,95 
240160.1  ± 10.000 zaden (25 g)  € 25,00 

Rapen 'Marteau' / 'Hilversumse
Eetraap' / 'Gooise Sloven' /
'Vertus Marteau' / 'Jersey Navet'

Brassica rapa var rapa 
(Engels: Turnip)
Een lekker zoet ras met fijne, zachte
knolstructuur, zelfs kinderen vinden ze lekker
(voor rapen best bijzonder...) ! In het begin van de 20e eeuw de meest
geteelde variëteit. We komen dit ras al in 1858 tegen als langer bestaand.
Het uiterlijk: langwerpig, naar onder breder: flesvormig dus.

Voor vroege teelt zaaien in maart-april, herfstteelt in juli-augustus. Later
uitdunnen op ± 5 cm. Niet verplanten, zaai bij niet te warm weer met een
buitje op komst.
240170  10 g  € 1,95 
240170.1  250 g    € 12,50 

Rapen 'Petrowski' / (Teltower
raapje)

Brassica rapa var rapa 
(Engels: Turnip)
Meiraapjes van zeer fijne kwaliteit: stevig geel
knolvlees met een pikante, licht zoete smaak.
Specialiteit uit Berlijn.

Voor vroege teelt zaaien in maart-april, herfstteelt in juli-augustus. Later
uitdunnen op ± 5 cm. Niet verplanten, zaai bij niet te warm weer met een
buitje op komst.
240200  5 g  € 2,50 

Rapen 'Platte Witte Mei'

Brassica rapa var rapa 
(Engels: Turnip)
Vroeg rijpe, malse soort, witvlezig. Lekker
knolletje dat zowel voor zomer- of herfstteelt
geschikt is. (Let wel, geen koolraap). De witte
knolletjes zijn platrond van vorm.

Voor vroege teelt zaaien in maart-april, herfstteelt in juli-augustus. Later
uitdunnen op ± 5 cm. Niet verplanten, zaai bij niet te warm weer met een
buitje op komst.
240300  10 g  € 1,50 
240300.1  100 g  € 7,50 
240300.2  1 kg    € 29,95 

Rapen 'Purple Top Milan' /
'Milanese Witte Roodkop'

Brassica rapa var rapa 
(Engels: Turnip)
Een zomertype met wit knolvlees. De
knolletjes zijn wit met een wijnrode topkleur.
Zaaien maart-juli, oogsten juni-oktober. Laat
geoogste knollen kunnen in zand worden bewaard.

Voor vroege teelt zaaien in maart-april, herfstteelt in juli-augustus. Later
uitdunnen op ± 5 cm. Niet verplanten, zaai bij niet te warm weer met een
buitje op komst.
240350  ± 2500 zaden (5 g)  € 1,50 
240350.1  100 g  € 7,50 
240350.2  1 kg    € 25,00 

Rapen ‘Scarlet Queen Red Stems’
F1

Brassica rapa var rapa 
(Engels: Turnip)
Platronde, knalrode raapjes: dat zie je niet
vaak! Knapperig, iets pittig en met
donkergroen blad en sierlijk rode bladnerf. Het
blad is heerlijk door de salade en heel sierlijk in combinatie met de
groenbladige variëteit.

Voor vroege teelt zaaien in maart-april, herfstteelt in juli-augustus. Later
uitdunnen op ± 5 cm. Niet verplanten, zaai bij niet te warm weer met een
buitje op komst.
240380  2 g  € 2,95 
240380.1  50 g  € 49,00 
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Rapen 'Sneeuwbal' / 'Bola de
Nieve'

Brassica rapa var rapa 
(Engels: Turnip)
Een oud ras, waarschijnlijk uit de vroeg 19e
eeuw. De zuiver witte, bolronde knolletjes
groeien het beste bij teelt na de langste dag.

Voor vroege teelt zaaien in maart-april, herfstteelt in juli-augustus. Later
uitdunnen op ± 5 cm. Niet verplanten, zaai bij niet te warm weer met een
buitje op komst.
240400  10 g  € 1,95 
240400.1  100 g  € 7,50 
240400.2  1 kg    € 25,00 

Rapunzelklokje

Campanula rapunculus 
(Engels: Rampion)
Al vanaf de Middeleeuwen een bekende
rauwgroente, waarvan in herfst en winter
zowel blad als wortel in salades worden
verwerkt; een beetje zoals radijs. Wortel
smaakt zoet en zacht, blad is neutraal, fijn van smaak. Zaaien in mei op
fijn zaaibed. Plant is meerjarig en kan door scheuren worden vermeerderd.
Wie kent het sprookje van Grimm: Raponsje...?

241000  1/10g  € 1,95 

Roomappel 'Select Seed'

Asimina triloba 
(Engels: Indiana Banana / Poor
Man's Banana)
DE ZADEN ZIJN GEOOGST VAN EXTRA
VRUCHTBARE BOMEN. 
Gelukkig wordt deze, bij ons tamelijk
winterharde fruitboom uit Noord-Amerika en Canada steeds bekender en
populairder. De smaak van de langwerpige, geelgroene vruchten (5-15 cm)
is echt exotisch en gaat richting banaan, mango en ananas en zit vol
vitamines. Zo gezond, dat er serieuze aanwijzingen zijn op de voorkoming
van kanker. Er zijn minstens 2 planten nodig voor kruisbestuiving. Jonge
planten staan graag schaduwrijk en worden ‘s winters wat extra
beschermd, later is volle zon ook prima en kunnen ze wel een pittig
wintertje hebben. Hoogte uiteindelijk 2-5 m, snoeien is aan te bevelen om
nog hogere groei te voorkomen! De opbouw van de boom is iets hoger
dan breed, dus op den duur is een boomspiegel van 3-4 meter aan te
bevelen. Houd tussen 2 bomen minimaal 4 m afstand. Na ongeveer 4 jaar
zijn de eerste vruchten te verwachten, voorafgegaan in de lente door
vreemd geurende, witte naar roodbruin verkleurende bloemen. Zeewind
waarderen ze niet, iets zure grond (op kleigrond zorgen voor veel humus)
en een mulchlaagje waarderen de bomen echter zeer. Van
ziekteaantastingen is in ons klimaat nog niets bekend, maar er is nog niet
veel ervaring.

241500  5 zaden  € 3,95 
241500.1  100 zaden  € 49,95 
241500.2  1000 zaden    € 450,00 

Roosjesweegbree ‘Rosularis’

Plantago major 
Zo wordt een gewone wilde plant (voor
sommigen onkruid) opeens heel erg decoratief
en verbindt ons met een ver verleden. Aan de
stengels van de plant ontstaan in plaats van de
bloeiaren: malse en decoratieve rozetjes die bij
nauwkeurig observeren werkelijke kunstwerkjes als groene roosjes zijn. De
planten zijn meerjarig en de rozetjes en de blaadjes zijn zeer geliefd bij
koks vanwege de smaak en uiteraard het bijzondere uiterlijk. Kort
blancheren zoals rauwe peultjes maakt de smaak toegankelijk. Al aan het
eind van de 15e eeuw verschijnen de eerste tekeningen van deze
eigenaardige mutatie, de plant heeft dus zeker de Middeleeuwen
meegemaakt!

241510    € 2,50 

Rosella

Hibiscus sabdariffa 
(Engels: Roselle)
Prachtige plant, dat veel eetbare toepassingen
kent en als eenjarige of meerjarige (vorstvrij
overwinteren) wordt geteeld. We beginnen bij
de jonge blaadjes en stengels: deze worden
bijvoorbeeld in Senegal heel veel gegeten als kruidige, iets zure variant op
spinazie, een smaakmaker in vis- en rijstgerechten. Van de oudere
stengels wordt een sterke vezel gemaakt. Na enkele maanden verrassen
de planten met fantastische schotelvormige bloemen in wit of roze tinten.
Sierlijk maar ook weer eetbaar: eet ze rauw in salades of gebruik ze in
zoet bakwerk. Gedroogd wordt van de bloem een populaire thee
getrokken, in Noord- en West-Afrika heel bekend (Wonjo of Bissap). Een
rode kleurstof, getrokken uit de bloem, wordt veel gebruikt in voedsel. De
helderrode, kleverige vruchten zijn sierlijk in bloemwerk, maar ook een
belangrijke bron van gezonde drankjes.

241550  ± 400 zaden (10 g)  € 1,95 
241550.1  ± 4000 zaden (100 g)  € 15,00 
241550.2  ± 40.000 zaden (1 kg)    € 100,00 

Rozensla 'Antep White'

Alcea rosea 
(Engels: Hollyhock Salad)
De stokroos is een populair lid van de
kaasjeskruidfamilie! Niet alleen een sieraad
voor de tuin, maar ook een veelzijdige
aanvulling op de salade. Deze helderwitte,
enkelbloemige variëteit vonden we in Gaziantep in Turkije en vonden we
erg smakelijk. Enige weken na het zaaien kan het feest al beginnen: snoei
de topjes van de plant, heerlijk mals en de plant blijft jong en mals groen
produceren. Als in het 2e jaar de bloei doorbreekt kunnen de jonge
knoppen (na kort roerbakken) op het bord. Het bloemblad (1 voor 1
plukken) geeft een zalvend element aan de salade, vergelijkbaar met
avocado. Maak ook eens een verfrissende thee van het bloemblad!
Kortom, een lust voor het oog en de smaakzintuigen.

241600  ± 75 zaden (1 g)  € 1,95 
241600.1  ± 750 zaden (10 g)  € 3,95 
241600.2  ± 7500 zaden (10x10 g)    € 25,00 

Rucola

Eruca sativa 
(Engels: Salad Rocket)
Italiaanse rauwkostsalade (zij noemen dit soort
Rucola coltivata), lekker pittig groen blad, jong
plukken als het blad  
±8-10 cm hoog is. Als Rucola langzaam groeit
door warmte, zon en niet te veel water, dan wordt de smaak veel sterker.
Dat heeft slimme supermarkten ertoe geïnspireerd om deze “Wasabi-
Rucola” te noemen. De “echte” vind je bij nr. 242120. Let op, als je de
langzame teelt overdrijft, dan schieten de plantjes in de bloei.

242000  10 g  € 1,95 
242000.1  100 g  € 3,95 
242000.2  250 g    € 6,95 
242000.3  4x250 g    € 19,95 

Rucola 'Coltivata Esmee'

Eruca sativa 
(Engels: Salad Rocket)
ECO GETEELDE ZADEN! Italiaanse
rauwkostsalade (zij noemen dit soort Rucola
coltivata), lekker pittig groen blad, jong
plukken als het blad  
±8-10 cm hoog is. Als Rucola langzaam groeit door warmte, zon en niet te
veel water, dan wordt de smaak veel sterker. Dat heeft slimme
supermarkten ertoe geïnspireerd om deze “Wasabi-Rucola” te noemen. De
“echte” vind je bij nr. 242120. Let op, als je de langzame teelt overdrijft,
dan schieten de plantjes in de bloei.

242005  10 g  € 2,50 
242005.1  100 g  € 7,50 
242005.2  1 kg    € 39,50 

Rucola 'Frastagliata' / 'Suzette'

Eruca sativa 
(Engels: Salad Rocket)
Italiaanse rauwkostsalade met een tintje heet
en een vleugje noot... Dit ras groeit snel en
heeft sierlijk getand blad. De Italianen noemen
dit soort Rucola coltivata. Als Rucola langzaam
groeit door warmte, zon en niet te veel water, dan wordt de smaak veel
sterker. Dat heeft slimme supermarkten ertoe geïnspireerd om deze
“Wasabi-Rucola” te noemen. Dit is dus geen speciaal ras, maar een
langzaam geteelde rucola. Let op, als je de langzame teelt overdrijft, dan
schieten de plantjes in de bloei.

242020  ± 7000 zaden (10 g)  € 1,95 
242020.1  ± 175.000 zaden (250 g)    € 19,50 

Rucola 'Pronto'

Eruca sativa 
(Engels: Salad Rocket)
In ons land is rucola niet meer weg te denken!
Deze Italiaanse rauwkostsalade heeft een
prettig tintje heet en een vleugje noot... Dit
ras groeit snel, is jaarrond te zaaien en heeft
het gewilde ingesneden blad, dat de (langzamer groeiende) meerjarige
soort zo populair maakt. De Italianen noemen dit soort Rucola coltivata.
Als Rucola langzaam groeit door warmte, zon en niet te veel water, dan
wordt de smaak veel sterker. Dat heeft slimme supermarkten ertoe
geïnspireerd om deze “Wasabi-Rucola” te noemen. Dit is dus geen speciaal
ras, maar een langzaam geteelde rucola. Let op, als je de langzame teelt
overdrijft, dan schieten de plantjes in de bloei.

242030  10 g  € 2,50 
242030.1  250 g    € 25,00 
242030.2  1 kg    € 75,00 

Turkse Rucola

Bunias orientalis 
Pittige rauwkost, waarvan het blad jong wordt
gegeten in salades, de jonge scheuten of het
oudere blad kunnen gestoofd of “geroerbakt”
worden. De bloemknoppen met stengeltjes
worden gegeten als broccoli (zoals Bimi etc).
De gele bloemen groeien uit tot grappige hartvormige vruchten. Geniet
van de permacultuur-trio: Turkse Rucola + Asperge + Zeekool (zie foto)

242040  2 g  € 2,95 

Olijfblad-Rucola 'A Foglia d'ulivo'
/ 'Olivetta'

Diplotaxis tenuifolia var
integrifolia 
(Engels: Wild Olive Leaved Rocket)
Geroemd Italiaans ras door de
tongprikkelende, zeer smaakvolle, aromatische
“rucola-beleving”! Rucola is langzamerhand enorm ingeburgerd, in Italië
wordt dit soort Rucola selvatica genoemd. Hoe snel kan een groente
populair worden! Dit prachtige ras uit Italië is (nog) een zeldzaamheid in
de keuken: in de hang naar altijd maar meer ingesneden is dit een
tegendraads gladbladig soort. Daardoor dus weer een welkome opvaller!
Het blad is lang en smal, dus de Italiaan ziet er al snel een olijfblad in.

242050  2 g  € 1,95 
242050.1  10 g  € 4,95 
242050.2  100 g  € 19,95 

Roodnerf-Rucola 'Dragons
Tongue'

Diplotaxis tenuifolia 
(Engels: Red Veined Arugula)
DOOR TE MAGERE ZAADPRODUCTIE IS DE
KWEKER VOORLOPIG MET DIT RAS GESTOPT. 
De ongewone rode bladnerf, samen met de
pikante, notige smaak maakt deze wilde rucola tot een welkome aanvulling
van een salademix. De eetbare bloemen kan je ook gewoon over de sla
sprenkelen!

242060  2500 zaden  € 2,95 
242060.1  100.000 zaden  € 29,95 
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Wilde Rucola 'Sylvetta'

Diplotaxis tenuifolia 
(Engels: Wild Rocket)
Deze smal- en getandbladige wilde rucola
wordt door de Italianen al lang zeer
gewaardeerd. Zij noemen dit soort Rucola
selvatica. De pikante mosterdsmaak is een
aanwinst in rauwe salades. Het jonge blad wordt vóór de bloei gegeten.
Een voordeel t.o.v. gewone rucola: deze is meerjarig. Een andere wilde
rucola (Eruca vesicaria) staat ook bekend als Zwaardherik.

242100  8000 zaden (2 g)  € 1,95 
242100.1  40.000 zaden (10 g)  € 4,95 
242100.2  400.000 zaden (100 g)  € 19,95 
242100.3  4 miljoen zaden (1 kg)    € 100,00 

Wilde Rucola

Diplotaxis tenuifolia 
(Engels: Wild Rocket)
ECO GETEELDE ZADEN! Deze smal- en
getandbladige wilde rucola wordt door de
Italianen al lang zeer gewaardeerd. Zij noemen
dit soort Rucola selvatica. De pikante
mosterdsmaak is een aanwinst in rauwe salades. Het jonge blad wordt
vóór de bloei gegeten. Een voordeel t.o.v. gewone rucola: deze is
meerjarig. Een andere wilde rucola (Eruca vesicaria) staat ook bekend als
Zwaardherik.

242110  2 g  € 2,95 
242110.1  50 g  € 15,00 
242110.2  250 g    € 55,00 

Wasabi Rucola

Diplotaxis erucoides 
Deze wilde Rucola heeft een extra tintje hitte!
De term Wasabi-Rucola is raak en slim
gekozen, een heldere en scherpe smaak zorgt
voor afwisseling in salades, heerlijk met zachte
kaas en maakt je mond weer klaar voor een
nieuwe smaakbeleving (tussen 2 gangen door...). Zowel het blad als de
bloemen zijn eetbaar. De planten kan je laten staan, ze zullen het
volgende jaar weer opkomen en zaaien zich gemakkelijk uit.

242120  8.000 zaden (2 g)  € 2,95 
242120.1  100.000 zaden (25 g)  € 15,00 
242120.2  400.000 zaden (100 g)  € 29,50 

Rupsjesvrucht

Scorpiurus muricatus of
vermiculatus 
(Engels: Prickly Scorpion's Tail or
Caterpillar Plant)
Prachtig plantje met weegbree-achtig blad en
gele vlinderbloemetjes. Het eetbare deel zijn
de zich als rupsjes oprollende zaadvruchtjes in een felle groene kleur. Pluk
de vruchtjes jong en meng ze door de sla, kort roerbakken mag ook. De
smaak is vrij neutraal, maar het sierlijke effect is spectaculair (of vol
hilariteit). Eenjarig.

242300  ± 50 zaden (1 g)  € 1,95 

Risottorijst 'Vialone Nano'

Oryza sativa 
(Engels: Risotto Rice)
Een echte Europese rijst! Rond de tiende eeuw
kwam de rijst naar Italië en begon zijn opmars
in Sicilië. Zo'n 500 jaar later werd in het
noorden begonnen met het verbouwen en
kwamen de risottogerechten daar goed van de grond. Vialone rijst is licht
klevende, vrij ronde rijst. Bij uitstek dus een ras om een mooie romige
(maar toch stevige) risotto te maken. De teelt is in Italië in zeer vochtige
gebieden, waar het smeltwater van de Alpen de grond kleddernat maakt.
Maak in uw tuin dus een klein dijkje om het teeltbedje en geef veel water
als moeder natuur niet al flink bewatert.

242510  100 g  € 2,95 
242510.1  3x100 g  € 7,50 
242510.2  1 kg    € 15,00 

Rijst, Rode 'Ceredek Merah'

Oryza sativa 
(Engels: Red Rice)
Het zelf kweken van rijst in Nederland is een
leuk avontuur en een leerzame uitdaging!
Deze rode rijst uit Indonesië geeft zonder
kleuring een echter rode rijstkorrel. Uit
onderzoeken blijkt dat de natuurlijke Statine (Lovastatine) in
gefermenteerde rode rijst cholesterolverlagend is. Als voedingsmiddel
wordt deze zuivere, gezonde rijst al eeuwenlang in Azië gegeten. Angst
voor “zelfdokteren” zet autoriteiten soms aan om voedingsmiddelen te
verbieden, zo ook met deze kostbare rijst. Terwijl Lovastatine ook
voorkomt in bijvoorbeeld oesterzwam. Zaaizaad is niet verboden en zelf
telen ook niet, dus ga je gang maar wees voorzichtig met het zelf maken
van medicijnen…

242515  5 g  € 3,95 

Rijst, Witte Ketan 'Ketan Putih'

Oryza sativa 
Dit is een veelgebruikte witte plakrijst of
kleefrijst uit Indonesië. Leuk om zelf te telen in
een natte bak of een nat gemaakt hoekje van
de kas of buiten. Indonesische traditie: koken
met water en 10% santen (kokosmelk)

242520  10 g  € 3,95 

Rijst, Zwarte Ketanrijst 'Ketan
Hitam Bali'

Oryza sativa 
Deze rijst heeft een zwart vliesje, dat het hele
gerecht wit met zwart maakt, een decoratief
gezicht! Naast het uiterlijk is de rijst zeer
geliefd vanwege de zwoele, nootachtige
smaak. Niet te verwarren met witte rijst die met inktvisinkt zwart wordt
gekleurd... Leuk om zelf te telen in een natte bak of een nat gemaakt
hoekje van de kas of buiten.

242525  10 g  € 3,95 

Salomons-Asperge

Polygonatum sibiricum 
Groente telen in het bos of een ander plekje in
de schaduw? De lijst van mogelijkheden
groeit... neem nu deze tamelijk zeldzame, 1-2
m hoge plant. De jonge scheuten zijn net zo
lekker als asperges en de wortels kunnen
gekookt gegeten worden en zijn rijk aan zetmeel. De wortels hebben ook
medicinale waarde, zie internet. De eerste scheuten kan je oogsten,
daarna moet de plant uiteraard de kans krijgen om uit te groeien, de witte
hangende bloemetjes gevolgd door fraaie bessen (niet eetbaar) sieren je
tuin!

242900  15 zaden  € 2,95 

Schorseneren 'Duplex' / 'Géante
Noire de Russie' / 'Verbeterde
Reuzen Nietschieters'

Scorzonera hispanica 
(Engels: Black Salsify)
Een tuindersselectie van dit zeer oude (uit
België afkomstige) ras. Witvlezige, gladde
dikke wortels met een zwartbruine schil. Vanwege de lange wortels moet
de grond diep worden losgemaakt. Het schoonmaken kan het beste met
tuinhandschoenen, ze geven zwart af en werden daarom vroeger
“keukenmeidenverdriet” genoemd.  
De smaak vergoedt alles ruimschoots: heerlijk zacht en asperge-achtig.

243050  300 zaden (5 g)  € 1,95 
243050.1  100 g    € 12,50 
243050.2  1 kg    € 89,00 

Schorseneren 'Verbeterde Reuzen
Nietschieters'

Scorzonera hispanica 
(Engels: Black Salsify)
ECO GETEELDE ZADEN! Een tuindersselectie
van dit zeer oude (uit Belgie afkomstige) ras.
Witvlezige, gladde dikke wortels met een
zwartbruine schil. Vanwege de lange wortels moet de grond diep worden
losgemaakt. Het schoonmaken kan het beste met tuinhandschoenen, ze
geven zwart af en werden daarom vroeger “keukenmeidenverdriet”
genoemd.  
De smaak vergoedt alles ruimschoots: heerlijk zacht en asperge-achtig.

243060  ruim 125 zaden (2 g)  € 1,95 
243060.1  50 g  € 19,50 

Schorseneren 'Lange Jan' / 'Vrn-
Enorma'

Scorzonera hispanica 
(Engels: Black Salsify)
Jarenlang een topper op het
schorsenerenfront. Zeer weinig gevoelig voor
doorschieten. Witvlezige, gladde dikke wortels
met een zwartbruine schil. Vanwege de lange wortels moet de grond diep
worden losgemaakt. Het schoonmaken kan het beste met
tuinhandschoenen, ze geven zwart af en werden daarom vroeger
"keukenmeidenverdriet" genoemd.  
De smaak vergoedt alles ruimschoots: heerlijk zacht en asperge-achtig.

243150  3 g  € 1,95 

Schijnaugurk 'Alba'

Akebia quinata 
(Engels: Chocolate Vine)
Het vijfdelige blad geeft al een speels aanzien
aan deze steeds populairder wordende
klimplant. De trosjes hangende, spierwitte
bloemetjes decoreren in de zomer je muur of
schutting. De plant komt uit Oost-Azië en krijgt het liefst een
halfbeschaduwd plekje. Uiteindelijk zullen er hele bijzondere, grijsblauwe,
langwerpige vruchten (5-10 cm lang en 4 cm breed) ontstaan, deze
bevatten de zaden en er omheen een witte, bijna vloeibare vruchtmassa.
De inhoud is in zijn geheel eetbaar met een structuur als de granaatappel.
Met een beetje citroensap is het een lekkernij! De schil is bitter, maar na
bakken is ook deze een heerlijkheid. De jonge uitlopers van de Akebia zijn
heerlijk door de sla en van ouder blad maak je een gezonde thee. Er zijn
in de Chinese geneeskunst veel toepassingen bekend tegen o.a. infecties.
Tenslotte zijn de 1-jarige twijgen na de winter geschikt als vlechtmateriaal
voor manden. Voor goede vruchtzetting is het wijs om met een kwastje de
pollen van de mannelijke bloemen (meestal bovenin de plant) in aanraking
te brengen met de stampers van de vrouwelijke bloemen.

243200  ± 40 zaden (1 g)  € 1,95 

Snijselderij 'Amsterdamse
Donkergroene' / 'Westland'

Apium graveolens var
secalinum 
(Engels: Celery)
Smakelijk, gladbladig soort met donkergroene
blaadjes. Vroeger werd dit ras rond
Amsterdam geteeld en landelijk gewaardeerd.

244800  12.500 zaden (5 g)  € 1,50 
244800.1  250.000 zaden (100 g)  € 15,00 
244800.2  1 kg    € 75,00 
244800.3  3x1 kg    € 175,00 

Snijselderij 'Gewone Snij'

Apium graveolens var
secalinum 
(Engels: Celery)
De "must" voor een kruidig soepje, selderie
behoudt zijn heerlijke aroma na het koken, dat
maakt het tot een geliefd toekruid. De bossige,
vrij uitbundige groei en de middelgroene kleur staan garant voor een
gezonde groei. Uiteraard zijn zowel de stelen als het blad zeer aromatisch.

245000  5 g  € 1,50 
245000.1  100 g  € 10,00 
245000.2  1 kg    € 59,00 
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Snijselderij 'Prager Reuzen'

Apium graveolens var
secalinum 
(Engels: Celery)
Eigenlijk een knolselderie, maar vooral zeer
geliefd vanwege de enorme hoeveelheid
grove, aromatische selderiebladeren. De
knolvorming is matig.

245100  10.000 zaden (5 g)  € 1,50 
245100.1  200.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Tropische Snijselderij 'Summer' /
'Light Yellow Green' / 'Tianjin'

Apium graveolens var
secalinum 
(Engels: Celery)
Voor onze "tropische" landgenoten een
welkome herkenning! De groene, malse
bladeren staan op vlezige, lichtgroene stengels. Dit is de echte, grove,
tropische selderie! Bij ons in de zomer goed te telen, zeker in de kas, maar
ook buiten. Lang te bewaren in de koelkast.

245150  5 g  € 2,50 
245150.1  100 g  € 15,00 

Snijselderij 'Zwolsche Krul' /
'Zwolse Krul'

Apium graveolens var
secalinum 
(Engels: Celery Parcel)
Gekruldbladige selderie (lijkt wat op
krulpeterselie). Uitstekend voor salades en
soepen. Na de ontkieming is de teelt gemakkelijk, de plant blijft een winter
over.

245200  6800 zaden (2 g)  € 2,95 
245200.1  50 g  € 39,50 

Selderij 'Lusthof Mix'

Apium graveolens var
secalinum 
(Engels: Celery Mixture)
Een van onze Belgische kwekers teelt dit leuke
mengsel van verschillende soorten selderij,
met dunne of dikke stengel (blad- een
bleekselderij) met glad of gekruld blad (Zwolse Krul) met groen of
roodachtige stengel (Giant Red). Op avontuur dus!

245300  4000 zaden (2 g)  € 1,95 

Knolselderij 'Alpha'

Apium graveolens var rapaceum 
(Engels: Celeriac)
Dit topras van Novisem is een alleskunner!
Zowel voor vroege als late teelt geschikt, zeer
sterk bestand tegen “schot” (in bloei schieten).
De ronde knollen hebben een gladde huis met
rechtopstaand, donkergroen blad. De interne kleur is helder wit, de knollen
zijn lang te bewaren en zijn goed ziektebestendig (Septoria en Phoma)

245890  ± 100 zaden  € 2,50 

Knolselderij 'Balena' F1

Apium graveolens var rapaceum 
(Engels: Celeriac)
Momenteel één van de beste “knossen” voor
Nederlandse teelt. De knollen worden zwaar,
rond en hebben kort loof (=blad). Dit ras
maakt gemakkelijk een knol en schiet niet snel
in de bloei. Plantafstand 50x40 cm. Ongeveer 150 groeidagen is optimaal
voor een goede bewaarbaarheid.

245900  ± 200 zaden  € 3,95 

Knolselderij 'Monarch'

Apium graveolens var rapaceum 
(Engels: Celeriac)
Dit oude en vertrouwde ras uit 1978 heeft
jarenlang de markt gedomineerd en geldt nog
steeds als een betrouwbaar en zeer smakelijk
(hobby)ras. De bladhoogte is tamelijk groot en
de knollen groot en vrij goed te bewaren.

246000  ± 200 zaden (0,1 g)  € 1,95 
246000.1  ± 100.000 zaden (50 g)  € 29,50 
246000.2  ± 500.000 zaden (250 g)  € 95,00 

Knolselderij 'Roem van
Zwijndrecht'

Apium graveolens var rapaceum 
(Engels: Celeriac)
ECO GETEELDE ZADEN! Prachtig oud ras, nog
uit de tijd, dat Zwijndrecht een tuindersdorp
was! Mits geteeld in voldoende humeuze en
voedzame grond zal de knolzetting goed zijn. Het telen van knolselderie
moet je even onder de knie krijgen, maar het resultaat mag er zijn: lang
bewaarbare smaakbommen…

246110  ruim 1000 zaden (0,5 g)  € 2,50 
246110.1  ruim 50.000 zaden (25 g)  € 50,00 

Rozerode Bleekselderij
'Clayworth Prize Pink' / 'Giant
Red'

Apium graveolens var dulce 
(Engels: Celery)
Na een vorstje is dit oude Victoriaanse ras op
zijn best! De brosse, fris smakende stengels
hebben een roze blos

246900  ± 1000 zaden  € 1,95 

Bleekselderij 'Golden Spartan' /
'Goudgele zelfblekende'

Apium graveolens var dulce 
(Engels: Celery)
Een zelfblekend, geelgroen soort. Stengels en
blaadjes worden gestoofd als groente gebruikt
of lekker rauw geknabbeld!

247200  2500 zaden (1 g)  € 1,95 

Bleekselderij 'Green Pascal'

Apium graveolens var dulce 
(Engels: Celery)
Deze Franse, historische topper is d.m.v.
selectie ontwikkeld door Henri Pascal in de 19e
eeuw en wordt nog steeds gewaardeerd en
door traditionele kwekers geteeld.
Bleekselderie is gezond en vooral rauw erg lekker! Snijd de sappige
stengels in stukjes en combineer met een geitenkaasje of stukje zalm:
mmm! Uiteraard is kort roerbakken ook een optie of op het laatst
toevoegen aan een kruidig soepje.

247250  5000 zaden (2 g)  € 1,95 
247250.1  250.000 zaden (100 g)  € 12,50 
247250.2  2,5 miljoen zaden (1 kg)    € 39,50 

Bleekselderij 'Hadrian' F1

Apium graveolens var dulce 
(Engels: Celery)
Een topselectie van Tozer Seeds, deze
middelgroene “bleek”selderie (want bleken doe
je deze niet meer) scoort hoog op proefvelden
in Europa en de VS. Gelet wordt op: in alle
omstandigheden doorgroeien zonder te gaan bloeien, geen zijscheuten en
goede ziekteresistentie. De stengels worden met gemak 30 cm lang en
hebben een knapperig en malse textuur.

247300  200 zaden  € 2,50 

Bleekselderij 'Tall Utah 52-70'

Apium graveolens var dulce 
(Engels: Celery)
Dit succesvolle ras geeft groene, aromatische
stengels. Wereldwijd de meest geteelde
variëteit. Bleekselderie is gezond en vooral
rauw erg lekker! Snijd de sappige stengels in
stukjes en combineer met een geitenkaasje of stukje zalm: mmm!
Uiteraard is kort roerbakken ook een optie of op het laatst toevoegen aan
een kruidig soepje.

247400  5000 zaden (2 g)  € 1,95 
247400.1  250.000 zaden (100 g)  € 15,00 
247400.2  2,5 miljoen zaden (1 kg)    € 50,00 

Bleekselderij 'Tall Utah 52-70'

Apium graveolens var dulce 
(Engels: Celery)
ECO GETEELDE ZADEN! Dit succesvolle ras
geeft groene, aromatische stengels.
Wereldwijd de meest geteelde variëteit.
Bleekselderie is gezond en vooral rauw erg
lekker! Snijd de sappige stengels in stukjes en combineer met een
geitenkaasje of stukje zalm: mmm! Uiteraard is kort roerbakken ook een
optie of op het laatst toevoegen aan een kruidig soepje.

247420  1250 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Shallonfruit

Gaultheria shallon 
(Engels: Pacific Salal)
Een familielid van de heide en de bosbes. Van
de laatste heeft deze besdrager de behoefte
aan enige schaduw en tamelijk veel vocht. Het
altijdgroene heestertje bloeit met grappige
dopvormige, witte bloemetjes, om vervolgens uit te groeien tot blauwe
besjes. Deze zijn sappig en smakelijk!

248000  voor 50 planten (1/16 g)  € 2,50 

Shonakruid

Cleome gynandra 
(Engels: African Spider Flower,
African Cabbage, Shona Cabbage)
Sierlijk, eetbaar en medicinaal! Inmiddels is de
plant in de hele tropen bekend, in India en
Oost- tot Zuid-Afrika wordt de plant druk
gebruikt: het jonge blad, de jonge scheuten en soms de bloemen worden
verwerkt in roerbak-, stoof- of soepgerechten. De smaak is stevig en wordt
vaak met melk of zure room verzacht. In India wordt deze sterke smaak
gebruikt juist gebruikt in kerrie. De zaden zijn een vervanging voor
mosterd, maar op het water gegooid komen de vissen boven drijven..! Van
het blad wordt een versterkend en regulerend middel getrokken en de
wortel wordt als pijnstiller gebruikt. Laat je al die toepassingen aan je
voorbij gaan, dan blijft een mooie plant over met vingervormig blad en
een subtiele, witte bloemtrossen, een familielid van de kattensnor. Hoogte
60-100 cm.

248500  20 zaden  € 2,95 

Silenesla

Silene vulgaris ssp. Vulgaris 
(Engels: Bladder Campion)
Rond de Middellandse Zee geldt SILENESLA als
een lekkernij! Het jonge blad wordt gegeten
als malse, zoete sla. De scheuten (evt. onder
de bleekpot gebleekt) worden kort gekookt en
hebben de smaak van erwtjes. Gepureerde SILENESLA is een lekkernij, die
wedijvert met spinaziestamppot! Laat de plant eens doorgroeien voor de
prachtige witte bloempjes met de kenmerkende, blaasvormige
bloembodem! Bij zeer slechte zomers, wat extra bescherming geven!

249000  2 g  € 2,95 
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Bataviasla 'Apache Rz' / 'Teide'

Lactuca sativa, Cv. group Crisp
Lettuce 
(Engels: Crispleaf Lettuce)
Diep donkerrode kroppen met heerlijk
knapperige structuur. Bestand tegen extreme
weertypen. Apache is een moderne, dieprode
selectie van Rijk Zwaan met extra goede oogstresultaten.

Frankrijk is de bakermat van deze knapperige sla, ontstaan rond 1850.
Bataviasla wordt algemeen gezien als de voorloper van de IJssla, die vanaf
ongeveer 1950 uit de VS naar Europa.
250000  voor 200 planten  € 3,95 

Bataviasla 'Blonde de Paris'

Lactuca sativa, Cv. group Crisp
Lettuce 
(Engels: Crispleaf Lettuce)
Mag dan blond niet altijd het juiste imago
hebben, deze knapperige sla bewijst eens en
voor altijd het tegendeel! De helderlichtgroene
bobbelige, stevige, maar malse sla maakt in uitgegroeide toestand een
Ijssla-achtig kropje. Overigens is deze bataviasla (natuurlijk) in elk stadium
te eten en ook heel populair als pluksla. De bodem mag bedekt worden
met mulch voor een betere vochtvasthouding tijdens droog weer.

Frankrijk is de bakermat van deze knapperige sla, ontstaan rond 1850.
Bataviasla wordt algemeen gezien als de voorloper van de IJssla, die vanaf
ongeveer 1950 uit de VS naar Europa.
250040  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
250040.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 12,50 

Bataviasla '(Rouge) Grenobloise' /
'Carminia'

Lactuca sativa, Cv. group Crisp
Lettuce 
(Engels: Crispleaf Lettuce)
Glanzende, stevige, gekrulde bladeren, die
langzaam een krop vormen en naar buiten toe
rood-bruin gekleurd zijn. Bataviasla is de (Franse)voorloper van de
Amerikaanse IJssla. Grenobloise is heel geschikt voor zomerteelt.

Frankrijk is de bakermat van deze knapperige sla, ontstaan rond 1850.
Bataviasla wordt algemeen gezien als de voorloper van de IJssla, die vanaf
ongeveer 1950 uit de VS naar Europa.
250100  ± 4000 zaden (4 g)  € 1,95 
250100.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 19,50 

Bataviasla 'Red Batavia Improved'

Lactuca sativa, Cv. group Crisp
Lettuce 
(Engels: Crispleaf Lettuce)
Lekker knapperige kropjes in een dieprode
kleur. Hoe zonniger het is, hoe dieper rood de
kleur!

Frankrijk is de bakermat van deze knapperige sla, ontstaan rond 1850.
Bataviasla wordt algemeen gezien als de voorloper van de IJssla, die vanaf
ongeveer 1950 uit de VS naar Europa.
250150  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
250150.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Bataviasla ‘Reine des Glaces’ /
'Ice Queen' / ‘Frisée de
Beauregard’

Lactuca sativa, Cv. group Crisp
Lettuce 
(Engels: Crispleaf Lettuce)
Typisch Frans historisch ras (1883 Vilmorin)
maar nog steeds populair. Zeker nu de sierlijke groentetuin furore maakt.
Dit ras kan goed tegen hete zomers, heeft prachtig diepgezaagd blad en is
donkergroen van kleur.

Frankrijk is de bakermat van deze knapperige sla, ontstaan rond 1850.
Bataviasla wordt algemeen gezien als de voorloper van de IJssla, die vanaf
ongeveer 1950 uit de VS naar Europa.
250200  ± 4000 zaden (4 g)  € 1,95 
250200.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Bataviasla ‘Reine des Glaces’ /
'Ice Queen' / ‘Frisée de
Beauregard’

Lactuca sativa, Cv. group Crisp
Lettuce 
(Engels: Crispleaf Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Typisch Frans
historisch ras (1883 Vilmorin) maar nog steeds populair. Zeker nu de
sierlijke groentetuin furore maakt. Dit ras kan goed tegen hete zomers,
heeft prachtig diepgezaagd blad en is donkergroen van kleur.

Frankrijk is de bakermat van deze knapperige sla, ontstaan rond 1850.
Bataviasla wordt algemeen gezien als de voorloper van de IJssla, die vanaf
ongeveer 1950 uit de VS naar Europa.
250205  ± 2000 zaden (2 g)  € 2,50 

Bataviasla 'Maravilla de Verano'
sel.canasta

Lactuca sativa, Cv. group Crisp
Lettuce 
(Engels: Crispleaf Lettuce)
De naam zegt het al een “Zomerwonder” is
deze prachtige groen met roodgetinte sla
zeker! 
Heet of vochtig weer, het deert de plant niet! Knapperig en zoet.  
De Franse voorouder van de Amerikaanse IJssla.

Frankrijk is de bakermat van deze knapperige sla, ontstaan rond 1850.
Bataviasla wordt algemeen gezien als de voorloper van de IJssla, die vanaf
ongeveer 1950 uit de VS naar Europa.
250300  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
250300.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 
250300.2  ± 1 miljoen zaden (1 kg)  € 59,00 

Bindsla 'Crisp Mint'

Lactuca sativa var. Longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Een sierlijke en grote bindsla: met gekartelde
bladranden! Het is de bladvorm, waar deze sla
de naam te danken heeft, lijkt Dit ras leent
zich uitstekend voor de nazomer-, herfst- en
winterteelt, ze kunnen veel winterkou verdragen. Opvallend is de milde
smaak, met weinig bitterheid.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
250820  ± 2000 zaden (2 g)  € 1,90 

Bindsla 'Deer Tongue Green'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Goed koudebestendig, oud slaras. Door de
beperkte afmeting goed te “behappen”. In het
centrum is deze donkergroene bindsla (met
puntig blad) mals en geel. 
Ook in potten te telen.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
250840  ± 1000 zaden (1 g)  € 1,95 

Bindsla 'Deer Tongue Red'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Goed koudebestendig, oud slaras. De prachtige
toeven met rode ingesneden blad zijn een
sieraad op elke zonnige plek in de tuin. Ook in
potten te telen.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
250850  ± 2000 zaden (2 g)  € 1,90 

Bindsla 'Forellenschluss' /
'Freckles' / 'Fleshy Trout Back'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Een oud bindslasoort uit Tirol, groen met
kastanjebruine spikkels.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de
aandacht! We ontdekken deze knapperige, iets pittige sla als een heerlijk
rauwproduct. Bindsla is gezond en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de
kropjes enkele weken voor de oogst bij elkaar gebonden om ze malser te
maken, vandaar de naam. Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en
waarderen we zelfs een beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in
Nederland zelfs kort gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan.
De Romeinen aten deze sla al, met recht een historisch type dus!
250900  ± 2000 zaden (2 g)  € 2,50 

Bindsla 'Green Cos' / 'Blanke
Zelfsluitende'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Heldergroene soort voor de zomerteelt, schiet
niet snel in de bloei, zaai in regels (uitdunnen)
of in potjes.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
250950  ± 2000 zaden (2 g)  € 1,50 
250950.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 15,00 
250950.2  ± 1.000.000 zaden (1 kg)    € 75,00 

Bindsla 'Bionda Lenta a Montare'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Deze Italiaanse Bindsla kan voor alle teelten
gebruikt worden: voorjaar tot herfst, waarbij in
de zomer de bestendigheid tegen stress
opvalt. Warmte en droogte zorgt vaak voor
“doorschieten” (bloemstengels maken), maar dit ras doet dit niet snel.
Lenta (langzaam) a montare (doorschieten) dus...! Het resultaat: stevige,
volle kroppen, die mals en geel in het hart zijn. Iets zoet, knapperig en
met het kenmerkende bittertje.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
250980  ± 2000 zaden (2 g)  € 1,95 
250980.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Mini Bindsla 'Little Gem' /
'Sucrine' / 'Baby Gem'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Erg populair is dit minikropje stevige bindsla:
knapperig en tamelijk zoet! Vanwege deze
kwaliteit ook wel Sucrinesla genoemd. De
Engelsen noemen deze soort dan ook Sugar Cos. Sugar vanwege zijn
zoetheid en Cos vanwege het feit dat de Romeinen het ontdekten op het
Griekse eiland Kos. Door de korte groei periode kan dit ras nog laat
gezaaid worden.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
250990  ± 2000 zaden (2 g)  € 1,95 
250990.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 
250990.2  ± 1.000.000 zaden (1 kg)    € 49,50 
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Mini Bindsla 'Little Leprechaun'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! De stevigheid en
gemakkelijke teelt van bindsla is bekend, dit
ras is roodbruin van bladkleur en zachter van
smaak dan het groenbladige ras.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
251000  ± 2000 zaden (2 g)  € 2,95 
251000.1  ± 30.000 zaden (30 g)  € 29,50 

Bindsla 'Parris Island Cos' /
'Lobjoits Green Cos'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Deze smakelijke bindsla geeft vrij grote,
uniforme kroppen, die zowel jong als groter
uitgegroeid kunnen worden geoogst. De
donkergroene buitenbladeren verbergen de malse, geelgroene
binnenzijde. Dit inmiddels historische ras is rond 1949 ontwikkeld (door
Clemson College's Agricultural Experimental Station, Charleston, South
Carolina) en genoemd naar het eiland aan de oostkust van de VS.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
251040  ± 2000 zaden (2 g)  € 1,95 
251040.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Bindsla 'Red Romaine Cos'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Deze Romaanse sla krijgt bij iedereen die ze
teelt de bijnaam Rode Veldsla. De jonge
bruinrode sla groeit met ronde blaadjes in een
mooi rozetje en is evenals echte veldsla in de
herfst te zaaien. Leuk idee dus om te mengen met groene veldsla! Langer
doorgegroeid ontstaan de gewone malse, hoge kropjes bindsla, rood van
buiten en steeds blanker van binnen.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
251090  ± 2000 zaden (2 g)  € 1,95 
251090.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Bindsla 'Super Red Romaine'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Dit is een van de meest rode bindsla, die we
kennen. Fijn van smaak, opvallend van kleur,
in elk stadium oogstbaar! Het fijne van deze
rode kleur is de aanwezigheid van meer
antioxidanten: lekker en gezond dus…

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
251100  ± 1700 zaden (2 g)  € 3,95 

Mini Bindsla 'Xanadu' (Kleintje
Sla)

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Bindsla staat bekend om zijn kleine bittertje,
een smaak die door veel mensen
tegenwoordig als extra aromatisch wordt
beleefd. Om de mini-bindsla voor het brede publiek en zeker voor kinderen
aantrekkelijk te houden heeft Enza Zaden het “Kleintje Sla” ontwikkeld.
Door slimme (wel natuurlijke) kruisingen is het gelukt om uit de ‘Little
Gem’ een constante, knapperige, milde (je mag ook zeggen “zoete”)
bindsla te telen, tevens meeldauwresistent. Momenteel juichen de
supermarkten al over de verkoopcijfers. Hierbij zijn we de eerste
zaadhandel die dit lekkere rasje in Nederland voor de zaaigrage hobbyist
beschikbaar stelt. Zie ook: www.kleintjesla.nl class="desc-
group">Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We
ontdekken deze knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct.
Bindsla is gezond en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele
weken voor de oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar
de naam. Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we
zelfs een beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland
zelfs kort gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De
Romeinen aten deze sla al, met recht een historisch type dus!

251150  ± 250 zaden (± 0,25 g)  € 2,95 
251150.1  ± 10.000 zaden (± 10 g)  € 25,00 

Mini Bindsla 'Xaroma' (Kleintje
Sla)

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Een mini-bindsla met goede
teelteigenschappen: donkergroen buitenblad,
iets geribbeld, mals geelgroen in het centrum.
De kropjes sluiten zich goed en zijn goed bestand tegen stress, wat
doorschieten (in de bloei schieten) tot gevolg heeft.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
251155  100 zaden  € 2,95 

Bindsla 'Winter Density' / 'Dark
Green Winter'

Lactuca sativa var. longifolia 
(Engels: Cos Lettuce)
Ouderwetse, langwerpig groeiende stoofsla.
Zeer koudebestendig, dus ideaal voor vroege
of late teelt.

Gelukkig komt bindsla weer flink onder de aandacht! We ontdekken deze
knapperige, iets pittige sla als een heerlijk rauwproduct. Bindsla is gezond
en groeit gemakkelijk. Vroeger werden de kropjes enkele weken voor de
oogst bij elkaar gebonden om ze malser te maken, vandaar de naam.
Tegenwoordig zijn we gewend aan de smaak en waarderen we zelfs een
beetje bitter in rauwkost. Vroeger werd deze sla in Nederland zelfs kort
gekookt en dankt er de oude bijnaam “stoofsla” aan. De Romeinen aten
deze sla al, met recht een historisch type dus!
251200  ± 2000 zaden (2 g)  € 1,95 
251200.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Romaanse Ijssla 'Crunchita' Rz

Lactuca sativa Hybriden 
(Engels: Cos x Ice Lettuce)
Een veelbelovende kruising tussen de sterke
(maar soms wat stugge) Romaanse Sla of
Bindsla met een heerlijk knapperige IJssla. Het
resultaat is een professionele, ziektebestendige
“alles-in-één” sla: sterk, niet gevoelig voor te warm of te nat en toch
heerlijk “crunchy”! Een kweekproduct van Rijk Zwaan.

251300  20 PILZADEN  € 3,95 

Eikenbladsla 'Deer Tongue Blush'
/ 'Radichetta Gia Cocarde'

Lactuca sativa var. Crispa 
(Engels: Loose-leaf lettuce)
Het verschil met de groene en rode 'Deer
Tongue' is naast de kleur, die groen-rood
geblost is, ook de textuur, die zachter is. De
vorm lijkt op een hertentong of (zo u wilt) van een Amerikaanse Eikenblad.
Deze oude Franse pluksla kan ook in de zomer geteeld worden en is een
beauty!

251490  ± 5000 zaden (5 g)  € 1,95 
251490.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 
251490.2  1 miljoen zaden (1 kg)    € 59,50 

Eikenbladsla 'Green Salad Bowl'

Lactuca sativa var. crispa 
(Engels: Loose-leaf lettuce)
Een malse groenbladige bladsla met gelobd
blad in de vorm van eikenblaadjes. Pluk de
blaadjes van buiten naar binnen en u heeft
wekenlang oogst!

251500  ± 5000 zaden (5 g)  € 1,95 
251500.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 12,50 
251500.2  ± 1.000.000 zaden (1 kg)    € 50,00 

Eikenbladsla 'Green Salad Bowl'

Lactuca sativa var. crispa 
(Engels: Loose-leaf lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Een malse
groenbladige bladsla met gelobd blad in de
vorm van eikenblaadjes. Pluk de blaadjes van
buiten naar binnen en u heeft wekenlang
oogst!

251501  ruim 1000 zaden (2 g)  € 1,95 

Eikenbladsla 'Smile'

Lactuca sativa var. crispa 
(Engels: Loose-leaf lettuce)
Een malse groenbladige bladsla met gelobd
blad in de vorm van eikenblaadjes. Pluk de
blaadjes van buiten naar binnen en u heeft
wekenlang oogst! Dit nieuwe ras is onvatbaar
voor luis of (valse) meeldauw.

251600  voor 120 planten  € 3,50 

Eikenbladsla 'Red Salad Bowl'

Lactuca sativa var. crispa 
(Engels: Loose-leaf lettuce)
Een malse groen-met-roodbladige bladsla met
gelobd blad in de vorm van eikenblaadjes. Pluk
de blaadjes van buiten naar binnen en u heeft
wekenlang oogst!

251700  ± 5000 zaden (5 g)  € 1,50 
251700.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Eikenbladsla 'Red Salad Bowl'

Lactuca sativa var. crispa 
(Engels: Loose-leaf lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Een malse groen-met-
roodbladige bladsla met gelobd blad in de
vorm van eikenblaadjes. Pluk de blaadjes van
buiten naar binnen en u heeft wekenlang
oogst!

251701  ruim 1000 zaden (2 g)  € 1,95 
251701.1  ± 50.000 zaden (50 g)  € 25,00 

Eikenbladsla 'Navara'

Lactuca sativa var. crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Een malse groen met roodbladige bladsla met
gelobd blad in de vorm van eikenblaadjes. Pluk
de blaadjes van buiten naar binnen en u heeft
wekenlang oogst! Dit nieuwe ras is onvatbaar
voor luis of (valse) meeldauw.

251720  voor 120 planten  € 3,50 
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Kropsla 'Appia'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Een veelzijdige sla, die een gezonde groei en
toch zachte textuur combineert! Redelijk voor
de vroege- en goed voor de zomer- en
herfstteelt.

251800  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
251800.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 25,00 

Rode Kropsla 'Brune d'hiver'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Vieux c’est Mieux (Oldies but Goldies...) is een
terechte uitspraak voor deze oude variëteit uit
Frankrijk, die al in 1855 werd geïntroduceerd.
De kleur is groen met roodbruin (meer kleur
naarmate er zon is) en de structuur zacht en iets bobbelig. Een van de
weinige rode sla, die goed tegen de herfst kan en zelfs onder glas goed
overwintert!

251830  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
251830.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Kropsla 'Casanova'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Naast historische groenten blijven we ook
goed op de hoogte van de laatste nieuwe,
resistente rassen. Deze vroege- of herfstsla is
een verbetering van 'Dynamite', resistent
tegen valse meeldauw, sla-mozaïekvirus, luis, smet en rand: succes
verzekerd!

251850  voor 80 planten  € 3,50 

Kropsla 'Zomerdiamant' /
'Neckarreuzen'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Een kropsla, die voor het latere voorjaar, de
zomer en de vroege herfst geschikt is. 's
Zomers zijn de kroppen wat steviger en
schieten niet snel door.

PILLENZAAD heeft de volgende voordelen en kenmerken:  
1) Een biologisch afbreekbaar huidje rondom de zaden zorgt voor een
uniforme, ronde vorm, gemakkelijk beet te pakken en eventueel in een
zaaimachine gemakkelijk toepasbaar. 
2) Binnen enkele uren na opname van vocht door de omgevende grond
breekt het pilletje open en geeft het zaad voor de eerste tijd gedoseerd
wat voeding mee. Gebruik wel goede grond in het zaairijtje (potgrond) om
goede vochtopname te garanderen. 
3) Er wordt altijd een grote zaadgrootte voor gebruikt, d.w.z. de beste
kwaliteit met de hoogste kiemkracht.
252000  500 PILZADEN  € 2,95 

Kropsla 'Gele Gotte' / 'Gotte
Jaune d'or' / 'White-Seeded
Tennisball' / 'Golden Tennisball' /
'Golden Forcing' / (Klein Duimpje
Sla)

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Mooi blondgroen dwergkropje, dat al in de 19e eeuw de harten veroverde.
Op elke plek (tuin, bloembak, bloempot etc) komt deze minisoort snel tot
wasdom. De namen waaronder dit rasje bekend is leggen alle
eigenschappen bloot. De snelgroeiende kropjes zijn (figuurlijk) zo groot als
een tennisbal, maar meestal wel iets groter... In elk stadium oogstbaar
begint de sla losjes in de groei, tot het centrum een draaiend hart krijgt en
er op het laatst een kropje ontstaat. Het beste komt dit ras tot zijn recht in
de vroege- en herfstteelt. De oude term "steeksla" duidt er op dat Gele
Gotte vroeger ook als snijsla werd geteelt. Dat kan nog steeds, we doen
genoeg zaad in het zakje, zaai ze hiervoor dicht bij elkaar en oogst de sla
al uitdunnend, zodat de overblijvende sla tot kropje kan uitgroeien.

252100  ± 5000 zaden (5 g)  € 1,95 
252100.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 10,00 

Kropsla 'Gustav's Salad'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Dit malse, smeltende kropslaatje is een echte
Nederlandse variëteit, door een liefhebber
gekweekt vanwege de heerlijke smaak en
textuur. 
Het verhaal van 'Gustav's Salad'. Gustav was een inwoner van een van de
eilanden (Zeeland?) die zijn eigen soort 'smelt-in-de-mond' botersla had
ontwikkeld. Hij fietste het hele dorp door, een emmer vol slakroppen
bungelde aan zijn stuur en bezorgde ze aan talloze tafels in het dorp. Hij
liet jaarlijks een deel van zijn sla rijpen om zaad te kweken voor het
volgende jaar, zodat hij meer van zijn eigen smaakvolle sla kon telen.
Gustav ging door met het telen van sla, bij de lokale bevolking bekend als
'Sla van Pa'. De oorsprong kennen we verder niet, wie weet meer?

252110  ± 750 zaden (2 g)  € 1,95 

Kropsla 'Kagraner Summer'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Een typische zomerkropsla: wat steviger van
bladstructuur en niet snel doorschietend.
Uiteraard ook wel voor vroeg en herfst te
gebruiken, maar de groei is wat trager dan de
speciale "koudweer-types".  
Oorspronkelijk is dit een Oostenrijks ras dat rond Kagran werd geteeld.
Inmiddels is deze plaats opgeslokt door de stad Wenen.

252150  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
252150.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Rode Kropsla 'Wonder van Vier
Jaargetijden' / 'Meraviglia Delle
Quattro Stagioni' / ‘Merveille des
4 Saissons’

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Dit prachtige, oude ras geeft een zeer zachte,
bruinrode sla. Van voorjaar tot najaar, ook in de zomer (dan is de kleur het
diepst) groeit deze sla gemakkelijk! Tip: zaai ze wat dichter bij elkaar en
oogst het malse, fraaie jonge blad als pluksla of snijsla.

252200  ± 750 zaden (2 g)  € 1,50 
252200.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 10,00 

Rode Kropsla 'Wonder van Vier
Jaargetijden' / 'Meraviglia Delle
Quattro Stagioni' / ‘Merveille des
4 Saissons’

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Dit prachtige, oude
ras geeft een zeer zachte, bruinrode sla. Van voorjaar tot najaar, ook in de
zomer (dan is de kleur het diepst) groeit deze sla gemakkelijk! Tip: zaai ze
wat dichter bij elkaar en oogst het malse, fraaie jonge blad als pluksla of
snijsla.

252205  ± 2000 zaden (2 g)  € 2,95 

Kropsla 'Meikoningin'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Een oud ras, in Nederland al minstens een
eeuw populair. Ideaal voor vroege- of
herfstteelt. Typerend is de zachte smaak, de
lichtgroene kleur en het bronzen blosje op de
krop.

252250  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
252250.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 10,00 

Kropsla 'Rachel' / 'Larissa'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Een snel groeiende vroege glassla, vormt
mooie kroppen. Ook geschikt voor vroege
vollegrondsteelt en voor herfstteelt onder glas.
Resistent tegen meeldauw type 1-7 en 10-15.

252400  ± 600 zaden (0,6)  € 3,95 

Kropsla 'Rigoletto'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Zomer- en herfstsla. Een goed ras met zeer
hoge opbrengst.

252600  900 zaden  € 1,50 

Kropsla 'Seven Wonders'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Een veelbelovende sla met opvallend goede
smaak! Dit jaarrondtype is semi-kroppend,
maar geeft een redelijke verdikking in het
centrum. In de zomer zeer ongevoelig voor
doorschieten en zelfs dan blijft de smaak mild en zoet. Probeer dit
wondertje uit en vertel ons uw belevenissen!

252650  ruim 2000 zaden (3 g)  € 2,95 
252650.1  65.000 zaden (100 g)  € 39,95 

Kropsla 'Suzan' / 'Kagraner
Summer'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Een typische
zomerkropsla: wat steviger van bladstructuur
en niet snel doorschietend. Uiteraard ook wel
voor vroeg en herfst te gebruiken, maar de groei is wat trager dan de
speciale "koudweer-types".

252660  ruim 1000 zaden (2 g)  € 2,95 

Kropsla 'Tennis Ball'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Een oeroud rasje, dat rond 1809 voor het eerst
beschreven werd (door Jefferson, Monticello)
en toen al in de erftuintjes van de VS werd
geteeld. In 1904 hadden al 116 zaadhuizen het
ras opgenomen, dat zegt wel iets over de toenmalige verspreiding! De
malse sla maakt een los kropje met een totale afmeting van ongeveer 20
cm, lekker mini voor een klein plekje of bloempot. In de 17e en 18e eeuw
werd ‘Tennis Ball’ al veelvuldig ingepekeld voor o.a. zeereizen. Het
zwartzadige ras groeit in 50 dagen tot wasdom. Voor jaarrondteelt.

252690  ± 250 zaden (0,25g)  € 2,50 

Kropsla 'Tom Thumb' / (Klein
Duimpje Sla)

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
De naam verklapt het al: een handzaam
minikropje sla groeit uit dit oude rasje. Lekker
zacht van smaak. Groeit op een klein plekje,
ook in potten.

252700  ruim 2000 zaden (3 g)  € 1,95 

Kropsla 'Twellose Gele' / (Klein
Duimpje Sla)

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Dit prachtige, oude
streekras is speciaal geschikt voor de "koude"
teelt: in het voorjaar en de herfst dus. Door de
tamelijk snelle groei en goede koubestendigheid maakt deze sla een
heerlijke malse botersla!

252720  ruim 1000 zaden (2 g)  € 2,95 
252720.1  ruim 50.000 zaden (100 g)  € 55,00 

Kropsla 'Arctic King' / 'Nansen's
Noordpool'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Vorstbestendig type kan onder glas en tot -10
C̊ook buiten overwinteren.

252800  ruim 1000 zaden (2 g)  € 1,95 
252800.1  ruim 50.000 zaden (100 g)  € 25,00 
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Kropsla 'Wonder van Voorburg' /
'Triumphator'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Snelgroeiend ras, dat vroeger vooral op de
geestgronden (achter de duinen) voor de
allerlaatste herfstteelt werd gebruikt. Door de
snelle groei uitstekend ras voor vroege- en late zaai. Niet voor de zomer.

252900  ± 5000 zaden (5 g)  € 1,50 

Kropsla 'Zwart Duits' / 'Hjerter
Es', 'Fürchtenichts', 'All The Year
Round' of 'Passe-partout'

Lactuca sativa var. capitata 
(Engels: Butterhead Lettuce)
Bij ons vooral bekend als zachte zomersla,
maar eigenlijk zeer ruim inzetbaar: van
voorjaar tot herfst. Dit oude ras is in heel Europa bekend en in vele namen
getypeerd!

252950  ruim 3000 zaden (5 g)  € 1,50 
252950.1  ruim 60.000 zaden (100 g)  € 19,95 

Ijssla 'Fortunas'

Lactuca sativa var capitata 
(Engels: Crisphead Lettuce)
Een topras met stevige grote kroppen. Voor
vroege- zomer- en herfstteelt in de vollegrond.
Resistent tegen bladluis.

260350  100 zaden  € 2,95 

Ijssla 'Grazer Krauthäuptel 2'

Lactuca sativa var capitata 
(Engels: Crisphead Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! 
Een mooi historisch ras uit de streek rond de
stad Graz (Oostenrijk). Dit ras is niet
schietgevoelig en heeft knapperige, lichtgroene
bladeren met een subtiel rode rand. Uiteraard ook geschikt als babyleaf.

260360  500 zaden (1 g)  € 1,95 

Ijssla 'Saladin' / 'Salinas'

Lactuca sativa var capitata 
(Engels: Crisphead Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Deze vrij kleine ijssla
is voor vroege-, zomer- en herfstteelt geschikt.
Tamelijk bestand tegen randaantasting.

260420  500 zaden (1 g)  € 1,95 

Ijssla 'Great Lakes 118'

Lactuca sativa var capitata 
(Engels: Crisphead Lettuce)
Speciaal voor de zomer en de vroege herfst
geselecteerd met grote kroppen, die niet snel
doorschieten. Resistent tegen diverse
meeldauwsoorten.

260500  ruim 2000 zaden (3 g)  € 1,95 
260500.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 19,95 
260500.2  1 miljoen zaden (1 kg)    € 95,00 

Ijssla 'Posavka'

Lactuca sativa var capitata 
(Engels: Crisphead Lettuce)
Een erg aantrekkelijk ras uit Slovenië (andere
bronnen zeggen Polen), mals en knapperig
met een rood blosje op de kop als er
voldoende zon is geweest. Deze bataviasla
sluit zo compact tot een krop, dat we ze bij de ijssla hebben ingedeeld.

260570  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
260570.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Ijssla 'Red Iceberg'

Lactuca sativa var capitata 
(Engels: Crisphead Lettuce)
Extra fraai is de rozerode blos op deze ijssla,
de kleur is intenser naarmate er meer zon
schijnt. Speciaal voor de zomer en de vroege
herfst geselecteerd met grote kroppen, die niet
snel doorschieten. Resistent tegen diverse meeldauwsoorten.

260600  750 zaden  € 1,95 

Krulsla 'Black Seeded Simpson' /
'Gentilina'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Heerlijk malse sla uit 1888. Het
licht(geel)groene blad is sterk gebobbeld en de
sla vormt geen krop. In de VS nog steeds heel
geliefd! De sla kan tegen kou en warmte en geeft naast een heerlijke
zachtzoete smaak ook een gegarandeerde oogst.

262100  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
262100.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Krulsla 'Ciucca'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Deze fraaie krulsla geeft malse bladeren,
gebobbeld en gekarteld van vorm, in het
centrum lichtgroen en naar de randen
bruinrood van kleur. Geef je de planten
onderling meer ruimte, dan vormt zich een mals kropje.

262150  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
262150.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 
262150.2  ± 1 miljoen zaden (1 kg)    € 39,95 

Krulsla 'Lollo Biondo Onyx' /
'Lollo Bionda Onyx'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Sterk gekroesde geelgroene krulsla. Dit nieuwe
ras is onvatbaar voor luis of (valse) meeldauw.

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand
35 cm. Zaaitijd buiten van maart-half augustus.
262390  voor 100 planten  € 3,50 

Krulsla 'Lollo Biondo' / 'Lollo
Bionda'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Sterk gekroesde geelgroene krulsla. De
bladstructuur is zacht, de smaak fris en lekker
zoet.

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand 35 cm. Zaaitijd buiten van
maart-half augustus.
262400  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,50 
262400.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 10,00 

Krulsla 'Lollo Rosso' / 'Lollo
Rossa'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Sterk gekroesde roodbruine sla. De bekende
“rode krulsla” uit Italië.

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand
35 cm. Zaaitijd buiten van maart-half augustus.
262500  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,50 
262500.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 10,00 
262500.2  ± 500.000 zaden (500 g)    € 39,95 

Krulsla 'Lollo Rosso' / 'Lollo
Rossa'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Sterk gekroesde
roodbruine sla. De bekende “rode krulsla” uit
Italië.

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand 35 cm. Zaaitijd buiten van
maart-half augustus.
262501  ruim 1000 zaden (2 g)  € 2,50 
262501.1  ruim 50.000 zaden (100 g)  € 39,00 

Krulsla 'Lollo Rosso Solmar' /
'Lollo Rossa Solmar'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Heb je een hekel aan luis in de sla? Dit
moderne ras is onvatbaar voor luis, dankzij
slimme (maar natuurlijke!) veredeling. Ook
tegen (valse) meeldauw is dit ras bestand, deze kan halverwege de groei
toeslaan bij vochtig weer, er ontstaat dan een witte waas over de hele
krop. Verder natuurlijk de gewone, aantrekkelijke eigenschappen: mals,
sterk gekroesde en een diep roodbruine kleur.

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand 35 cm. Zaaitijd buiten van
maart-half augustus.
262510  voor 100 planten  € 3,50 

Krulsla 'Red Sails'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Een krulsla met aantrekkelijk roodgerand en
sierlijk gekruld blad. Populair als “Baby Leaf”
(na 1 maand al oogstbaar) maar wordt ook
uitgegroeid een sierlijke, malse sla. Hoe meer
licht tijdens de groei, hoe intenser rood de kleur. Dit ras heeft ooit een
prijs gewonnen als AAS (All America Selection) vanwege de fijne textuur
en de milde smaak en goede bestendigheid tegen zomerwarmte.

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand 35 cm. Zaaitijd buiten van
maart-half augustus.
262530  ± 1800 zaden (2 g)  € 2,50 
262530.1  ± 90.000 zaden (100 g)  € 59,00 

Krulsla 'Rossa di Trento Dolomiti'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Los van vorm, mals, vroeg en groen met
sierlijk rode top. Daarom is dit traditionele ras
uit de Italiaanse Alpen overal erg geliefd
geraakt. De teelt kan van voorjaar tot herfst
plaatsvinden, in de warmste zomermaanden is enige schaduw aan te
bevelen.

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand 35 cm. Zaaitijd buiten van
maart-half augustus.
262540  ± 3000 zaden (3 g)  € 1,95 
262540.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 
262540.2  ± 1 miljoen zaden (1 kg)    € 39,95 

Krulsla 'Skilton'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Door de frisgroen gekartelde bladranden is
'Skilton' zeer decoratief. Een gespreide oogst is
mogelijk omdat het soort lang houdbaar is op
het veld. Ze is n.l. minder gevoelig voor in
bloei schieten of rand. De knapperige structuur (zoals ijssla) verraadt de
verwantschap met bataviasla.  
Dit ras van Enza Zaden behoort tot de groep van “Eazyleaf”- soorten, dat
zijn slasoorten die heel gemakkelijk te snijden en bereiden zijn. In slechts
één snijbeweging, splitst de plant zich in vele kleine bladeren, allemaal
even groot.

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand 35 cm. Zaaitijd buiten van
maart-half augustus.
262550  180 zaden (0,3 g)  € 3,50 
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Krulsla Salanova-serie 'Vidotex'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Een knapperige sla van de nieuwste
kweekgeneratie! Dat betekent: goed (valse)
meeldauwbestendig (BL1-16,19,21,23). Het
unieke van deze Salanova is het keukengemak:
"1x snijden…klaar!" De kropjes worden net boven de wortel gesneden,
schoongemaakt en op de snijplank iets hoger afgesneden: in 1 snede
vallen de hapklare stukjes sla in het couvert! 'Lagon' is diep bruinrood van
kleur.

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand 35 cm. Zaaitijd buiten van
maart-half augustus.
262570  ± 60 zaden  € 4,95 

Krulsla Salanova-serie 'Vicinity'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Een knapperige sla van de nieuwste
kweekgeneratie! Dat betekent: goed (valse)
meeldauwbestendig (BL1-16,19,21,23). Het
unieke van deze Salanova is het keukengemak:
"1x snijden…klaar!" De kropjes worden net boven de wortel gesneden,
schoongemaakt en op de snijplank iets hoger afgesneden: in 1 snede
vallen de hapklare stukjes sla in het couvert! 'Virtuose' is frisgroen van
kleur: een mooie variatie, kweek ze samen met de bruinrode 'Lagon'
(262570)

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand 35 cm. Zaaitijd buiten van
maart-half augustus.
262580  ± 60 zaden  € 4,95 

Krulsla 'Thaise Sla' / 'Grand
Rapids'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Een knapperige en gezonde lekkernij: stevig
van structuur en toch mals en gekruld (of
gekarteld en gebobbeld…) Deze lichtgroene sla
kan vanaf het buitenblad worden geoogst en is tamelijk bestand tegen
doorschieten: prima voor de zomer dus!

Fijn ingesneden blad. Onderlinge plantafstand 35 cm. Zaaitijd buiten van
maart-half augustus.
262600  ± 5000 zaden (5 g)  € 1,95 
262600.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Algiersla

Fedia cornucopiae 
(Engels: Horn of Plenty)
ECO GETEELDE ZADEN!Een prachtig plantje uit
Noord-Afrika, groeit bij ons eenjarig. Het
basisblad lijkt op veldsla, maar dan dikker. Snij
ze jong: smaakt heerlijk knapperig in de sla.
De aparte smaak moet even wennen, kort wokken met knoflook is zeker
lekker! Sierlijke trosjes met lilaroze bloemetjes (op 20cm hoogte) maken
het een mooi tuinplantje.

264000    € 2,95 

Pluksla 'Abby Red'

Lactuca sativa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Deze heerlijk malse sla groeit snel en
gemakkelijk in voorjaar, zomer en vroege
herfst. De groen met felrode en lichtbruine
kleur verfraait je salade! De losse kroppen
kunnen in fases worden geplukt vanaf het buitenblad of als hele krop.
Deze sla maakt geen kroppen en is zeer bestand tegen meeldauw en
andere aantastingen.

265900  ± 5000 zaden (5 g)  € 2,50 
265900.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 29,95 

Pluksla 'Amerikaanse Roodrand'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Maakt veel sappig en zoet blad, in groene,
roodgerande kleur. Jong of doorgegroeid: altijd
mals.

266000  ± 10.000 zaden (10 g)  € 1,50 
266000.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 10,00 
266000.2  ± 1.000.000 zaden (1 kg)    € 59,50 

Pluksla 'Bionda Foglia di Quercia'
/ 'A Couper Feuille de Chene
Blonde a Graine Noire' / 'Krauser
Gelber' / 'Australische Gele'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Extra vroege pluksla, goed koubestendig dus in
de meeste winters is dat gewoon door-oogsten! Het blondgroene, malse
blad is gelobd ingesneden als een eikenblad. Deze sla wordt in
tegenstelling tot andere eikenbladsla blaadje voor blaadje geplukt of
gesneden. We vullen de pakjes lekker vol, zodat u regelmatig een rijtje
kunt vullen!

266010  ± 10.000 zaden (10 g)  € 1,95 
266010.1  ± 250.000 zaden (250 g)    € 15,00 

Pluksla 'Biscia Rossa' / 'Red
Curled'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Een mooie en lekker zachte pluksla met diep
bruinrode vlekken op frisgroen blad.
Zwartzadig.

266020  ± 5000 zaden (5 g)  € 1,95 
266020.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Pluksla 'Blonde Curled'

Lactuca sativa var crispa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Extra vroege gekrulde pluksla, goed
koudebestendig dus in de meeste winters is
dat gewoon door-oogsten! Het blondgroene,
malse blad is langs de randen sterk gekruld en
dus extra sierlijk in de salade. Deze sla wordt in tegenstelling tot
bijvoorbeeld lollo bionda sla blaadje voor blaadje geplukt of gesneden. We
vullen de pakjes lekker vol, zodat je regelmatig een rijtje kan zaaien!

266030  ± 10.000 zaden (10 g)  € 1,95 
266030.1  ± 250.000 zaden (250 g)    € 15,00 

Pluksla 'Catalogna O Cerbiatta'

Lactuca sativa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Stevige, donkergroene sla met lange, prachtig
ingesneden bladeren. De gelijkenis met
hertshoornweegbree dringt zich op. Een
pluksla met een probleemloze teelt, niet
bijzonder vatbaar voor ziekten of aantastingen. Schiet in de zomer niet
snel door.

266050  ± 5000 zaden (5 g)  € 1,95 
266050.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Smaaksalades Eetbare
Bloemensalade

(Engels: Edible Flowers Mixed)
Gelukkig steeds meer bekend: er zijn bloemen,
die je kan eten! Leuk als dressing bij salades
of drankjes. Dit jaar een uitgekiend mengsel
van 15-17 eenjarige soorten, zoals:  
Borage, Goudsbloem, Kamille, Korenbloem, Oost-Indische Kers, Dille,
Koriander, bloesem Suikererwtjes, bloesem Pronkbonen, Venkel, Kervel,
bloesem Radijs, bloesem Gele Mosterd, bloesem Rucola,
Courgettebloemen, Margrietjes en Zwarte Mosterd. 
Uiteraard hebben alle soorten naast het oogsten van de bloemen ook
sierwaarde of oogstmogelijkheid van het blad of de knol.

267200  20 g  € 2,95 

Smaaksalades 'Warmte en
Smaak'

Krijg je ook zo’n warm gevoel van deze
heerlijke kleuren? Echt een leuke collectie om
een flink veldje van je tuin mee in te zaaien!
De bordeauxrode melde vormt een
diepgekleurde basis, van waaruit de wilde
goudsbloemetjes en dille mag ontspringen! Je kan al snel van het jonge
blad gaan eten en de bloemen zijn ook heel smakelijk, kortom: genieten...  
Inhoud: 35 g Melde, 50 g Wilde Goudsbloemen en 50 g Dille. Totaal voor
35-70 m² 
 
We maken een beperkte hoeveelheid van deze collectie: op = op.

267210.1  135 g    € 19,95 

Smaaksalades 'Salad Leaves'

(Engels: Collection Pack)
Pittig, kruidig, zacht, notig en knapperig: voor
elk wat wils of gewoon heerlijk door elkaar
gemixt. 6 goed op elkaar afgestemde
bladsalades voor de lekkerste salade! De 6
zakjes zijn in deze collectie apart verpakt: 
a. Barbarakruid of winterkers 
b. Bladkoriander 
c. Eikenbladsla Groen en Rood 
d. Mosterdblad (Amsoi) Red Giant 
e. Rucola
f. Spinazie voor salade

267260  6 verpakkingen per collectie  € 4,50 

Smaaksalades 'The Oriental
Salad'

(Engels: Collection Pack)
Voor sommigen te pittig als rauwkost, maar na
even wokken is het een heerlijk gerecht.  
6 apart verpakte wokgroenten.

267360  6 verpakkingen per collectie  € 4,50 

Smaaksalades 'Bloembaksalades'

(Engels: Collection Pack)
De smakelijkste salade groeien zelfs in een
flinke pot of bloembak! De 4 zakjes van deze
collectie vertegenwoordigen de populairste
smaakmakers:  
1) Gemengde Sla - 250 zaden - Een mix van
zachte en knapperige sla in verschillende kleuren groen en (bruin)rood. 
2) Misticanza - 250 zaden - Traditioneel Italiaans mengsel van sla- en
cichoreisoorten. 
3) Salade Rucola - 250 zaden - De makkelijk groeiende rucola, prettig
pittig en gemakkelijk groeiend. 
4) Wilde Rucola - 250 zaden - Stevige en mooi ingesneden rucola, de
planten komen jarenlang terug.

267370  4 verpakkingen  € 6,95 

Gemengde Bladsalade 'Vreeken
Mix'

(Engels: Collection of Mixed Salads)
Allerlei kleurtjes sla op je bord, dat staat
feestelijk en geeft afwisseling in smaak. Dit
door ons gemaakte mengsel geeft een ruime
keus van 10-15 soorten!

267400  ± 10.000 zaden (10 g)  € 2,95 
267400.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 19,50 
267400.2  ± 1.000.000 zaden (1 kg)    € 95,00 

Gemengde Bladsalade 'Mixed
Salad'

(Engels: Collection of Mixed Salads)
Allerlei kleurtjes sla op je bord, dat staat
feestelijk en geeft afwisseling in smaak. Dit
mengsel geeft een ruime keus.

267410  6.000 zaden (5 g)  € 3,95 
267410.1  30.000 zaden (5x5 g)  € 15,95 
267410.2  120.000 zaden (100 g)    € 35,00 

Smaaksalades 'Misticanza' /
'Mesclun'

Een Mediterraan mengsel van zachte en pittige
bladsoorten volgens oud geliefd recept.
Heerlijk als salade of kort geblancheerd in olie.

267500  10 g  € 1,95 
267500.1  100 g  € 15,00 
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Smaaksalades 'Misticanza' /
'Mesclun'

ECO GETEELDE ZADEN! Een Italiaans mengsel
van zachte en pittige bladsoorten, voor salades
of kort blancheren in olie. Origineel Italiaans
recept met enige toevoeging van ons.

267505  5 g  € 2,95 
267505.1  10x5 g  € 19,95 

Mix Van Knappersla 'Opsala Mix'

(Engels: Crispy Salad)
Liefhebbers zorgen soms voor goede
afwisseling! Dit is een mix van creatieve
slakruisingen, met de nadruk op knapperige
blaadjes en krokante kroppen. Gelet is vooral
op goede ziekteresistentie, laat doorschieten
en goede beworteling: zo’n sla wil toch iedereen in de tuin...! In Opsala
zitten veel genen van ijsberg- en bindsla. Van voorjaar tot herfst verse sla
uit eigen tuin: sommige planten maken snel een krop, andere blijven mooi
losbladig. Tip: win zelf eens zaad van het leukste type, zo maak je je eigen
nieuwe slaras.

267510  2500 zaden (5 g)  € 3,95 
267510.1  50.000 zaden (100 g)  € 29,95 

Pittige (Winter)salade 'Saladini' /
(zgn. "Mosterdmix")

Een heerlijke pittige saladeschotel van
Raapsteeltjes, Mizuna, (Rode) Amsoi, Tatsoi,
Kaisoi, Rucola, Tuinkers en Tsoisim. Bij een
zachte winter of in de kas snijdt u de hele
winter door! Jong snijden vanaf de zijkant van
de planten; houd de groeitop in stand.

267600  10 g  € 1,95 
267600.1  100 g  € 15,00 
267600.2  1 kg    € 75,00 

Gemengde Bladsalade 'Contrasts'

(Engels: Speedy Salads)
Voor de diepste contrasten in kleur en vorm
geven deze slasoorten een verrassend
kleurrijke mix. Zachte smaak, pittige kleuren,
nog een contrast... De mix bevat meestal de
volgende slarassen: Bijou (rode romaanse sla),
Delicato (rode eikenbladsla), Lollo Bionda (krulsla), Lollo Rossa (krulsla),
Paris Island Coss (romaanse sla), Green en Red Salad Bowl (eikenbladsla).
Klaar voor de oogst vanaf 4 weken.

267710  500 zaden  € 1,95 

Gemengde Bladsalade 'Elegance'

(Engels: Speedy Salads)
Veelkleurig, veelvormig uit de hele wereld
afkomstig... Als dat niet veelzijdig is! De smaak
varieert, maar zit in de milde richting. Meestal
bevat deze mix: rode paksoi, rode komatsuna
(pittige spinazie), bladbroccoli, bladkool en
tatsoi. De soorten zijn goed koudebestendig, maar kunnen ook ‘s winters
binnen worden gezaaid. Klaar voor de oogst vanaf 3 weken.

267720  500 zaden  € 1,95 

Gemengde Bladsalade 'Fancy
Frills'

(Engels: Speedy Salads)
Allemaal saladesoorten, die decoratief
ingesneden bladeren hebben. De smaak
varieert van mild, tot notig en pittig. Een
lieveling van de graag garnerende kok! De mix
bevat meestal: mizuna (Japanse raapsteeltjes), gefranjerd mosterdblad,
tuinkers, bladkool en rucola. De soorten zijn goed koudebestendig, maar
kunnen ook ‘s winters binnen worden gezaaid. Klaar voor de oogst vanaf 3
weken.

267730  500 zaden  € 1,95 

Gemengde Bladsalade 'Gourmet
Garnish'

(Engels: Speedy Salads)
Kwartet van 4 uiteenlopende smaken, zodat de
aroma’s zich vermengen tot een mysterieuze
mix. De mix bevat meestal: radijskiem,
tuinkers, mosterdblad en bladbroccoli. Klaar
voor de oogst vanaf 2 weken.

267740  500 zaden  € 1,95 

Gemengde Bladsalade 'Ovation'

(Engels: Speedy Salads)
Een mengsel van notig, mild en een tikkeltje
heet. Bij elke hap een smaakverrassing! Laat
ook eens wat verschillende planten
doorgroeien, ouder blad is na kort roerbakken
heerlijk in allerlei gerechten. Meestal bevat
deze mix: mosterdblad, mizuna (Japanse raapsteeltjes), tatsoi (savoye
raapsteeltjes), bladkool en rucola. De soorten zijn goed koudebestendig,
maar kunnen ook ‘s winters binnen worden gezaaid. Klaar voor de oogst
vanaf 3 weken.

267760  500 zaden  € 1,95 

Gemengde Bladsalade 'Spectrum'

(Engels: Speedy Salads)
Steeds meer rauwkost wordt ontwikkeld en
ontdekt, dit is een moderne, snelgroeiende mix
van de nieuwste bladtypes van het
saladesortiment. Bladkleur en vorm zijn samen
met pittig tot zacht en zoet in minstens 4
schakeringen aanwezig. Meestal bevat deze mix: gekruld mosterdblad,
Tokyo Bekana (malse dwerg chinese kool), rode komatsuna en tatsoi
(yukina savoy). De soorten zijn goed koudebestendig, maar kunnen ook ‘s
winters binnen worden gezaaid. Klaar voor de oogst vanaf 3 weken.

267780  500 zaden  € 1,95 

Gemengde Bladsalade 'Suffolk
Punch'

(Engels: Speedy Salads)
Voor de liefhebbers van een stevige smaak! De
heldere en in kleur variërende slablaadjes
geven aroma en pittigheid aan gewone sla.
Meestal bevat deze mix: paksoi, tatsoi (savoye
raapsteeltjes), mosterdblad, mizuna (Japanse raapsteeltjes) en tuinkers.
De soorten zijn goed koudebestendig, maar kunnen ook ‘s winters binnen
worden gezaaid. Klaar voor de oogst vanaf 3 weken.

267790  500 zaden  € 1,95 

Verwilderde Salade 'Puur Natuur'

(Engels: Wild Salads)
Wij mengen 10 “wilde” groenten, die in de
Nederlandse natuur voorkomen tot een
interessant mengsel, waar je bijna jaarrond
van kan plukken. Alle 10 soorten zijn als
rauwkost te gebruiken, zaai ze in een hoekje,
waar je ze lekker kan laten verwilderen. Op deze manier ben je net als de
eerste boeren in Europa, 10.000 jaar geleden, zij haalden ook de wilde
eetbare planten naar het eigen erf! In dit mengsel zitten: Lepelblad, Look
zonder Look, Melde, Monniksbaard, Silenesla, Wilde Rucola, Winterkers,
Winterpostelein, Zeebietjes en Zuring.

267900  3 g  € 3,95 

Snijsla 'Witte Dunsel' / 'Blonde
Smooth Leaf'

Lactuca sativa 
(Engels: Loose Leaf Lettuce)
Snijsla is eigenlijk een lichtgroene kropsla, die
dicht (bij elkaar) gezaaid wordt. Na enkele
weken is het jonge blad al oogstbaar (‘s
winters uiteraard wat trager). Wie elke 20-30 cm een plantje laat staan zal
later kropsla kunnen oogsten! 
WE LEVEREN 10 GRAM, EEN DUBBELE PORTIE DUS!

268000  10.000 zaden (10 g)  € 1,95 

Stengelsla 'Celtuce'

Lactuca sativa var angustana 
(Engels: Celtuce, Stemlettuce)
De begingroei lijkt op bindsla, maar na het
oogsten van de onderste bladeren blijft de
plant op een stevige stengel staan! De malse
stengels zijn tot 50 cm hoog en 4-7cm
doorsnee, laat ze niet te oud worden om verhouting te voorkomen. De
planten staan heel sierlijk als palmboompjes te pronken! In Azië is de
stengel als gesneden rauwkost zeer gewild! Stoven en roerbakken kan
ook, ze zijn zo zacht als asperges. Nu wij nog… Advies: zaai enkele keren
per jaar om steeds verse stengels te hebben.

269000  3 g  € 2,50 
269000.1  100 g  € 25,00 
269000.2  3x100 g    € 59,00 
269000.3  1 kg    € 95,00 

Wilde Indische Sla 'Indian'

Lactuca indica 
(Engels: Indian Lettuce)
In Azië al eeuwen een populaire sla, de
Lactuca indica is een unieke soort, de bekende
slasoorten heten Lactuca sativa. Het blad geurt
aangenaam en de smaak heeft een intentie,
die u weer doet beseffen hoe sla eigenlijk proeven moet! Het blad groeit in
een rozet en is langwerpig van vorm en langs de randen gekarteld.
Zomerteelt is geen probleem, dit soort kan goed tegen extreme warmte.
In de literatuur komen gunstige berichten op het gebied van geneeskracht
van deze oersla, o.a. op het gebied van leukemie.

269100  5 g  € 2,95 

Regenboogsnijbiet 'Bright Lights'
/ 'Five Color'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
Het prachtige mengsel bevat snijbietstelen in
vele kleuren: goudgeel, roze, purper, rood en
wit. Elke kleur weer in heldere en pastel variaties. De kleur zet zich voort
in de bladnerf. Het blad zelf is iets bobbelig in groene en bronzen
kleurentinten. Dit soort is natuurlijk koren op de molen voor al degenen,
die in de siertuin af en toe iets eetbaars willen!

280900  ruim 100 zaden (2 g)  € 2,50 
280900.1  ruim 2.500 zaden (50 g)  € 7,95 
280900.2  ruim 12.500 zaden (5x50 g)    € 29,50 
280900.3  ruim 50.000 zaden (1 kg)    € 89,00 

Snijbiet 'Bright Yellow' / 'Yellow
Dorat'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
Heldergele bladsteel en nerven met
donkergroen blad. Een sieraad.... en nog
lekker ook!

Een op elke grond groeiend gewas, dat vanaf april wordt gezaaid op rijen
± 30 cm uit elkaar. Snijbiet kan herhaaldelijk gesneden worden. Het jonge
blad wordt als spinazie gegeten (minstens zo lekker!), als de plant
doorgroeit ontstaan de eetbare, dikke nerven. Ook als sierplant zeer
geliefd!
280920  ± 100 zaden (2 g)  € 1,95 
280920.1  ± 2500 zaden (50 g)  € 7,95 
280920.2  ± 25.000 zaden (10x50 g)    € 50,00 

Regenboogsnijbiet 'Celebration'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
Dit is de nieuwste selectie van de mooiste
kleurmenging: de planten groeien mooi
gelijkmatig met diepgroen en stevig blad, de
stengels en nerven bevatten levendige kleuren met een hoog percentage
rood, roze, geel en oranje, weinig wit. Een lust voor het oog en een trots
in de oogstmand!

280950  ± 100 zaden  € 2,95 
280950.1  ± 1000 zaden  € 9,95 
280950.2  ± 10.000 zaden    € 75,00 
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Snijbiet 'Gewone Groene' /
'Erbette'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
Mals en groenbladig type met weinig nerf.
Wordt jong (of iets ouder) geoogst als
spinazie. Zeer jong ook lekker rauw in de salade!

Een op elke grond groeiend gewas, dat vanaf april wordt gezaaid op rijen
± 30 cm uit elkaar. Snijbiet kan herhaaldelijk gesneden worden. Het jonge
blad wordt als spinazie gegeten (minstens zo lekker!), als de plant
doorgroeit ontstaan de eetbare, dikke nerven. Ook als sierplant zeer
geliefd!
281000  20 g  € 1,50 
281000.1  250 g    € 9,50 
281000.2  4x250 g    € 29,00 

Goudgele Snijbiet 'Lucullus' /
'Lukullus'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
Blad smakelijk en mals, groengeel en iets
gekroesd. Maakt bij doorgroei stevige,
lichtgroene nerven, die ook eetbaar zijn.

282000  20 g  € 1,95 
282000.1  250 g    € 12,50 
282000.2  4x250 g    € 35,00 

Oranje Snijbiet 'Orange Glory' /
'Golden Sunrise' / 'Orange
Fantasia'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
De stengels van deze snijbiet zijn helderoranje.
Jong geplukt zijn ze rauw te mengen door de sla, iets ouder kan het blad
als spinazie worden gestoofd, het volwassen blad levert malse stengels,
maar vooral: sier in de tuin!

282400  150 zaden (3 g)  € 1,95 
282400.1  50 g  € 7,95 
282400.2  1 kg    € 95,00 

Snijbiet 'Peppermint'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
De stengels van deze snijbiet zijn wit met roze
streepjes. Jong geplukt zijn ze rauw te
mengen door de sla, iets ouder kan het blad
als spinazie worden gestoofd. Het volwassen blad levert malse stengels,
maar vooral: sier in de tuin! Scheid het volwassen blad van de stengel, de
stengels in stukjes snijden en roerbakken, het bladmoes kort stoven tot
een heerlijke spinazie. De naam dankt deze snijbiet aan een bekend rood-
wit pepermuntsnoepje in de VS (zie foto)

Een op elke grond groeiend gewas, dat vanaf april wordt gezaaid op rijen
± 30 cm uit elkaar. Snijbiet kan herhaaldelijk gesneden worden. Het jonge
blad wordt als spinazie gegeten (minstens zo lekker!), als de plant
doorgroeit ontstaan de eetbare, dikke nerven. Ook als sierplant zeer
geliefd!
282440  ± 150 zaden  € 2,95 
282440.1  ± 2500 zaden  € 25,00 

Snijbiet 'Perpetual Spinach'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Perpetual Spinach)
Een historisch Warmoesras (Snijbiet) dat je
kweekt voor het voortdurend te plukken blad.
In het Engels heet dit ras ‘Perpetual Spinach’,
en in de jaren 1970 promootte een biologische tuinpionier uit Ekeren (B),
Staf Storms, deze makkelijke, lekkere groente. Sindsdien is deze geduchte
smaakconcurrent van de echte spinazie gered van de vergetelheid in onze
Lage Landen. Ten tijde van de Engelse kolonisatie van India is deze
snijbiet over dat enorme land verspreid en wordt daar in plaats van
spinazie geteeld onder de naam Palak. Zowel daar als hier is de teelt
gemakkelijker dan spinazie, de smaak is weliswaar iets anders, maar
minstens even goed!

Een op elke grond groeiend gewas, dat vanaf april wordt gezaaid op rijen
± 30 cm uit elkaar. Snijbiet kan herhaaldelijk gesneden worden. Het jonge
blad wordt als spinazie gegeten (minstens zo lekker!), als de plant
doorgroeit ontstaan de eetbare, dikke nerven. Ook als sierplant zeer
geliefd!
282450  200 zaden (5 g)  € 1,95 
282450.1  2000 zaden (50 g)  € 9,95 
282450.2  20.000 zaden (10x50 g)    € 69,50 

Roze Snijbiet 'Pink Passion' /
'Magenta Sunset'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
Zowel stengels als nerven zijn van het meest
felle roze dat u ooit zag! Samen met het
diepgroene blad een schoonheid.

282500  100 zaden (2 g)  € 1,95 
282500.1  2500 zaden (50 g)  € 7,95 
282500.2  25.000 zaden (10x50 g)    € 50,00 

Snijbiet 'Prima Rossa'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
Tot nu toe de meest rode variëteit uit de
snijbiet-trommel! Al jong kleuren de blaadjes
dieprood, enige kou bevordert de diepe
kleuring. Daarom zijn de jonge blaadjes in salades heel populair. Uiteraard
blijft het een prachtige rode snijbiet als je de planten laat doorgroeien. Zie
je ze al staan tussen frisse kruiden en bloemen...?

Een op elke grond groeiend gewas, dat vanaf april wordt gezaaid op rijen
± 30 cm uit elkaar. Snijbiet kan herhaaldelijk gesneden worden. Het jonge
blad wordt als spinazie gegeten (minstens zo lekker!), als de plant
doorgroeit ontstaan de eetbare, dikke nerven. Ook als sierplant zeer
geliefd!
282600  ± 300 zaden (5 g)  € 1,90 

Rode Snijbiet 'Rhubarb Chard'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
De stengels en nerven zijn diep appeltjesrood,
een sierlijke snijbiet die ook nog eens heel
lekker is! Ook geschikt om in een schaaltje met
aarde als bietkers te eten. Zaai ze als het al wat warmer wordt anders is er
enige kans op doorschieten.

283000  350-500 zaden (5 g)  € 1,50 
283000.1  3500-5000 zaden (50 g)  € 6,95 
283000.2  17.500-25.000 zaden (250 g)    € 19,95 
283000.3  70.000-100.000 zaden (1 kg)    € 39,95 

Snijbiet 'Virgo' / 'White Silver' /
'Fordhook Giant'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
Een Italiaanse topper, door malsheid en brede,
witte ribben. (12-15cm). Kan ook jong geoogst
worden.

Een op elke grond groeiend gewas, dat vanaf april wordt gezaaid op rijen
± 30 cm uit elkaar. Snijbiet kan herhaaldelijk gesneden worden. Het jonge
blad wordt als spinazie gegeten (minstens zo lekker!), als de plant
doorgroeit ontstaan de eetbare, dikke nerven. Ook als sierplant zeer
geliefd!
283500  25 g  € 2,50 
283500.1  1 kg    € 19,50 
283500.2  10 kg    € 175,00 
283500.3  25 kg    € 375,00 

Snijbiet 'Virgo' / 'White Silver' /
'Verte à Carde Blanche' / 'Verde
Costa Bianca 3'

Beta vulgaris var cycla, syn var
flavescens 
(Engels: Leaf Beet, Swiss Chard)
ECO GETEELDE ZADEN! Een productief ras
met donkergroene bladeren, succulent, breed en bobbelig. De bladnerf
wordt breed en glanzend wit, maar het blad kan uiteraard ook jong
geoogst worden. Zelfs als microgroente is snijbiet een lekkernij en smaakt
dan echt (zacht) naar krootjes...! De groeitijd tot volledige wasdom is
ongeveer 2-3 maanden.

Een op elke grond groeiend gewas, dat vanaf april wordt gezaaid op rijen
± 30 cm uit elkaar. Snijbiet kan herhaaldelijk gesneden worden. Het jonge
blad wordt als spinazie gegeten (minstens zo lekker!), als de plant
doorgroeit ontstaan de eetbare, dikke nerven. Ook als sierplant zeer
geliefd!
283501  5 g  € 2,50 

Spinazie 'Bazaroet' / 'Monnopa'

Spinacia oleracea 
(Engels: Spinach)
Voor zomer- en herfstgebruik een van de
meest gevraagde rassen. Rondzadig.
Wolfresistent (A+B)

290200  100 g  € 2,95 
290200.1  250 g    € 5,95 
290200.2  4x250 g    € 19,50 

Wilde Spinazie 'Bloomsdale' /
'(Riccio) America'

Spinacia oleracea 
(Engels: Savoy Spinach)
Waar komt toch in de winter die ruwe,
gebobbelde spinazie vandaan? Hier is ze dus!
Een oud ras, dat prachtige succulentbladeren
vormt. Goed voor voorjaars- en herfstteelt, in de zomer alleen op een
beschaduwde plaats (schaduwnet) met voldoende mulch.

290300  50 g  € 1,95 
290300.1  250 g    € 7,50 
290300.2  4x250 g    € 19,50 
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Wilde Spinazie 'Melody' F1 /
'Spargo' F1

Spinacia oleracea 
(Engels: Savoy Spinach)
Zoals bij zoveel groentesoorten komen er, bij
toenemende belangstelling van oude rassen,
moderne versies van deze oudjes op de
proppen. Altijd goed om eens uit te testen, te vergelijken en... voor een
kweker minder risico op ziekten. 
Zo ook deze vernieuwing van de aloude “Wilde Spinazie”. Deze heeft net
als de originele wilde spinazie een dik en gebobbeld blad en is beter
bestand tegen kou, regen en schimmel (Wolf 1,2,3 en 4). Inmiddels is ook
ontdekt dat deze spinazie heerlijk is door de salade, mits (uiteraard) jong
geplukt. De beste resultaten met dit koudebestendige ras is de (vroege)
herfstteelt en de overwinteringsteelt: onder plat glas oogst je de hele
winter door! In de zomer lukt de teelt alleen op een beschaduwde plaats
(schaduwnet) met voldoende mulch.

290310  ± 500 zaden  € 2,95 
290310.1  ± 5.000 zaden  € 19,50 
290310.2  ± 50.000 zaden    € 125,00 

Wilde Spinazie 'Merlo Nero'

Spinacia oleracea 
(Engels: Savoy Spinach)
Een Italiaanse topper met extra donkergroen,
gebobbeld blad, dat heeft geleid tot de naam,
die “zwarte merel” betekent. Deze spinazie
smeekt om flink te mogen uitgroeien, zoals te
doen gebruikelijk rond de Middellandse Zee. Jong oogsten (zoals we in
Nederland gewend zijn) kan natuurlijk ook. Bij voldoende tussenruimte
komt dit ras tot volle ontplooiing en is dan bij ons bekend als “wilde
spinazie”: dikke, zeer donkergroene bladeren in groot formaat. In de
zomer lukt de teelt alleen op een beschaduwde plaats (schaduwnet) met
voldoende mulch.

290315  50 g  € 1,95 
290315.1  250 g    € 7,50 
290315.2  4x250 g    € 19,50 

Wilde Spinazie 'Nobel Giant'

Spinacia oleracea 
(Engels: Giant Spinach)
Al sinds 1920 een topper! Deze spinazie
smeekt om flink te mogen uitgroeien, zoals te
doen gebruikelijk rond de Middellandse Zee.
Jong oogsten (zoals we in Nederland gewend
zijn) kan natuurlijk ook. Bij voldoende tussenruimte komt dit ras tot volle
ontplooiing en is dan bij ons bekend als “wilde spinazie”: dikke,
donkergroene bladeren in opvallend groot formaat. In de zomer lukt de
teelt alleen op een beschaduwde plaats (schaduwnet) met voldoende
mulch.

290320  25 g  € 1,95 
290320.1  4x25 g  € 5,95 

Salade-Spinazie 'Palco' F1

Spinacia oleracea 
(Engels: Spinach)
ECO GETEELDE ZADEN! Natuurlijk kan deze
spinazie ook gekookt worden, maar door de
zachte, gladde bladstructuur is deze variëteit
extra geschikt voor rauw gebruik in salades.
Pluk van buiten naar binnen zodat de groeitop in stand blijft. Spinazie
groeit in de vollegrond, maar net zo gemakkelijk in potten en
bloembakken. Dit ras is voor alle teelten (inclusief de zomerteelt) en is
resistent tegen veel fysio's van meeldauw.

290330  250 zaden  € 1,95 
290330.1  2.500 zaden  € 5,95 
290330.2  10.000 zaden    € 15,00 

Wilde Spinazie 'Lorelay' / 'Gigante
d'inverno'

Spinacia oleracea 
(Engels: Spinach)
Een van de grootste spinazierassen met puntig
blad! Het prachtige, donkergroene blad is licht
gebobbeld, bij kort roerbakken heerlijk
knapperig van smaak: echt een wilde ervaring! Jong geoogst heerlijk door
de sla. In de zomer lukt de teelt alleen op een beschaduwde plaats
(schaduwnet) met voldoende mulch.

290340  100 g  € 2,95 
290340.1  1 kg    € 15,00 

Zomerspinazie 'Nores' / Type
Noorman

Spinacia oleracea 
(Engels: Spinach)
ECO GETEELDE ZADEN! Donkergroene, iets
gebobbelde, zacht smakende bladeren. Jong
geoogst goed voor rauwe consumptie. Een vrij
veelzijdige spinazie, die in voorjaar, zomer en herfst kan worden gezaaid.
Schiet in de zomer niet snel door, zorg wel voor vochtige grond, eventueel
mulchen tijdens een droge periode.

290350  50 g  € 2,95 
290350.1  250 g    € 7,95 

Spinazie 'Red Kitten' F1

Spinacia oleracea 
(Engels: Spinach)
Spinazie is in rauwkost ook heel lekker, pluk de
blaadjes heel jong. Reddy is naast lekker ook
heel mooi: de stelen en nerven zijn dieprood.
Tip: teel ze ook eens in potten.

290380  500 zaden  € 2,95 
290380.1  5000 zaden    € 12,50 

Spinazie 'Resistoflay Securo'

Spinacia oleracea 
(Engels: Spinach)
Zeer geschikt voor vroege uitzaai in de volle
grond vanaf januari. Ook voor herfstteelt
uitstekend. Rondzadig. Wolfresistent (A+B)

290400  100 g  € 1,95 
290400.1  250 g    € 3,95 
290400.2  4x250 g    € 12,50 

Spinazie 'Campania' F1 /
'Symphony' F1

Spinacia oleracea 
(Engels: Spinach)
Consequente veredeling heeft geleid tot deze
spinazie, die alle resistenties tegen valse
meeldauw met zich draagt! Het zachte en
malse blad leent zich bij vroege oogst zeer goed voor salade en na
doorgroei voor kort roerbakken. Een soort voor vroege en late teelt, zeer
koude-bestendig.

290500  voor 800 planten (10 g)  € 2,95 
290500.1  voor 4000 planten (3x10 g)  € 7,50 

Spinazie 'Amsterdams
Reuzenblad'

Spinacia oleracea 
(Engels: Spinach)
(Scherpzaad) Zeer snel groeiend soort met
grote, malse bladeren. Vooral voor teelt in
najaar, winter en voorjaar; zeer
koudebestendig dus.

290600  100 g  € 1,95 
290600.1  250 g    € 3,95 
290600.2  4x250 g    € 12,50 

Spinazie 'Vroeg Reuzenblad'

Spinacia oleracea 
(Engels: Spinach)
ECO GETEELDE ZADEN! (Scherpzaad) Zeer
snel groeiend soort met grote, malse
pijlvormige bladeren. Vooral voor teelt in
najaar, winter en voorjaar; zeer
koudebestendig dus. Van half april tot half augustus is het de beurt aan
een zomerras, bijvoorbeeld ‘Nores’.

290650  50 g  € 2,95 
290650.1  250 g    € 9,95 

Winterspinazie 'Winterreuzen
Viroflex'

Spinacia oleracea 
(Engels: Spinach)
De laatste spinazie van het jaar! Bij zachte
winters kan dit rondzadige ras de hele winter
onder glas gezaaid worden. Zaaien in potjes
en ruim uitplanten zorgt voor het zgn. wilde-spinazie-effect.

290800  100 g  € 2,50 
290800.1  1 kg    € 12,50 

Spinazie Nieuw-Zeelandse
Spinazie

Tetragonia tetragonioides 
(Engels: New Zealand Spinach)
Uitzaai vanaf april, niet wachten tot het warm
weer wordt (koelkiemer). Tip: de zaden vooraf
24 uur in water weken. De planten uitdunnen
op ± 20 cm. Aan de steeds verder doorgroeiende ranken komen de dikke,
sappige blaadjes die tot diep in de herfst geplukt kunnen worden. Alleen
jonge blaadjes zijn rauw lekker in de sla. Als toegift zaait de plant zichzelf
vaak uit voor het jaar erna, gooi er maar wat winterdek overheen…

290900  500 zaden (25 g)  € 1,95 
290900.1  5000 zaden (250 g)    € 7,95 
290900.2  50.000 zaden (10x250 g)    € 50,00 

Spoor(Bloem)sla

Centranthus ruber 
(Engels: Valerian)
De bekende spoorbloem is eetbaar en nog
lekker ook! Het blad doet aan veldsla denken,
maar eigenlijk een tikje lekkerder door het
lichte bittertje in de smaak. De bloemen
kunnen ook rauw door de salade.

290920  500 zaden (1 g)  € 2,50 
290920.1  12.500 zaden (25 g)  € 25,00 

Sudangras 'Dwarf'

Sorghum bicolor 
(Engels: Egyptian Millet,
Sudangrass)
Het koren van de toekomst! Lees de hierna
volgende beschrijving maar eens… In Afrika is
dit gewas al vanaf 3000 v. Chr. (dus al 5000
jaar!) in cultuur, vanaf de 17e eeuw in Amerika bekend (meegenomen
door zwarte slaven) en inmiddels het 5e gewas in de wereld! Een
opsomming van de vele eigenschappen en toepassingen: het graan is
glutenvrij(!), ontgiftigend (anti-oxidant), je kan het graan bakken, poppen,
fermenteren tot mout (werkt dan als probiotica), gebruik als grutten of
couscous en verwerken tot melasse of suikerstroop. Verder wordt in Afrika
het graan voor bierproductie en het stro voor huizenbouw en verpakking
(karton) gebruikt. Overtuigd? De polvormende grassoort wordt ongeveer
100-150 cm hoog en wortelt diep, goed voor de grondstructuur.

290950  voor 100 m² (100 g)    € 2,95 
290950.1  voor 1000 m² (10x100 g)    € 19,95 
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Sudangras 'Black Seeded'

Sorghum nigrum 
(Engels: Black Millet)
Het koren van de toekomst! Lees de hierna
volgende beschrijving maar eens… In Afrika is
dit gewas al vanaf 3000 v. Chr. (dus al 5000
jaar!) in cultuur, vanaf de 17e eeuw in Amerika
bekend (meegenomen door zwarte slaven) en inmiddels het 5e gewas in
de wereld! Een opsomming van de vele eigenschappen en toepassingen:
het graan is glutenvrij(!), ontgiftigend (anti-oxidant), je kan het graan
bakken, poppen, fermenteren tot mout (werkt dan als probiotica), gebruik
als grutten of couscous en verwerken tot melasse of suikerstroop. Verder
wordt in Afrika het graan voor bierproductie en het stro voor huizenbouw
en verpakking (karton) gebruikt. Overtuigd? De polvormende grassoort
wordt ongeveer 100-150 cm hoog en wortelt diep, goed voor de
grondstructuur. Dit is het zwartzadige soort.

290955  300 zaden (5 g)  € 1,95 
290955.1  3000 zaden (50 g)  € 9,95 

Suikerriet

Saccharum officinarum 
(Engels: Sugar Cane)
In je ontdekkingstocht door eetbaar
plantenland mag natuurlijk de grootste
suikerleverancier ter wereld niet ontbreken:
suikerriet. De planten groeien in de tropen wel
tot 6 m hoogte met 5 cm dikke stengels, die vol zoetigheid zitten! Bij ons
is vanwege de vorstgevoeligheid alleen teelt in (grote) potten mogelijk. ‘s
Zomers buiten en in de herfst naar binnen op een lichte, niet te warme
plaats. Na 1 jaar kan af en toe een dikkere stengel worden geoogst: lekker
kauwen, een natuurlijk snoepje!  
Suikerriet komt van oorsprong uit Indonesië en is van daaruit eerst over
tropisch Azië verspreid. Alexander de Grote nam de plant mee naar
Griekenland, verbaasd over dit “riet dat honing maakt zonder bijen”...
Later hebben vooral de Arabieren de teelt verspreid, waarna de
Europeanen deze naar Midden- en Zuid-Amerika brachten. Helaas kwam er
in de 17e-19e eeuw veel slavenwerk bij kijken.

290960  2 g  € 2,95 
290960.1  100 g    € 50,00 

Suikerwortel

Sium sisarum 
(Engels: Skirret)
Een oude groente, die nog maar zelden wordt
geteeld. Het is een meerjarige plant met een
bundel zeer zoete wortels van ongeveer 1 cm
doorsnee. De plant zelf kan 150 cm hoog
worden en is gemakkelijk te telen in voedselrijke, vochtige grond. Zaaien
kan in september of in het voorjaar met 40 cm rijafstand. U maakt ze net
zo klaar als schorseneren. Met deze groente halen we weer oude historie
in huis. Suikerwortel was mogelijk al bij de Romeinen bekend en is in elk
geval rond 1546 (opnieuw?) in Europa geïntroduceerd. Zoetigheid was lux
in die tijd, dus het behoorde tot de koningsmalen. In de 18e eeuw
verdwijnt het gewas (bijna) in de vergetelheid.

290980  50 zaden  € 2,95 

Tamarinde

Tamarindus indica 
(Engels: Tamarind)
Een laanboom in de tropen, bij ons een sterke
kuipplant. Oorspronkelijk komt de Tamarinde
uit Oost-Afrika. Al in de prehistorische tijd
kwam de boom naar India, vanwaar hij zich als
nuttige plant bijna over alle tropische gebieden verspreidde. De boom is
geschikt voor alle gronden, behalve zure grond. Als de boom eenmaal
goed is aangeslagen, verdraagt hij lange tijd droogte en de hete zon. Hij
groeit langzaam. Bij ons moet de plant in een pot, want vorst wordt niet
verdragen. De vruchten zijn 7-20 cm lange, dofbruine peulvruchten (net
muisjes!). De ovale, harde zaden liggen ingebed in donkerbruin, zoetzuur
en aromatisch smakend vruchtvlees (heerlijk!). De planten dragen
gewoonlijk na 4-6 jaar vruchten. Uit de pulp van de vruchten wordt
tamarindesiroop bereid. Uit de siroop wordt frisdrank gemaakt. De pulp is
ook een bestanddeel van verschillende sauzen, waaronder Worcestersaus,
en is een belangrijk ingrediënt in de Aziatische keuken. Vruchten, schors
en bladeren worden vaak medicinaal gebruikt. Bij verschillende volkeren
heeft de tamarindeboom een mystieke betekenis of geldt de boom als
heilig.

290988  5 zaden  € 2,95 

Teunisbloem

Oenothera biennis 
In Frankrijk noemen ze deze knollen: Jambon
Végétal, dat is Plantaardige Ham! De vertakte
knollen van deze mooie plant zijn zalmroze van
binnen en worden na het koken in schijfjes
gegeten. Of gesnipperd in soepen evt. in
plaats van vlees..... kostelijk! In de herfst of het vroege voorjaar zaaien,
oogstbaar in oktober. Het jaar daarop gaan ze bloeien met de bekende
gele bloemtrossen. De zaden bevatten een waardevolle spijsolie. Deze is
ook rijk aan gammalinolenine, een plantaardig zuur dat in cosmetica wordt
gebruikt.

291000  500 zaden (2 g)  € 2,95 
291000.1  25.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Onderstam Tomaat En Aubergine
'Echelon' F1 / 'Ladon' F1

Solanum lycopersicum x
habrochaites 
(Engels: Rootstock Tomatoes and
Eggplant)
Wil je graag een ouderwets en bijzonder
tomaatje telen? Oude tomatenrassen kunnen vatbaar zijn voor allerlei
schimmelziekten en bodemaaltjes, waardoor ze niet goed groeien. De
oplossing is enten op een onderstam met zo veel mogelijk resistenties
tegen ziekten en aantastingen. ‘Ladon’ is een zeer groeikrachtige
tomatenonderstam met uitstekende ziekteresistenties. Een sterke, maar
goed beheersbare onderstam. Geschikt voor binnen- en buitenteelten. Let
op: een onderstam geeft geen bescherming tegen aardappelziekte
(Phytophthora). Gebruik voor tomaat en aubergine de kleinere maat
entclips (zie 847520). Een verhelderend filmpje over het enten van tomaat
(en aubergine) vind je hier: www.youtube.com. 
‘Ladon’ is onder strikte hygiëneprotocollen (GSPP) geproduceerd en door
een erkend laboratorium getoetst.

291110  10 zaden  € 4,95 
291110.1  1000 zaden  € 295,00 

Pingpongtomaat '42 Days'

Lycopersicon esculentum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een van de vroegst rijpende tomaten, de
vruchten zijn zo groot als een pingpongballetje
en wegen ongeveer 30 g. De teelt is zowel in
warm als koel klimaat zeer succesvol, een
alleskunner dus! Ondanks de snelle groei is de smaak zeer goed: zoet met
voldoende zure tonen voor de juiste harmonie. Door de compacte groei is
dit een topper voor de teelt in potten. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291140  15 zaden  € 1,95 

Besjestomaat 'Abc Potato-leaf'

Lycopersicon pimpinellifolium 
(Engels: Cherry Tomato)
Een wild tomaatje met unieke eigenschappen.
De rode, heerlijk zoete vruchtjes zijn zeer
klein, rijpen vroeg en zijn in de vorm en
grootte net minihazelnootjes of aalbessen! De
eerste groei van de plant doet sterk aan een aardappel denken, totdat de
gele bloemenzee ontstaat… De plant blijft vrij laag (1m) en groeit ook
goed in een grote pot. De oogst begint in juli tot de vorst invalt. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291150  15 zaden  € 1,95 
291150.1  1000 zaden  € 9,95 
291150.2  10.000 zaden  € 49,00 

Pingpongtomaat 'Amy's Sugar
Gem'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De middenkleine vruchten zijn niet alleen
heerlijk zoet, de witte spikkeltjes op de
knalrode schil lijken wel op poedersuiker! Deze
kruising (van Jeff McCormack) tussen ‘Red Cherry’ en de grotere ‘Tappy’s
Finest’ resulteerde in deze ijverig groeiende en zeer grote oogst gevende
variëteit. Een heerlijke snack, de snoepjes groeien aan de plant! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291151  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Antho Weiss'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een prachtig kerstomaatje, crèmewit met een
blauw bovenzijde, hoe meer zon hoe meer
blauw. Het anthocyaan dat de blauwkleuring
veroorzaakt geeft aan dit smaakvolle tomaatje
een extra gezonde touch. Klimmende variëteit. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
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Wild Tomaatje 'Outhouse Cherry' /
'Outdoor Cherry' / 'American Wild
Tomato'

Lycopersicon esculentum 
(Engels: Wild Tomato)
Een echte wilde groeier, zoals je van een
oorspronkelijk tomaatje verwachten kan. Ze
dragen net zo rijk aan de zijscheuten, dan aan de hoofdstam hoewel
snoeien wat meer overzicht geeft. De vruchtjes van 1 cm doorsnee zijn
verrassend zoet, met een uitgesproken sterk aroma: alsof alle goede
smaken van een grote tomaat in een klein besje geconcentreerd zitten.
Een favoriet bij alle smaakzoekers! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.

Wild Tomaatje 'Aurantiacum'

Lycopersicon esculentum 
(Engels: Wild Tomato)
Enorm rijkdragend wild tomaatje, oranjegeel
van kleur. Dit soort is nauwelijks vatbaar voor
Phytophthora, de grote trossen met 2 cm grote
vruchtjes komen dus echt tot rijpheid! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291154  15 zaden  € 1,95 

Wild Tomaatje 'Mix'

Lycopersicon americanum 
(Engels: American Wild Tomato)
Een heerlijk zoet en oorspronkelijk wild
kerstomaatje in een mengsel van rode en gele
vruchtjes. Alle oorspronkelijke genen van
duizenden jaren zitten nog in dit soort
bezegeld... De groei is ruig en de opbrengst groot! 
Voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291100 Tomaat ‘Armada’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291155  15 zaden  € 1,95 

Humboldt-Tomaatje

Lycopersicon humboldtii 
(Engels: Wild Tomato)
Een echte “wilde” tomaat, helemaal origineel,
zoals deze in Midden-Amerika in het wild
voorkomt. De plant klimt tot ongeveer 2 m en
geeft een flinke oogst van rode, kleine
tomaatjes van 7-15 gram, tot 3 cm doorsnee. De milde, zoete,
aromatische smaak is bijzonder oké, de ziektebestendigheid tegen
Phytophthora wordt vaak voor brugkruisingen met onze echte tomaat
gebruikt. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291156  15 zaden  € 2,50 

Galapagostomaatje

Lycopersicon cheesmanii 
(Engels: Wild Tomato)
Wild, oorspronkelijk tomaatje uit de
Galapagoseilanden. Duizenden jaren heeft de
plaatselijke bevolking dit soort geselecteerd en
gegeten. Het resultaat is een heerlijk zoet,
geel kerstomaatje, dat weinig grond nodig heeft en goed gezond blijft. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291157  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Aunt Ruby's
German Green Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Groen kan ook rijp zijn... dat bewijst deze
grote kerstomaat. Velen vinden dit de best
smakende groene kerstomaat. Test en geniet
van deze éénhappers! De planten worden hoog en geven een redelijke
opbrengst. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291158  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Alaska'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit prachtige, historische ras uit Rusland geeft
een grote oogst aan de struikvormige planten.
Weer een zeer goed aangepast ras voor ons
koele klimaat, ze kunnen ook tegen veel wind,
bijvoorbeeld op een dakterras. De rode, smakelijke vruchtjes zijn ongeveer
zo groot als een pingpongbal en wegen rond de 50 g. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291159  15 zaden  € 1,95 

Hartjestomaatje ‘Gardenberry’ F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Heart Shaped Tomato)
Je ziet het goed: een zuiver hartvormig
tomaatje! De oude naam voor tomaten:
“liefdesappel”, wordt hier echt werkelijkheid.
De knalrode kleine vruchtjes groeien aan
klimmende planten. Het zachte huidje zorgt voor een prettige bite, waarna
de sappige vruchtjes de smaak prijsgeeft: zoet en zuur in de juiste prettige
verhouding. Heerlijk als snackje tussendoor en mooi als decoratie in een
tomatensoepje of salade! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291160  10 zaden  € 4,95 

Olijftomaatje 'Bambelo'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Olive Tomato)
Deze professionele oranje olijftomaatjes geven
een enorme opbrengst. De smaak is
uitstekend, elk vruchtje weegt 10-12 gram.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen
we kerstomaatjes of pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele
variëteiten zijn langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets
andere benaming. Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De
meesten smaken extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak.
Kerstomaten liggen het dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht
daardoor zijn ze o.h.a. beter bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291161  15 zaden  € 1,95 
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Kerstomaat 'Black Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Black Cherry Tomato)
Dit is de eerste (bijna) zwarte kerstomaat die
we hebben goedgekeurd voor ons sortiment.
Het is een perfect ronde kersvorm met de
klassieke zwarte-tomaten-smaak: zoet en toch
rijk en complex. De stevige, hoge planten produceren in overvloed! Weer
een unieke toevoeging aan het kleurenspectrum van de kerstomaten! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291163  25 zaden  € 1,95 
291163.1  2500 zaden  € 19,95 

Kerstomaat 'Black Opal'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Black Cherry Tomato)
Groeiend in brede trossen is dit een geslaagde
kruising tussen de gezonde ‘Black Cherry’ en
de zoete ‘Sweet Aperitif’. Het resultaat is een
heerlijk zoet en zacht kerstomaatje met
behoud van alle gezonde bestanddelen. De oogst is enorm aan deze
klimmende, bruinrode kerstomaat. Ze groeien ook gezond buiten en in de
kas worden ze hoger met meer opbrengst. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291164  15 zaden  € 2,50 

Olijftomaatje 'Brown Egg Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Olive Tomato)
Prachtig, ovalen, zwartrode kerstomaatje, die
in Rusland al jarenlang zeer populair is en in
ons land opmerkelijk gezond blijft!  
De planten hebben steun nodig, zijn 120-150
cm hoog. De vruchtjes wegen 30-50 gram. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291165  15 zaden  € 2,95 

Pingpongtomaat 'Blue Chocolate'
/ 'Chocolate Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De rijke smaak combineert dit
pingpongtomaatje (30-60 g) met een
langdurige oogst van bruinrood met blauwe
vruchtjes, alsof ze een chocodip kregen! De blauwe kleur (anthocyaan)
ontstaat onder invloed van zonlicht en geeft een extra gezonde touch aan
de vruchtjes. Dit is een kweekproduct van de bekende biologische tuinder
Brad Gates van de Wild Boar Farm in de V.S. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291166  10 zaden  € 2,50 

Olijftomaatje 'Blush Tiger' /
'Blush'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Olive Tomato)
Een unieke schoonheid, dit kleine tomaatje is
fraai gestreept, langwerpig in olijfformaat en in
rijpe kleur: geel met rozerode strepen. De
vruchtjes barsten niet snel en zijn heerlijk zoet met een mooie zuurbalans.
Ze plukken gemakkelijk en zijn uiteraard zeer geliefd in restaurants! De
planten zijn klimmend (dieven dus) en tamelijk ziekteresistent, mede
veroorzaakt door het fijne, veergevormde blad. Het ras komt van Artisan
Seeds, zie hun Facebook pagina… 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291167  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Blue Pitts'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De verbazing begint al bij de jonge planten:
Het blad kleurt purpergroen! De vruchtjes
kleuren van groen, via geel en oranje naar
dieprood, steeds met een dieper wordende
blauwe hoed. Al die 5 kleuren sieren de plant tot een bonte pracht. Deze
kerstomaat bewaart lang en de planten zijn zeer goed bestand tegen
Phytophthora. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291168  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Blue Wagner'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De rijke smaak combineert dit
pingpongtomaatje (40-60 g) met een
langdurige oogst van warmrood met blauwe
vruchtjes, alsof ze een chocodip kregen! De
blauwe kleur (anthocyaan) ontstaat onder invloed van zonlicht en geeft
een extra gezonde touch aan de vruchtjes. Dit is een kweekproduct van
Wagner. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291169  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Bombonera' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een bonbon-bruin kerstomaatje van ongeveer
40-50 gram, met een zachte textuur en
heerlijk zoete smaak vol aroma! Het is de
eerste professionele, ziektebestendige versie
van dit sierlijke tomaatje, een beloftevolle aanvulling van ons sortiment.
De groei is klimmend, dus ondersteunen met stokken (klimspiraal) buiten
of een klimtouw in de kas. De testen op internet zijn lovend, de opbrengt
zeer groot! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291170  6 zaden  € 3,95 

Kerstomaat 'Boomer Baby' /
'Baby Boomer'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een ideale tomaat om in een pot of in de tuin
(buiten) te kweken, ze worden 60 cm hoog en
breed en geven een flinke oogst van lekker
zoete vruchtjes, 300 vruchtjes van 1 plant is geen uitzondering!

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291172  15 zaden  € 2,50 
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Kerstomaat 'Brown Berry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Aan 1,5-2m hoge planten groeien de flinke
trossen met kleine kastanjebruine (met iets
rode glans) kerstomaatjes. De smaak is wat u
van een kerstomaat mag verwachten: zoet,
sappig en goed. Grote productie! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291174  ± 25 zaden  € 1,95 
291174.1  1000 zaden  € 15,00 

Kerstomaat 'Bumble Bee Pink'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een lid van de Artisan-groep: kleine,
gestreepte tomaatjes met een zeer goede
smaak. 
Deze heerlijk zoete vruchten worden niet
zwaarder dan 20-25 gram per stuk en zijn rozerood met glanzende gele en
oranje streepjes. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291175  15 zaden  € 2,50 

Kerstomaat 'Bumble Bee Purple'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een lid van de Artisan-groep: kleine,
gestreepte tomaatjes met een zeer goede
smaak. 
Deze heerlijk zoete vruchten worden niet
zwaarder dan 20-25 gram per stuk en zijn purperrood met glanzendgroene
streepjes. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291176  15 zaden  € 2,50 

Kerstomaat 'Bumble Bee Sunrise'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een lid van de Artisan-groep: kleine,
gestreepte tomaatjes met een zeer goede
smaak. 
Deze heerlijk zoete, iets pittige vruchten
worden niet zwaarder dan 20-25 gram per stuk en zijn geel, rijpend naar
lichtoranje met gele streepjes. Het vruchtvlees heeft dezelfde gemengde
kleur. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291177  15 zaden  € 2,50 

Pingpongtomaat 'Carabetta' /
'Carrabetta Orange'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een ras van onbekende oorsprong, gekregen
van mijn tuinvriendin Astrid Storm. De
middelkleine vruchtjes (30-50 g) zijn
helderoranje en heerlijk zoet! De klimmende planten geven een grote
oogst. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291178  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Cherry Baby' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit is een zeer productieve variëteit, die
gemakkelijk (in de kas) 350 vruchtjes van 20 g
per stuk kan dragen. De planten klimmen in de
kas of kunnen aan een stevige stok buiten
groeien, zelfs in flinke potten. Het is een van de zoetste kerstomaatjes die
we kennen.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291179  15 zaden  € 2,50 

Kerstomaat 'Cerise Gelb'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Lekker en bijzonder bestand tegen de
aardappelziekte! De iets ovalen, gele vruchtjes
rijpen vroeg aan vele trosjes met 8-12
vruchtjes. De hoogte is 2m, een stok is dus
gewenst. De smaak? Sappig, fris en zoet. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291180  15 zaden  € 2,95 

Kerstomaat 'Cerise Jaune Abel' /
‘Mirabelle Jaune’ / ‘Golden Abel’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een prachtige historische tomaat, waar we al
in 1937 een beschrijving van vinden in een
zaadlijst van Mc Fayden in Toronto. De plant
groeit in een kas tot aan de nok, de kleine, gele, iets ovaalvormige
vruchtjes hebben een klein tepeltje aan het uiteinde en wegen 5-15 gram.
De vruchtjes groeien aan brede trossen in grote aantallen per tros. Elk
vruchtje heeft voldoende stevigheid, zijn sappig en heerlijk zoet. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291182  15 zaden  € 1,95 

Olijftomaatje 'Cheery' F1 Np-26

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Olive Tomato)
Een echt oogstkanon, dit ziektebestendige
olijftomaatje. Per tros groeien 20-50 rode
vruchtjes, in de kas kan dat oplopen tot 500
vruchtjes per plant! Ervaringen in de afgelopen
jaren geven goede hoop op een ziektevrije teelt in de vollegrond. De
gezonde snacktomaatjes wegen 12 g per stuk, zijn ovaalrond en hebben
een zoete (9% natuurlijke suikers) en aromatische smaak. De oogst begint
vrij vroeg. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291185  ruim 25 zaden  € 2,95 
291185.1  1000 zaden  € 39,95 
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Kerstomaat 'Cherry Brandywine' /
'Brandywine Sherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Donkere rozerode vruchtjes met de zachte
hemelse smaak van de bijzondere vleestomaat
‘Brandywine’, misschien daar ook wel door
kruisingen van afkomstig. 
Verdere gegevens over dit ras horen we graag van jullie! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291186  10-15 zaden  € 2,95 

Pingpongtomaat 'Clackamas
Blueberry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Prachtig diepblauw van boven en (eerst geel
en later) rood onderaan de vruchtjes. Deze
iets grotere kerstomaat heeft de goede smaak
van een rood tomaatje in deze bijzondere blauwe kleur dankzij het hoge
gehalte anthocyaan. Dit gezonde ras van Tom Wagner is een van de vele
topresultaten van deze zeer vruchtbare kweker. De groei is tamelijk
compact, we noemen dit een struiktomaat, ongeveer 100 cm hoog. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291187  10 zaden  € 2,50 

Druppeltomaatje 'Cookie Select'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit prachtige tomaatje is door selectie
ontstaan uit een hybride. Met dank aan Hélène
Bergquist Orskaug uit Noorwegen. De
pruimvormige vruchtjes (15-25 g) eindigen in
een puntje en zijn in fraaie trossen gegroepeerd in clusters van 10-15. De
tomaatjes zijn bruinrood van kleur en sierlijk zeer donkergroen gestreept
en het paarsachtige vruchtvlees (met groen sap rond de zaden) heeft een
rijke smaak: aromatisch en zoet. De planten kunnen 1,8 m hoog worden
en geven een mooie oogst in de loop van de zomer. De zeer stevige
vruchten kunnen lang worden bewaard als ze rijp zijn.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291188  15 zaden  € 2,95 

Kerstomaat 'Columbianum
Wildform'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De enorme groei van de planten voorspelt al
een grote oogst en verraadt de wilde “roots”
van dit soort. De zoete, kleine kerstomaatjes
groeien in overvloed aan grote trossen: een heerlijk en onweerstaanbaar
snoepertje! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291189  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Tomadose des
Comores'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Lekkere rode kerstomaat, die kennelijk
gegroeid heeft op het eiland Comoros, ooit een
kolonie van Frankrijk. De halfhoge planten
staan stevig in grote potten of in de tuin en de vruchtjes blijven lang
hangen, zonder af te vallen. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291190  15 zaden  € 2,95 

Kerstomaat 'Cream Berries'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een bijzondere kleur: crèmegeel met
purperkleurige bovenkant. De zon zorgt voor
deze anthocyaan kleuring. De vruchtjes
scheuren niet snel uit hun velletje en blijven
lang oogstbaar. De smaak van dit uitbundig groeiende ras is bijzonder
goed: een fijn aroma met complexe smaken. Een toppertje van de
biologische boer Brad Gates, Wild Boar Farm. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291191  10 zaden  € 2,50 

Olijftomaatje 'Cuban Yellow
Grape'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Aan hard groeiende planten groeien flinke
trossen met gele, olijfvormige tomaatjes. Ze
zijn lekker zoet en toch fris: de ideale
tuinsnack! De vruchtjes barsten niet snel open en laten zich gemakkelijk
oogsten, maar vallen er niet snel af. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291192  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Dancing with Smurfs'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Prachtige, donkerviolette vruchtjes, hoe meer
zon, hoe dieper de kleur. De smaak is
opvallend goed en de klimmende planten
tonen ook de blauwgroene stengels en
bladeren. Dit alles dankzij de gezonde stof anthocyaan, die ook
bijvoorbeeld in aubergine, kersen en bosbessen zit. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291194  10 zaden  € 2,50 

Dadeltomaat 'Datterini' / 'Dreams
of Mengdalasi'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Date Tomato)
Eigenlijk is de Pomodoro “datterino” geen
variëteit, maar een type. De ovaalronde
tomaatjes worden geroemd vanwege de
heerlijke zoete smaak en het frisse aroma. De naam is afgeleid van de
dadel, wat weer duidt op het hoge zoetgehalte. Datterini-tomaatjes zijn
beroemd en geliefd, ze groeien bij de meeste zomers prima buiten. De
planten groeien flink uit en dragen de vruchtjes aan lange trossen. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291195  15 zaden  € 1,95 
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Kerstomaat 'Dwarf Shadow
Boxing'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Prachtige, rood-geel gestreepte middelkleine
tomaatjes met purperen “schouders” door de
aanwezigheid van het gezonde anthocyaan. De
vruchtjes hebben een iets ovalen vorm en het kenmerkende tepeltje aan
het eind! De planten blijven compact, dragen al vroeg vrucht en blijven
gezond doordragen. De smaak is stevig aromatisch, zoals een ouderwetse
tomaat smaakt: tonen zoet en tonen zuur zoals frambozen met rabarber...!
Dit ras kan nog wat “uitmendelen” dus kleine afwijkingen onderling komen
voor. Een mooi experimenteel ras van Tom Wagner. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291197  10 zaden  € 2,50 

Kerstomaat 'Fuzzy Wuzzy'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Fuzzy Cherry Tomato)
Geweldig mooie plant, compact van groei (30-
60 cm hoogte slechts) en zowel de bladeren
en de vruchten zijn sierlijk behaard. Ideaal
voor potten, balkonbakken, vierkante
metertuintjes etc. De rode, iets geel gemarmerde vruchten zijn wat
verschillende in grootte, van zeer klein tot klein, zoet en zacht van smaak. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291198  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Gardener's
Delight'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Noem het een grote kerstomaat of een klein
tomaatje, het zit er net tussenin. Geeft een
grote oogst smakelijke vruchtjes. Goed voor de
teelt van de recent bekende “trostomaten”. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291200  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Garden Pearl'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een compact groeiend, rood kerstomaatje,
lekker zoet, hangt sierlijk over de rand van uw
potten. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten,
bijvoorbeeld in een kas(je)? Dan kunnen zich ziekten in de bodem
ontwikkelen, waar onderstammen tegen resistent zijn en waarbij dus
enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291220  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Gargamel'

Lycopersicon  
(Engels: Cherry Tomato)
Hij krijgt nooit een Smurf te pakken, laat ik de
naam van die arme tovenaar aan een
interessant tomaatje geven... dit zijn de
woorden van Phil Seneca van Good Mind
Seeds, die deze toevallige kruising tussen zijn tomatenproeven vond. Er
ontstond een mooie mix van recessieve en dominante eigenschappen met
inbegrip van paarsgekleurde stengels en bladeren. Deze hybride toont de
kenmerken van de besttomaat (L. pimpinellifolium) en de Peruviaanse
tomaat (L. peruvianum) en is nog niet volledig uitgemendeld, dus je kan
verschillende vruchtvormen verwachten, de meeste rond met een
uitlopend puntje (hartvorm) en rood, geel en veel paars van het gezonde
anthocyaan. De smaak is indrukwekkend voor een anthocyaan tomaat,
want de meeste paarse tomaten missen de rijke tomatensmaak. Een ander
indrukwekkend aspect van de vruchten is de lange houdbaarheid, buiten
de koelkast kan dit maandenlang zijn! De oogst is vroeg en tamelijk groot,
de planten zijn meestal klimmend. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291221  10 zaden  € 2,50 

Pingpongtomaat 'Gele Tros'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een succesvolle kruising tussen ‘Gelbene
Königin’ x ‘Yellow Plum’ resulteert in een
klimmende plant van 180- 250 m, met grote
trossen (in schermvorm) van wel 25 -30
tomaatjes in een doorsnee van 3-5 cm. De vruchtjes hebben een
afgeronde, erg zoete, indringende smaak, die duidelijk verwijst naar de
‘Yellow Plum’. De schil is zacht, waardoor de tomaat prettig is om zo uit
het vuistje te eten. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291222  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Giallo de Thun' /
'Gelbe von Thun'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een Zwitsers warmgeel tomaatje met mooie,
zachte smaak. Iets onrijp gegeten valt de
smaak steviger. Verwacht een flinke oogst aan
halfhoge planten, dieven geeft meer lengtegroei, maar je kan de plant ook
wild laten uitgroeien. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291224  15 zaden  € 1,95 

Olijftomaatje 'Glitter' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit helderoranje ovaalronde (olijf)tomaatje is
heerlijk zoet en geeft een enorme opbrengst!
Dit kwekersras is goed ziektebestendig.
Gewicht ongeveer 22 gram per vruchtje. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291226  10 zaden  € 2,95 

Olijftomaatje 'Golden Egg'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Heerlijk zoete en sappige vruchtjes van 2-2,5
cm doorsnee en 4 cm hoog. Een prachtig,
olijfvormig tomaatje met gele vruchtjes. Dit ras
blijkt zeer ziektebestendig te zijn en rijpt ook
uitstekend bij onze koele zomers. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
Voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291228  15 zaden  € 1,95 
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Olijftomaatje 'Golden Grape' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een echt oogstkanon, dit ziektebestendige
olijftomaatje. Per tros groeien 20-50 gele
vruchtjes, in de kas kan dat oplopen tot 500
vruchtjes per plant! Ervaringen in de afgelopen
jaren geven goede hoop op een ziektevrije teelt in de vollegrond. De
gezonde snacktomaatjes wegen 12 g per stuk, zijn ovaalrond en hebben
een zoete (9% natuurlijke suikers) en aromatische smaak. De oogst begint
vrij vroeg. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291230  25 zaden  € 2,95 
291230.1  1000 zaden  € 39,95 

Druppeltomaatje 'Green Envy'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit bijzondere ras is geïntroduceerd in 2013.
De druppelvormige, heerlijk zoete vruchtjes
zijn 2 cm lang. De klimmende planten zijn
smaragdgroen wanneer ze rijp zijn, de oogst is
overvloedig! Deze spectaculaire introductie, draagt vlezige, aromatisch
tomaatjes die wonderbaarlijk zoet en sappig zijn. Deze vruchten kunnen
rauw, gebakken, gegrild of gebakken worden gegeten. Het is ook mogelijk
om een originele salsa te maken als je Green Envy combineert met zijn
rode broertjes.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291245  25 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Green Grape'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een mooi en zeer smakelijk kweekproduct
vanaf 1983 van Tom Wagner (Tater Meter
Seeds) met middelkleine, groengele vruchten:
2,5-3 cm in trossen van 6-12 stuks, net een
grote druif! De binnenzijde is grasgroen. Het is vooral de verrukkelijke
smaak die opvalt: heel zoet, met een nauwelijks merkbaar zuurtje en heel
weinig zaad! Het rijpe stadium is als de vruchtjes net goudgeel gaan
kleuren. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291250  25 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Guernsey
Island'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een vroeg oogstbare rode, vrij kleine tomaat
(pingponggrootte) met groene strepen. De
smaak van de sappige vruchten is fruitig en
aromatisch met een spannend scherp tintje. Heerlijk voor tomatensalsa! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291260  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Hahm's Gelbene'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De zeer compacte plantjes worden nauwelijks
hoger dan 20 cm, hebben zeer stevig blad en
dragen schattige, gele kerstomaatjes. De
opbrengst valt zowaar niet tegen voor zo’n
dwergje, dit ras leent zich ook uitstekend voor de teelt in de winter onder
onze LED plantenlampen! De smaak is voor zo’n dwerg zeker niet
verkeerd. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291270  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Helsing Junction
Blue'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Prachtige blauwe kerstomaatjes (hoe meer zon
hoe blauwer) groeien aan flinke trossen. Het
subtiele aroma kent tonen zoet en zuur, een
lekker en gezond tomaatje! De klimmende planten geven een enorme
oogst. Dit ras kweekte Tom Wagner speciaal voor de Helsing Junction
Farm in Rochester. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291280  10 zaden  € 2,50 

Kerstomaat 'Holy Purple'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Bij een zeer zonnige zomer kleuren deze
donkerrode kerstomaatjes deels blauw. De
smaak is uitstekend, een goede harmonie
tussen zoet en zuur. Door de paarse
kleuropbouw (anthcyaan) is dit een extra gezond tomaatje! De planten
groeien hoog en geven een redelijke opbrengst.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291290  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Honey Delight'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Heerlijke gele Pingpongtomaatjes (40 g) met
een sprankelende smaak en een uitstekende
suiker-zuurbalans genoeg om je smaakpapillen
iets te geven om over te praten!  
In feite was het een terechte winnaar van een smaaktest in de VS met een
“frisse en sprankelende smaak”. Verwacht een grote oogst en een goede
ziekteresistentie, door de frisgele kleur voegt het een helder uiterlijk toe
aan een tomatensalade. Geïntroduceerd in 2011.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291294  15 zaden  € 2,50 

Kerstomaat 'Honeycomb' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit honingzoete en aromatische, helderoranje
kerstomaatje is een beauty! Deze variëteit is
een nakomeling van de populaire ‘Sungold’ en
geeft lange trossen met 35-40 stevige, sappige
vruchtjes (15 g) die zowel binnen als buiten goed ontwikkelen. Verwacht
gerust een reusachtige oogst! Geïntroduceerd in 2018.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291295  15 zaden  € 2,50 

Kerstomaat 'Ildi' / 'Millefleur'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Kleine, lichtgele, druppelvormige
kerstomaatjes. De plant vormt 3-4 enorme
trossen met lekkere vruchtjes. De trossen
hebben een grappige vorm, alsof de vruchtjes
allemaal vooraan willen zitten... Zelftoppende plant. Hang een geoogste
tros op een koel plekje, voor wekenlang snoepplezier! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291400  15 zaden  € 1,95 

Zaden - Groenten en Fruit 130/186

https://www.vreekenszaden.nl/291230-olijftomaatje-golden-grape-f1
https://www.vreekenszaden.nl/291230-olijftomaatje-golden-grape-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291245-druppeltomaatje-green-envy
https://www.vreekenszaden.nl/291245-druppeltomaatje-green-envy
https://www.vreekenszaden.nl/291250-kerstomaat-green-grape
https://www.vreekenszaden.nl/291250-kerstomaat-green-grape
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291260-pingpongtomaat-guernsey-island
https://www.vreekenszaden.nl/291260-pingpongtomaat-guernsey-island
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291270-kerstomaat-hahm-gelbene
https://www.vreekenszaden.nl/291270-kerstomaat-hahm-gelbene
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291280-kerstomaat-helsing-junction-blue
https://www.vreekenszaden.nl/291280-kerstomaat-helsing-junction-blue
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291290-kerstomaat-holy-purple
https://www.vreekenszaden.nl/291290-kerstomaat-holy-purple
https://www.vreekenszaden.nl/291294-pingpongtomaat-honey-delight
https://www.vreekenszaden.nl/291294-pingpongtomaat-honey-delight
https://www.vreekenszaden.nl/291295-kerstomaat-honeycomb-f1
https://www.vreekenszaden.nl/291295-kerstomaat-honeycomb-f1
https://www.vreekenszaden.nl/291400-kerstomaat-ildi-millefleur
https://www.vreekenszaden.nl/291400-kerstomaat-ildi-millefleur
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520


Kerstomaat 'Ilka Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De klimmende planten met enorme groeikracht
vormen enorme, brede trossen met gele
vruchtjes, elk met een klein tepeltje. De zoete
en zure smaken zijn mooi in balans, een echt
smultomaatje! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291402  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Indian Yellow Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit oude Amerikaanse ras is waarschijnlijk
ongewijzigd afkomstig van een groep “Native
Americans” en geeft een grote oogst van
kleine trosjes met lichtgele tomaatjes: rond en
olijfvormig. Waarschijnlijk al eeuwen lang geselecteerd op sterkte en
goede smaak. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291410  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Indigo Fahrenheit
Blues'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Weer een blauwe topper van Tom Wagner!
Flinke trossen met 8-16 kerstomaatjes in een
diepblauwe kleur... hoe meer zon hoe dieper
de kleur. De smaak is bijzonder goed, een beetje zuur en een beetje zoet!
De blauwe kleur bouwt zich op door de gezonde stof anthocyaan. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291414  10 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Iva's Red Berry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit productieve, rode kerstomaatje (3-5 g)
vormt lange trossen van 15-30 heerlijk zoete,
ronde snoepertjes! Het ras is ontstaan uit een
kruising tussen Sungold en Supersweet,
uitgevoerd door Iva Grasa (Slovenië) en komt door zijn uitbundige groei
het beste tot zijn recht in een kasje.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291417  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Jaune Flammée'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Prachtig historisch tomaatje uit Frankrijk. De
compacte planten dragen veel trossen met
dieporanje vruchten, 1 slag groter dan een
kerstomaatje maar kleiner dan een “gewone”
trostomaat: 4-6 cm, zo groot als een abrikoos. De naam dankt het
tomaatje aan de vaak aanwezige rode adering in het vruchtvlees. Ze
wegen 60-120 g en hebben een uitstekende heldere smaak, fruitiger dan
menig rood tomaatje. Ook nog een goed ras om te drogen, de oranje kleur
blijft behouden. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291420  15 zaden  € 1,95 

Hartjestomaatje 'Jolie Coeur' / 'H
34 Rot'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit Amerikaanse ras geeft vruchtjes van 50-
100 g in de vorm van een hart, elk vruchtje
eindigt in een frivool puntje. De kleur is
donkerrood met indigoblauwe schouders, soms zijn de vruchtjes geheel
blauw (hoe meer zon hoe blauwer). De blauwkleuring wordt veroorzaakt
door de aanwezigheid van het gezonde anthocyaan. De sappige vruchtjes
smaken uitstekend! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291425  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Kanaan'

Lycopersicon pimpinellifolium 
(Engels: Cherry Tomato)
Volgens kenners een van de lekkerste
kerstomaatjes, die nog dicht bij de wilde vorm
staat. De planten groeien tot ongeveer 2,5 m
en geven een flinke productie van 2,5 cm
grote vruchtjes, die goed bestand zijn tegen Phytophthora en tegen
openbarsten. De vruchtjes blijven geduldig hangen en vallen niet van de
plant af. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291430  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Koralik'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een heerlijke kerstomaat, die uit vertrouwde
Poolse traditie komt! Opvallend zijn de zeer
vroege oogst en de enorme productie! De 2
cm grote vruchtjes rijpen bijna tegelijk aan de
tros (6-8 tomaatjes per tros) dat geeft de mogelijkheid de hele tros in zijn
geheel te oogsten. De smaak is heerlijk zoet met voldoende
tegenhangende aroma’s. De plant blijft laag en verspreid zich breed, zodat
elke tros goed licht krijgt. De vatbaarheid voor Phytophthora is zeer
gering!

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291431  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Kootenai'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Schattig klein struikje van Russische oorsprong
(60 cm hoog) met bladeren die doen denken
aan die van rozen. De kleine vruchten (5-6 cm)
ontstaan zeer vroeg en smaken lekker en zoet. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291432  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat ‘Krainiy Sever’ /
‘Far North’ / ‘Extreme North’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Ook gekend onder de synoniemen ‘Far North’
of ‘Extreme North’  
Zeer vroeg oogstbare, kleine struiktomaat (60
cm hoog) met opvallend zoete vruchten van 30-80 g. Een topper voor ons
klimaat en nog veel noordelijker! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291433  15 zaden  € 1,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/291402-kerstomaat-ilka-cherry
https://www.vreekenszaden.nl/291402-kerstomaat-ilka-cherry
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291410-kerstomaat-indian-yellow-cherry
https://www.vreekenszaden.nl/291410-kerstomaat-indian-yellow-cherry
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291414-kerstomaat-indigo-fahrenheit-blues
https://www.vreekenszaden.nl/291414-kerstomaat-indigo-fahrenheit-blues
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291417-kerstomaat-iva-red-berry
https://www.vreekenszaden.nl/291417-kerstomaat-iva-red-berry
https://www.vreekenszaden.nl/291420-pingpongtomaat-jaune-flammee
https://www.vreekenszaden.nl/291420-pingpongtomaat-jaune-flammee
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291425-hartjestomaatje-jolie-coeur-34-rot
https://www.vreekenszaden.nl/291425-hartjestomaatje-jolie-coeur-34-rot
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291430-kerstomaat-kanaan
https://www.vreekenszaden.nl/291430-kerstomaat-kanaan
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291431-kerstomaat-koralik
https://www.vreekenszaden.nl/291431-kerstomaat-koralik
https://www.vreekenszaden.nl/291432-pingpongtomaat-kootenai
https://www.vreekenszaden.nl/291432-pingpongtomaat-kootenai
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291433-pingpongtomaat-krainiy-sever-far-north-extreme-north
https://www.vreekenszaden.nl/291433-pingpongtomaat-krainiy-sever-far-north-extreme-north
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520


Bestomaatje 'Krentje'

Lycopersicon pimpinellifolium 
(Engels: Currant Tomato)
Bestomaatjes staan heel dicht bij de wilde
tomaat en geven een overvloed aan zeer
kleine vruchtjes met een heerlijk zoete smaak.
Ze hangen met 15 tot 20 in één trosje. Het
aardige van ‘Krentje’ ondervond onze kweker: hele trosjes laten zich vrij
makkelijk drogen, gewoon op gaas, onder een handdoek of op een droge
plek in huis. De gedroogde tomaatjes kunnen worden bewaard of
ingevroren of op olie gezet...! De klimmende planten dragen ontelbare
vruchtjes en groeien vrijwel ziektevrij buiten maar geven in de kas
uiteraard een nog grotere oogst. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291435  15 zaden  € 1,95 

Olijftomaatje 'Kumquat' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Olive Tomato)
Oogstrelend en verrassend: de ovaalronde,
kleine vruchtjes (15-25 g) zijn lichtoranje met
paarsbruine bovenzijde, net een chocodip! Om
deze bijzondere kleur te behouden moet je het
echt hebben van de eerste (F1) kruising, vandaar de wat hogere prijs. De
planten geven een grote oogst en de snoepvruchtjes smaken lekker zoet
met een verrassend zuurtje. Elk trosje bevat 6-8 vruchtjes, die niet snel
barsten. De planten zijn semi-struikvormig, ongeveer 1-1,5 m hoog en
hoeven dus niet gediefd te worden. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291440  5 zaden  € 4,95 

Olijftomaatje '(Indigo) Kumquat'
F2

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Olive Tomato)
Oogstrelend en verrassend: de ovaalronde,
kleine vruchtjes (15-25 g) zijn lichtoranje met
paarsbruine bovenzijde, net een chocodip!
Omdat dit de 2e of 3e generatie is, kunnen enkele afwijkende planten met
vruchten voorkomen, maar nog steeds interessant! De planten geven een
grote oogst en de snoepvruchtjes smaken lekker zoet met een verrassend
zuurtje. Elk trosje bevat 6-8 vruchtjes, die niet snel barsten. De planten
zijn semi-struikvormig, ongeveer 1-1,5 m hoog en hoeven dus niet gediefd
te worden. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291441  15 zaden  € 2,95 

Kerstomaat 'Ladybird' / 'Lady
Bird'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een kerstomaat zoals een kerstomaat moet
zijn... Mooi langwerpige trossen met klein,
zoete, rode vruchtjes. De plant klimt, dus een
plekje in de kas is optimaal. In de tuin mag je de plant na de 3e of 4e tros
toppen. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291442  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Me Tarzan'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Mixed Tomatoes)
GENIET EN GA OP ONTDEKKINGSTOCHT!
Onze kweker maakte een boeiend en
afwisselend mengsel van klein tomaatjes in
veel vormen en kleuren, de meeste net een
tikkeltje groter dan een kerstomaat. Donkerrood, bijna wit, oranje en rood,
in vormen: rond, olijf, druppel en peervormpjes.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291443  25 zaden  € 2,95 
291443.1  1000 zaden  € 29,95 

Kerstomaat 'Miel du Mexique'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een heerlijk kerstomaatje (15-20 g) met een
mooie balans tussen zoet en zuur, dat al vanaf
1900 in cultuur is. De vruchtjes groeien in
brede trossen, de klimmende planten kunnen
vooral in de kas een enorme oogst geven. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291444  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Minibel'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Zeer compact groeiend tomaatje, de planten
worden 30-40 cm hoog en geven een grote
oogst aan heerlijk zoete, ronde kerstomaatjes.
Ideaal voor (hang)potten, bloembakken en
zelfs binnen in de vensterbank! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291445  25 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Mini Kumato'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Bruinrode kerstomaatjes met een heerlijke bite
van zoete tonen en een tintje zuur... een
sensationele smaakbeleving!

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen
we kerstomaatjes of pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele
variëteiten zijn langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets
andere benaming. Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De
meesten smaken extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak.
Kerstomaten liggen het dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht
daardoor zijn ze o.h.a. beter bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291446  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Mirabelle Blanche' /
'Mirabell Weiss'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Weer zo’n unicum in het tomatensortiment. De
vruchten zijn niet groter dan een walnoot.
Bleekgeel van kleur en pittig zoetzuur van
smaak, een geëigend soort voor de inmaak of door de salade. Opvallend is
het boterzachte “mondgevoel”. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291450  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Morettino' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
SENSATIONELE NOVITEIT! Na een lang
veredelingsproces is dit fraaie Italiaanse ras
door veel kwekers dankbaar ontvangen... De
iets ovalen vruchtjes eindigen in een puntje en
zijn donkerrood met bruingroene streepjes. Naast een zeer fraai uiterlijk
zijn de vruchtjes erg lekker, aromatisch en zoet. Ondanks de klimmende
groei geven de planten redelijk vroeg de eerste oogst. In de kas kunnen
gemakkelijk 8 flinke vruchttrossen ontstaan!

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291455  5 zaden  € 3,95 

Pingpongtomaat 'Napoli
Fiaschetto' / 'Fiaschello'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Deze vruchtbare struiktomaat (100-120 cm)
geeft een enorme oogst van olijf-vormige
vruchtjes, met een puntje als uiteinde. Het
zoete en fruitige boeket bekoort menige kweker en Slowfood heeft dit ras
ook omarmd. In Italië is dit een populair ras voor een mooie pastasaus of
als gedroogd tomaatje. Kweek de plant in de vollegrond of in een grote
pot. De ziekteweerstand is opmerkelijk. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291460  15 zaden  € 1,95 
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Pingpongtomaat 'Negro Azteca'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een vrij kleine tomaat ter grootte van een
pingpongbal. De kleur is uniek voor een kleine
groep tomaten: bruinrood met een blauwe
gloed! Geef ze een beschutte plek, door de
enorme groeikracht is de plant langs een muur goed te leiden. In de kas
nemen ze veel ruimte in. De smaak is sappig en zoet, de dunne schil
maakt het een gemakkelijke 2-happer. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291470  15 zaden  € 2,50 

Olijftomaatje 'Negro de Yeste'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Olive Tomato)
Heerlijk zacht en zoet... dat is de
smaakervaring bij dit olijfvormige tomaatje. De
kleur is donkerrood met een blauwzwart topje
en de maat tussen een olijf en een kleine
pruim. De klimmende planten worden ongeveer 150 cm hoog en geven
lange trossen vol oogst van ongeveer 50 g wegende vruchtjes. Yeste is
een Middeleeuws stadje in Zuid-Oost Spanje, waarschijnlijk komt dit
tomaatje daar vandaan… 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291472  15 zaden  € 1,95 

Olijftomaatje 'Olive Allongée /
'Auntie Madge'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Olive Tomato)
De langovalen vorm is uniek voor zo’n klein
tomaatje, ze zijn heerlijk zoet en stevig! De
planten groeien smal en hoog, dus hebben een
steunstok nodig. Al jarenlang blijkt dit ras regenbestendig en vrij
ongevoelig voor de gevreesde aardappelziekte. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291480  25 zaden  € 2,95 

Kerstomaat 'Pachino di Sicilia'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
“You say Tomato, I say Pachino...” Deze juweel
van Sicilië verovert de wereld: de lekkerste en
zoetste met mooie, lange trossen. Een
klimmend ras, dat zijn smaak opbouwt tijdens
de zonuren. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291500  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Pallini' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Deze ronde kerstomaatjes wegen gemiddeld
25 g en dragen 6-8 vruchtjes aan een trosje.
De tomaatjes zijn opvallend dieprood (veel
lycopeen) en bevatten veel vruchtvlees en dus
minder waterig sap. De planten kunnen tegen hitte en kou en blijven
compact. Door de vroege oogst gooien ziekten niet snel roet in het eten...
Geef de planten weinig stikstof.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291510  15 zaden  € 2,50 

Olijftomaatje 'Patio Plum'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een vertederend excentrieke tomaatje met
stevige, gekreukte, donkergroene blaadjes die
veel weg hebben van die van de Palmkool
(maar dan veel kleiner...). 
Ook de groeiwijze van de planten is eigenaardig: rechtopstaand, kort en
compact, met weinig vertakking. De hoofdstelen worden slechts ongeveer
60 tot 80 cm hoog en produceren enkele zijscheuten, die niet uitgeknepen
hoeven te worden. Door hun kleine formaat passen de planten perfect in
potten van 3 tot 5 liter, gebruik stokjes voor ondersteuning. 
De vruchtjes zijn olijfvormig met een diameter van ongeveer 25 mm en
rijpen van lichtgroen tot rood. Een stevig huidje omhult het vruchtvlees
dat zowel sappig als smakelijk is - een heerlijke traktatie!

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291513  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Pendolino' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit is een verbeterde kruising uit het type
Vesuvio Piennolo kerstomaat. Het is een
tomaten type dat wordt geteeld in de
zuidelijke regio van Campania, rond de
Vesuvius. Het is een van de oudste en meest eigene soorten die in die
regio worden geteeld. De tomaatjes hebben een langwerpige, ovale vorm,
en heeft een spitse punt (spongillo). ‘Pendolino’ geeft een overvloed aan
20-30 g zware vruchtjes met een zeer goed smaak om zo te eten, maar
ook om een heerlijke soep of saus van te maken. Ze worden in grote
trossen opgehangen, doorgesneden en in potten ingemaakt. In Nederland
kunnen we de smaak wellicht een beetje evenaren door flink wat lavameel
door de grond te mengen... meer info:  
www.qualigeo.eu class="desc-group">De kleinste tomaatjes in ons
sortiment noemen we kerstomaatjes of pingpongtomaatjes, naargelang de
grootte. Enkele variëteiten zijn langwerpig of hartvormig en krijgen
navenant een iets andere benaming. Sommige zijn zelfs oorspronkelijke,
wilde soorten. De meesten smaken extra zoet, een enkeling heeft een
zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het dichtst bij de oorspronkelijke
soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter bestand tegen de gevreesde
aardappelziekte.

291518  10 zaden  € 2,95 

Kerstomaat 'Pendulina Red' /
'Balconi Red' / 'Tumbler' F1 / 'Ida
Red' / 'Balkonové '/
'Balkonzauber'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een nieuwe generatie tomaatjes, de plant
hoeft niet te worden opgebonden. In de vollegrond wordt de plant breed.
Eigenlijk is ze het meest geschikt voor potten en “hanging baskets”. De
trossen met kleine felrode kerstomaatjes hangen dan over de rand. Met
recht een kostelijk gezicht! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291520  20 zaden  € 2,95 

Kerstomaat 'Pendulina Yellow' /
'Balconi Yellow' / 'Tumbling Tom
Yellow' / 'Ida Gold'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een nieuwe generatie tomaatjes, de plant
hoeft niet te worden opgebonden. In de
vollegrond wordt de plant breed. Eigenlijk is ze het meest geschikt voor
potten en “hanging baskets”. De trossen met kleine heldergele
kerstomaatjes hangen dan over de rand. Met recht een kostelijk gezicht! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291540  20 zaden  € 2,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/291470-pingpongtomaat-negro-azteca
https://www.vreekenszaden.nl/291470-pingpongtomaat-negro-azteca
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291472-olijftomaatje-negro-yeste
https://www.vreekenszaden.nl/291472-olijftomaatje-negro-yeste
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291480-olijftomaatje-olive-allongee-auntie-madge
https://www.vreekenszaden.nl/291480-olijftomaatje-olive-allongee-auntie-madge
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291500-kerstomaat-pachino-di-sicilia
https://www.vreekenszaden.nl/291500-kerstomaat-pachino-di-sicilia
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291510-kerstomaat-pallini-f1
https://www.vreekenszaden.nl/291510-kerstomaat-pallini-f1
https://www.vreekenszaden.nl/291513-olijftomaatje-patio-plum
https://www.vreekenszaden.nl/291513-olijftomaatje-patio-plum
https://www.vreekenszaden.nl/291518-kerstomaat-pendolino-f1
https://www.vreekenszaden.nl/291518-kerstomaat-pendolino-f1
https://www.qualigeo.eu/en/product/pomodorino-del-piennolo-del-vesuvio-pdo/%3Cdiv
https://www.vreekenszaden.nl/291520-kerstomaat-pendulina-red-balconi-red-tumbler-f1-ida-red-balkonove-balkonzauber
https://www.vreekenszaden.nl/291520-kerstomaat-pendulina-red-balconi-red-tumbler-f1-ida-red-balkonove-balkonzauber
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291540-kerstomaat-pendulina-yellow-balconi-yellow-tumbling-tom-yellow-ida-gold
https://www.vreekenszaden.nl/291540-kerstomaat-pendulina-yellow-balconi-yellow-tumbling-tom-yellow-ida-gold
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520


Kerstomaat 'Petite Forida' /
'Florida Petite'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een dwergje (30 cm hoog) met kleine, rode
kerstomaatjes. Zie je ze al groeien in je
bloembak? Daar zijn deze plantjes heel
geschikt voor. Achter de vensterbank lukt het ook uitstekend! Ze zijn niet
suikerzoet maar aromatisch met een fijn zuurtje. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291550  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Phyra'

Lycopersicon ? 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit kerstomaatje is ongewijzigd zoals ze ook in
het wild voorkomen... Phyra blijft tamelijk
compact, maakt niet veel blad aan groeit ruim
vertakkend en geeft een grote oogst van mild
zoete (zeer kleine) vruchtjes. Het vruchtvlees smelt op de tong, zacht van
textuur: een echt snoepertje! Dit zeer ziekteresistente soortje groeit fraai
in een pot: plant er een paar in 1 grote pot en je kan een fontein van
vruchtjes verwachten! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291570  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Picolino' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Je zou kunnen zeggen, dat dit de moderne
'Gardener's Delight' is. Een grote kerstomaat
(4-5cm), die in grote trossen groeit en
voortreffelijk smaakt! Lang houdbaar,
planthoogte 150cm. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291580  6 zaden  € 7,50 

Wilde Kerstomaat 'Pink Bouncy'

Lycopersicon humboldtii 
(Engels: Cherry Tomato)
Heerlijk zoete, rozerode kerstomaatjes die aan
wild groeiende planten groeien. De planten
worden vrijwel nooit ziek en dragen tot diep in
de herfst. Ik twijfel aan de wilde oorsprong
van dit rasje en heb er maar een passende naam aan gegeven. Botanici
mogen uitmaken of dit soort echt uniek wild is. De nomenclatuur van de
tomaat is me niet geheel duidelijk en is nog in beweging. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291590  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Primabella'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De rode vruchtjes hangen in mooie trossen
aan flinke, klimmende planten. De vaste
tomaatjes wegen ongeveer 30 g en zijn zoet,
sappig en aromatisch. De resistentie tegen
Phytophthora is zeer hoog!  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291600  10 zaden  € 4,95 

Pingpongtomaat 'Quedlinburger
Früher Liebe'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een succesvol, historisch ras uit voormalig
Oost-Duitsland. De compacte planten (buiten
ongeveer 1 m hoog) geven een uitstekende
oogst van vrij kleine, aangenaam smakende, rode vruchtjes (30-60 g). De
vruchten rijpen zeer vroeg en dit ras is dus uitstekend voor de buitenteelt! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291640  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Red Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Rood cocktailtype met zeer veel rode, zoete
vruchtjes. We gebruiken verschillende
verbeteringen van het populaire ras ‘Sweet-
100', allen geven een grote oogst van heerlijk
zoete, kers(grote) vruchtjes. De planten zijn hoog, in de kas wel tot 2 m,
buiten kunnen ze beter gesnoeid worden na 1,5 m. De ziektegevoeligheid
van kerstomaatjes is laag, dus de kans op veel oogst groot! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291675  25 zaden  € 1,95 
291675.1  1000 zaden  € 9,95 
291675.2  10.000 zaden  € 25,00 

Kerstomaat 'Red Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
ECO GETEELDE ZADEN! Rood cocktailtype met
zeer veel rode, zoete vruchtjes. We gebruiken
verschillende verbeteringen van het populaire
ras ‘Sweet-100', allen geven een grote oogst
van heerlijk zoete, kers(grote) vruchtjes. De planten zijn hoog, in de kas
wel tot 2 m, buiten kunnen ze beter gesnoeid worden na 1,5 m. De
ziektegevoeligheid van kerstomaatjes is laag, dus de kans op veel oogst
groot! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291680  15 zaden  € 1,95 
291680.1  1000 zaden  € 19,95 
291680.2  10.000 zaden  € 49,00 

Kerstomaat 'Red Pearshaped' /
'Red Cluster Pear' / 'Red Fig'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Rood, peervormig tomaatje. Net als andere
kleine tomaatjes heerlijk zoet van smaak en
ideaal voor salades en als gezond snoepgoed. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291700  25 zaden  € 1,95 
291700.1  1000 zaden  € 15,00 
291700.2  10.000 zaden  € 50,00 
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https://www.vreekenszaden.nl/291550-kerstomaat-petite-forida-florida-petite
https://www.vreekenszaden.nl/291550-kerstomaat-petite-forida-florida-petite
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291570-kerstomaat-phyra
https://www.vreekenszaden.nl/291570-kerstomaat-phyra
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291580-kerstomaat-picolino-f1
https://www.vreekenszaden.nl/291580-kerstomaat-picolino-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291590-wilde-kerstomaat-pink-bouncy
https://www.vreekenszaden.nl/291590-wilde-kerstomaat-pink-bouncy
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291600-pingpongtomaat-primabella
https://www.vreekenszaden.nl/291600-pingpongtomaat-primabella
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291640-pingpongtomaat-quedlinburger-fruher-liebe
https://www.vreekenszaden.nl/291640-pingpongtomaat-quedlinburger-fruher-liebe
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291675-kerstomaat-red-cherry
https://www.vreekenszaden.nl/291675-kerstomaat-red-cherry
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291680-kerstomaat-red-cherry
https://www.vreekenszaden.nl/291680-kerstomaat-red-cherry
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/291700-kerstomaat-red-pearshaped-red-cluster-pear-red-fig
https://www.vreekenszaden.nl/291700-kerstomaat-red-pearshaped-red-cluster-pear-red-fig
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520


Kerstomaat 'Red Shapovka' / 'Red
Shapochka' / Krasnaya
Shapochka'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Zoals de naam al laat doorschemeren, komt dit
ras uit Rusland. Een sterk dwergje van 25 cm
hoog, leuk voor in hangpotten, balkonbakken of bloempoten! De rode
vruchtjes smaken zoals een tomaatje smaken moet: zoet met voldoende
aroma. We kregen de naam Red Shapovka door, maar zelf vermoed ik dat
het Krasnaya (=Red) Shapochka (=Roodkapje) moet zijn. Een meer
logische naam voor een rood tomaatje nietwaar? 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291701  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Resi'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De planten vallen al op door de stevige, groei
met het donkergroene blad. Pas laat, maar
zeer gezond ontstaan de kleine, rozerode
vruchtjes (20 g per vruchtje). De resistentie
tegen Phytophthora is zeer hoog! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291704  10 zaden  € 2,95 

Pingpongtomaat 'Ribesoides'

Lycopersicon pimpinellifolium 
(Engels: Cherry Tomato)
Het is begrijpelijk, dat de pimpinellifolium-
tomaat ook wel bes-tomaat wordt genoemd:
de aromatische, lichtzure smaak doet echt aan
kleinfruit denken! Deze wilde variëteit heeft de
grootte van een pingpongbal en is rood van kleur. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291710  15 zaden  € 1,95 

Olijftomaatje 'Romanita' F1 /
'Atomino' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Deze olijfvormige, rode tomaatjes (20-25
g)zijn heerlijk zoet en groeien in overvloed aan
compacte planten, die je dus niet hoeft te
dieven. De productie is enorm en de plant is resistent tegen Fusarium en
Verticillium (verwelkingsziekten)

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291717  15 zaden  € 2,95 

Kerstomaat 'Rote Murmel' /
'Sweet Bite' / 'Rode Knikker'

Lycopersicon pimpinellifolium 
(Engels: Cherry Tomato)
Een zeer klein, maar donders lekker rood
tomaatje! Nog een echte "wilde" smaak! Na
jaren testen, komt dit wilde tomaatje als een
van de meest ziektebestendige soorten naar voren (aardappelziekte). De
plant groeit flink (tot 3m hoogte), is middelvroeg en geeft trosjes van
ongeveer 8 vruchtjes.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291720  15 zaden  € 2,95 

Pingpongtomaat 'Roze Quartz
Orange' / 'Rose Quartz Orange'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een flinke opbrengst geeft dit prachtige oranje
tomaatje. De vruchten zijn 3-5 cm doorsnee
en kleuren aan de onderkant een tintje
rozerood. De smaak is fris, sappig, aromatisch en niet al te zoet. Heerlijk
en sierlijk voor salades. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291730  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Salisaw Café'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Halfhoge planten, stevig en vroegrijpend vol
ronde tomaatjes met een iets grotere maat
dan de kleine kerstomaatjes: ongeveer 100 g
per vrucht. De vruchten blijven lang hangen. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291740  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Severnaya
Malutka' / 'Northern Babe'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een Russische koudebestendige topper,
compacte groei (60-90 cm), behoorlijk
ziektebestendig (ook tegen Phytophthora) en
vroeg oogstbaar. De kleine vruchtjes (20-60 g) groeien in groten getale en
hebben een goede smaak. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291745  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Sheng Huang Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Sappige, aromatische, rode kerstomaatjes met
een prettige, dunne huid. Die eten makkelijk
weg zonder “knakje”! Gekocht op de markt in
Sheng Huang en sindsdien een populair
tomaatje bij hobbyisten. De vruchtjes wegen 17-20 gram. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291750  15 zaden  € 1,95 

Olijftomaatje 'Shimmer' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Deze prachtige, amandel- of olijfvormige
tomaatjes zijn ongeveer 2x zo groot als de
sterk gelijkende ‘Cookie Select’ (291188) en
wegen 40-50 g per vruchtje. De kleur van deze
beauty’s is bruinrood met groene aders. De smaak is een (niet
onbelangrijke) toegift: sappig en heerlijk aromatisch. De planten kunnen in
de kas flink hoog worden, buiten zou je ze kunnen ondersteunen en dan
niet dieven, zo ontstaat dan een enorme plant.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291751  15 zaden  € 2,50 

Pingpongtomaat 'Shorty'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit is een nog vrij onbekend, maar
veelbelovend en compact groeiend tomaatje.
De maat van de (overvloedige) vruchtjes is
ongeveer als een pingpongballetje (70 g). De
smaak is een goede combinatie van zoete en zure aroma’s. We horen
graag jullie ervaring en houden ons aanbevolen voor goede foto’s.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291752  15 zaden  € 1,95 
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Olijftomaatje 'Sinister Minister'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit olijfvormige tomaatje is een kruising tussen
de ‘Black Plum’ en ‘Sweet Beverly’. Het
resultaat mag er zijn! Zacht als zijn zwarte
vader en zoet als zijn moeder... De kleur is
diepdonkerrood en de oogst van dit hoog groeiende ras is groot, in de 2e
helft van het seizoen tot aan de vorst. Er groeien vaak 3-6 trossen naast
elkaar, een prachtige overdaad!

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291755  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Snowberry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit mooie, historische kerstomaatje geeft een
grote oogst aan ronde, crèmegele (soms bijna
witte) vruchtjes van 40-60 gram. De
klimmende planten worden niet snel ziek en de
vruchtjes hebben een heerlijk zoete en frisse smaak.
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291760  25 zaden  € 1,95 
291760.1  1000 zaden  € 15,00 
291760.2  10.000 zaden  € 50,00 

Pingpongtomaat 'Stupicke Polni
Rane'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit is een Tsjechisch ras dat rond 1946 is
ontstaan in het plaatsje Stupice nabij Praag.
De naam betekent “Vroege Veld Stupice”. Aan
de compacte planten groeien al zeer vroeg de vrij kleine, sappige en erg
smakelijke tomaatjes (40-70 g). De ziekteresistentie (Phytophthora), door
kruising met een wilde tomaat, is opvallend! Ideaal voor teelt in de
vollegrond, zelfs in potten…
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291770  15 zaden  € 2,95 

Kerstomaat 'Sunchocola' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Rijkdragend, professioneel ras met kleine,
bruinrode vruchtjes met een heerlijk zoet en
iets rokerig aroma: uniek! Elke tros draagt 8-
12 ronde vruchtjes, 2-3 cm in doorsnee en 30
gram per vruchtje. De planten zijn klimmend en tamelijk ziektebestendig. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291775  10 zaden  € 3,50 

Kerstomaat 'Sun Gold' / 'Orange
Quartz'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De Engelse consument (en die weet wat van
tomaten) riep dit soort uit tot het lekkerste en
zoetste tomaatje! Dieporanje vruchtjes in
lange trossen, geschikt voor kas of buitenteelt. De vruchtschil is dun en de
vruchten zijn niet snel overrijp aan de plant. Het zijn grote kerstomaten of
kleine gewone tomaten. Een goede selectie uit Duitsland. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291780  10 zaden  € 2,95 

Pingpongtomaat 'Sunshine'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een middelklein, geel tomaatje, geheel tot
tevredenheid van vele kritische kwekers in de
VS! De klimmende planten geven een grote
oogst van stevige, zoete en fruitige tomaatjes.
Een kweekproduct van Peters Seed & Research (Riddle, Oregon) 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291782  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Sunsnack'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Met recht een snack, die door voldoende zon
een heerlijk zoete smaak opbouwt. De
klimmende plant draagt uitbundig een flink
aantal helderoranje vruchtjes, zo groot als een
pingpongballetje. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291783  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Sweet Baby'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De klimmende planten geven grote, brede
trossen (als een druiventros) met kleine, 8-10
gram wegende ronde kerstomaatjes. Heerlijk
zoet zijn ze met een kleine “bite”. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291788  15 zaden  € 1,95 

Peertomaatje 'Sweet Beverley'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit ras, ontdekt door Dean Slater, noemde hij
naar zij moeder. Het is het lekkerste
peervormige (tot soms olijfvormige),
oranjegele tomaatje dat hij ooit had gegeten.
Hij vond de woekerende planten in 1998 bij een oude verlaten boerderij in
Michigan in de VS. De vruchtjes groeien in brede trossen met tientallen bij
elkaar. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291790  15 zaden  € 1,95 
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Kerstomaat 'Sweet-Million' F1 /
'Red Centiflor' / 'Rideau Sweet' /
'Super Sweet'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Rood cocktailtype met zeer veel rode, zoete
vruchtjes. We gebruiken verschillende
verbeteringen van het populaire ras ‘Sweet-100', allen geven een grote
oogst van heerlijk zoete, kers(grote) vruchtjes. De planten zijn hoog, in de
kas wel tot 2 m, buiten kunnen ze beter gesnoeid worden na 1,5 m. De
ziektegevoeligheid van kerstomaatjes is laag, dus de kans op veel oogst
groot! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291800  20 zaden  € 2,50 

Kerstomaat 'The Early Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Elk jaar de vroegste kerstomaatjes, vol smaak,
een mooie start voor het seizoen. De rode
vruchtjes worden 3-4 cm in doorsnee. De
planten blijven compact en groeien dus ook
uitstekend in een pot! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291803  15 zaden  € 1,95 

Olijftomaatje 'Tigerette'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De naam verraadt al dat er iets gestreept zal
zijn aan deze tomaatjes! Aan de compacte
planten (60 cm hoog, dus ideaal voor een
kleine plek) groeien vele kleine, eivormige
vruchten in sierlijke rood-geelgestreepte kleur. De vruchtjes wegen 20-50
g, zijn stevig, sappig en lekker zoet. Het blad is opvallend blondgroen van
kleur. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291805  10 zaden  € 1,90 

Pingpongtomaat 'Tigerette
Yellow'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Tamelijk zeldzaam tomaatje van 3-4 cm
doorsnee met een goed evenwicht tussen zoet
en zuur met een lekker knakje bij het
doorbijten. De vruchtjes rijpen van citroengeel met crème streepjes naar
oranjegeel met gele streepjes. Schoonheid en smaak gaan hand in hand… 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291806  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat ‘Tomatito de Jalapa’

Lycopersicon species 
(Engels: Cherry Tomato)
Veel hobbykwekers kunnen het beamen: dit
wilde tomaatje uit Mexico is tot heden niet
aangetast door de gevreesde aardappelziekte!
De korte trosjes met rode kerstomaatjes
hebben een groot scala van smaak in zich: aromatisch, zoet, klein
zuurtje… een zeer goede smaak dus! Struikvormig. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291810  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Vaï'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Uitbundige trosjes van heerlijk zoete
kerstomaatjes, kinderen staan ervoor in de
rij... De planten zijn klimmend en blijven (lang)
gezond. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291820  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Vernisazh
Chernyi' / 'Black Vernissage'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Elk tomaatje van dit fraaie Oekraïense ras is
een kunststukje... Donkerrood met
donkergroene onregelmatige strepen,
barstbestendig, heerlijk sappig van binnen met een rijke, complexe, licht
rokerige en zoete smaak met een klein zuurtje. De middenkleine vruchtjes
wegen gemiddeld 50 gram.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291822  15 zaden  € 2,95 

Pingpongtomaat 'Violet Jasper'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
De unieke kleur maakt dit middenkleine
tomaatje echt een “hebbedingetje”: dieprood
met eerst groene, daarna goudkleurige
adertjes, net een rode jaspis! De oorsprong
ligt in China, dat merk je aan de smaak, zoals de meeste Aziatische
rassen: vrij neutraal met weinig zoete en zure tonen. Gemengd in salades
met de juiste dressing geven de vruchtjes een mooie kleur en stevig
mondgevoel. Roerbakken met dit tomaatje is uiteraard ook een goede
optie, zichtbaar wordt dan de inwendige, zeer donkerrode kleur. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291825  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Washington Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
In de US een zeer populaire (vrij grote)
kerstomaat. Rond, dieprood, stevig (goed
houdbaar dus), vlezig en goed van smaak. De
compacte planten groeien ook goed in een pot
en dragen vroeg. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291830  25 zaden  € 1,95 
291830.1  1000 zaden  € 19,95 

Struik-Kerstomaat
'Whippersnapper'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Opvallend vroege struiktomaat (compacte
groei, dus niet dieven!). De vruchtjes zijn
rozerood en 2-4 cm groot, vaak eindigend in
een puntje en (niet onbelangrijk) heerlijk zoet! Een ideaal rasje voor de
teelt in potten of hanging baskets. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291840  15 zaden  € 1,95 
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Kerstomaat 'White Cherry'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Na onze testen van tientallen 'witte'
kerstomaatjes, kunnen we vol vertrouwen
zeggen, dat dit een van het lekkerste en
mooiste ras is, dat beschikbaar is. De vruchten
rijpen zeer bleekgeel tot bijna wit. Hoe meer zon hoe geler, dus met
voldoende bladdek kan je bijna sneeuwwitte vruchtjes verwachten! De
smaak is zoet en fruitig, zoals een echte tomaat smaken moet. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291845  25 zaden  € 1,95 
291845.1  1000 zaden  € 20,00 

Kerstomaat 'White Currant' /
'Coyote'

Lycopersicon pimpinellifolium 
(Engels: Cherry Tomato)
Het eerste dat opvalt zijn de gezonde, stevige
zaailingen, die deze variëteit vormt. Na
uitplanten verrast de plant door een enorme
groeikracht, de ivoorwitte vruchtjes (ruim 1 cm doorsnee en 15 gram in
gewicht) zijn heerlijk zoet met een aards en fruitig aroma. In veel
smaaktesten scoort dit wilde tomaatje zeer hoog! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291846  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat Wilde tomaten Mix

Lycopersicon species 
(Engels: Cherry Tomato)
Een bont mengsel van eetbare, wilde
tomaatjes, waaronder de L. pruniformis,
columbianum, humboldtii, parvibaccatum,
curantiacum, pimpinellefolium e.v.a. Ontdek de
oorspronkelijke tomaat! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291850  40 zaden  € 2,95 

Besjestomaat 'World's Smallest' /
'Mini Mini'

Lycopersicon pimpinellifolium 
(Engels: Cherry Tomato)
We hebben ze nooit geteld, maar het zijn echt
honderden vruchtjes, die 1 plant voortbrengt!
Deze echte wilde soort geeft de kleinste
tomaatjes die we kennen (zelfs kleiner dan de Tomberry): zo groot als een
erwt, er passen wel 10 vruchtjes op een theelepeltje! Heerlijk om van te
snoepen of door de sla: fris, knapperig en voldoende zoet. Kinderen zijn er
dol op! De vruchtjes laten gemakkelijk los van de trossen. Geef de planten
een steuntje, ze groeien flink door of beklimmen gewoon een struik… 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291860  10 zaden  € 1,95 

Olijftomaatje 'Yagodka' /
'Jagodka'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Deze kleine, ovaalronde, rode tomaat komt uit
Rusland en heeft een zeer goede en zoete
smaak. Door de compacte groei (60-80 cm) is
dit een perfecte pottomaat, de beloning is een grote en vroege oogst! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291864  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Yantorny'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Dit middelkleine, gele tomaatje komt uit
Rusland en is vroeg oogstbaar. De klimmende
planten geven een grote oogst van stevige,
tamelijk zoete en fruitige tomaatjes.
Aanbevolen voor Noord-Europa. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291865  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Yellow Chello'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een prettig zoet, goudgeel, rond kerstomaatje
van 20-30 g. De planten zijn compact (60 cm
hoog), dus de teelt in potten is een goede
optie. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291867  15 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Yellow Debut' F1 /
'Golden Sweet' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Verrassend hoeveel vruchtjes 1 plant kan
bevatten! Zeker in de kas is de oogst
verbluffend, maar in de vollegrond speelt dit
ras zijn toontje mee! De kleine warmgele kerstomaatjes zijn iets ovaal,
zeer zoet en sappig. Een gezond, feestelijk snoepje! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291870  10 zaden  € 2,95 

Peertomaatje 'Yellow Pearshaped'
/ 'Mini Yellow Plum'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een “oudje” uit de 16e eeuw (of nog ouder)
met nog steeds een zeer gezonde groei. Geel,
peervormig, aromatisch en fris zoet rijpend. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291900  25 zaden  € 1,95 
291900.1  1000 zaden  € 9,95 
291900.2  10.000 zaden  € 50,00 

Pingpongtomaat 'Yellow
Vernisage'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een mooi, oud ras uit Oekraïne dat al vanaf
het begin van de 20e eeuw wordt geteeld.
Opvallend is de enorme oogst van 50 g zwaar
wegende pingpongtomaatjes (40 cm), geel met lichtgroene streepjes. Ze
zijn heerlijk sappig en zoet, je kan er niet afblijven als je er langs loop in
de tuin…

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291902  15 zaden  € 1,95 
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Kers- En Grapetomaatjes 'You
Jane'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry & Grape Tomato)
Een boeiend kruisingsmengsel van kers- en
olijftomaatjes. Rood en soms een tintje oranje,
door onze kweker al streng geselecteerd op
productie en smaak. Kweek ze op, geniet van de heerlijke smaakjes en
eventueel: kies hieruit je favoriet, en bewaar daar zaad van. Na een paar
jaar heb je je eigen ras...! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291905  25 zaden  € 1,95 

Kerstomaat 'Zebrino' F1 / 'Tiger'
F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Cherry Tomato)
Een lust voor het oog en streling voor de
tong... (wat een cliché, maar ozo waar!) De
kleine, ronde, donkerrode vruchtjes zijn sierlijk
gedecoreerd met groenpurperen streepjes. Zoet, fris, het gezondste
snoepje voor de kinderen en de gezonde snack op uw feestje! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
291910  5 zaden  € 7,50 

Roma Tomaat 'Aviro' F1 / 'Bhn
783' F1 / 'Orange Sunshine'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
De opvolger van de ‘Orange Plum’. In de
moestuin betekent oranje vaak: extra gezond
door hoge concentratie Beta carotene, een
natuurlijke kleurstof, die veel vitamine A bevat. Verder heeft deze tomaat
de dubbele hoeveelheid vitamine C t.o.v. rode vruchten! Bestand tegen
veel virussen en schimmels. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291940  15 zaden  € 4,95 
291940.1  1000 zaden  € 150,00 

Roma Tomaat 'Carnica'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Deze mini-romaatjes zijn 5-8 cm lang en
eindige in een puntje, soms een vernauwing
halverwege, een erg grappig tomaatje! De
tomaatjes zijn ideaal voor sauzen, maar
vanwege de geringe grootte natuurlijk uitermate geschikt om te worden
gedroogd! De sterke en assertieve smaak evenaart ruim die van San
Marzano. In de kas zal je verbaasd zijn over de groeikracht en productie,
sommige jaren worden de planten wel 7 m lang!

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291941  15 zaden  € 1,95 

Roma Tomaat 'Cuneo Giant Pear'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
De meeste Roma tomaten zijn langwerpig,
maar dit Italiaanse ras heeft een fraaie geribde
peervorm. De rijke smaak maakt deze
schoonheid ook geschikt als saladetomaat! Het
gewicht varieert van 150-300 gram. De teelt in de kas lukt het beste, de
beloning is een grote oogst. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Peervormige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291942  15 zaden  € 1,95 

Roma Tomaat 'Big Mama' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Met dit nieuwe ras (geïntroduceerd in 2002)
kan je een productief gewas verwachten met
grote pruimvormige Romatomaten. Het kan
vruchten produceren tot 150 g per stuk. De
schil pelt gemakkelijk na het voorkoken en het vruchtvlees is ongelooflijk
vlezig en heerlijk om te gebruiken in romige soepen, sauzen en salsadips.
Steeds meer mensen vinden een Romatomaat ook heerlijk als
saladetomaat, ik ben het hier van harte mee eens!

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291943  15 zaden  € 2,50 

Roma Tomaat 'Juliet' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Een All America Selections winner, vanwege de
goede eigenschappen: smaak,
ziektebestendigheid en bewaarbaarheid. Ideaal voor sappen, sauzen,
salades of... drogen! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291945  15 zaden  € 2,95 
291945.1  1000 zaden  € 75,00 

Roma Tomaat 'Cream Sausage'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Langwerpige, crèmekleurige vruchten!
Oorspronkelijk heette dit ras ‘Banana Cream’
en is geteeld door Tom Wagner. Baker Creek
Heirloom Seeds vond ‘Cream Sausage’ (vanaf
2004) kennelijk beter... Inmiddels is deze mild smakende variëteit een
historische lieveling van menig kok: je maakt er een prachtige
lichtgekleurde tomatensaus mee! De planten worden middelhoog, 150 cm
en dragen vrij vroeg waardoor de ziektedruk klein, dus de kans op slagen
groot is. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291962  25 zaden  € 1,95 
291962.1  1000 zaden  € 9,95 

Roma Tomaat 'De Barrao' / ‘De
Berao’, ‘De Barao’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Kleine, rode romatomaat uit Letland en
Rusland met zeer goede oogstresultaten in
Nederland. De planten kunnen in de kas wel 4
m hoog worden en zijn tamelijk bestand tegen Phytophthora. Ten onrechte
(maar wel begrijpelijk) wordt dit ras wel eens Tomatenboom genoemd
vanwege de enorme groeikracht! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291965  15 zaden  € 1,95 

Roma Tomaat 'Golden Rave'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Vroeg oogstbaar, grote oogst, aantrekkelijke
vorm, fantastische smaak... wat wil je nog
meer? Deze vrij kleine, goudgele, olijfvormige
roma-tomaatjes wegen ongeveer 50 gram en
hebben een zoete, volle en goed gebalanceerde smaak. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291968  10 zaden  € 3,95 
291968.1  1000 zaden  € 195,00 

Roma Tomaat 'Heidi'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Deze halfhoge variëteit is zeer productief. De
rode, langwerpige vruchten hebben een dunne
schil en zitten boordevol smakelijk vruchtvlees,
70-80 gram, met zeer weinig zaden. De zaden
komen uit Kameroen, afkomstig van Heidi Iyok. De planten lijken vrij
bestand tegen ziekten. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291971  15 zaden  € 1,95 

Roma Tomaat 'Iris'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
De gepassioneerde tomatenkweker Klaus
Laitenberger uit Ierland heeft deze Roma-
tomaat naar zijn moeder genoemd, die deze
ook al decennia teelde. De ovalen vruchten
zijn zeer vlezig, hebben weinig waterig sap en geven een geweldige oogst
en smaak. Geef ze een ereplaats in je kas of tunnel. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291972  15 zaden  € 1,95 
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Roma Tomaat 'Kang Bing'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Mooie, gele naar lichtoranje rijpende
romatomaten, pruimvormig dus. Zoals het een
romatype betaamt zijn de vruchten zoet en
bevatten weinig sap. Dit ras is bij uitstek
geschikt voor een mooie gele pastasaus of bijzondere gele gedroogde
tomaten. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291975  15 zaden  € 1,95 

Roma Tomaat 'Mini Oxheart'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Deze kleine uitvoering van de Oxheart of
Coeur de Boeuf is net zo lekker en geschikt om
mee te koken als de grote uitvoering! De
vruchten zijn eerder donkerroze dan rood.
Inwendig zijn de vruchten ook donkerroze. Er zijn weinig zaden, veel
vruchtvlees en niet veel vruchtsap. Ideaal voor een stevige saus of soep.
De vruchten zijn hartvormig, vandaar de naam. De groeiwijze lijkt op die
van zijn grote broer Coeur de Boeuf, de bladeren hangen naar beneden,
willen wel eens bont zijn en opkrullen. Niks verontrustends, dat hoort zo.
De plant groeit het best in kas of tunnel en heeft al in een jong stadium
steun nodig van een draad of stok. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291976  15 zaden  € 1,95 

Roma Tomaat 'Napoli Paste'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Dit oude ras uit Napels geeft een grote oogst
aan aromatische, vlezige vruchten van
ongeveer 6 cm lengte. De oogst is tamelijk
tegelijk beschikbaar, ideaal als je saus of sap
wilt maken. Romatomaten worden ook gewaardeerd als tafeltomaat, dit
ras zal dan zeker hoge ogen gooien, over smaak valt niet te twisten… 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291977  15 zaden  € 1,95 

Roma Tomaat 'Pozzano' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Omdat San Marzano een van de meest
populaire Roma-tomaten is, wordt deze graag
verbeterd. Deze F1 hybride geeft een
combinatie van vroegere oogst, zoveel
mogelijk behoud van de kwaliteit en goede ziekteresistentie. De
langwerpige vruchten zitten vol met stevig vruchtvlees, ideaal voor saus,
heerlijk in de wokpan en voor de liefhebber een lekkere saladetomaat.
Ziekteresistentie wordt zoveel mogelijk gezocht in het voorkomen van
toprot in de vruchten en virusziekten. In hoeverre dit professionele ras zich
weert tegen Phytophthora weet ik niet: uitproberen... De planten zijn
klimmend en geven een enorme oogst van 140g wegende vruchten. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291978  6 zaden  € 4,95 

Roma Tomaat 'Principe Borghese'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Fris smakende vruchten (vrij klein) met iets
langgerekte vorm. Hij is sappig en aromatisch:
een ware prins onder de roma-tomaten! Je
oogst flinke trossen van 1 plant. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291980  ± 200 zaden (0,5 g)  € 1,95 
291980.1  ± 4000 zaden (10 g)  € 9,95 

Roma Tomaat 'Roma'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Rode, langwerpige vruchten, in Italië een veel
gebruikt ras voor sappen, sauzen of om te
drogen. Steeds meer mensen vinden dit ook
een heerlijke tomaat voor salades. De teelt in
de kas geeft de beste resultaten, maar onder een (verplaatsbaar) afdakje
is buiten ook een gezonde teelt te bereiken. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291990  ± 200 zaden (0,5 g)  € 1,95 
291990.1  ± 4000 zaden (10 g)  € 9,95 
291990.2  ± 40.000 zaden (100 g)  € 39,50 

Roma Tomaat 'Rossano' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Dit is een zeer sterke, resistente Roma-tomaat,
die een grote oogst geeft van 8 cm lange en 4
cm brede vruchten geeft, elke vrucht ongeveer
120 g. In de kas kan je de grootste oogst
verwachten, maar bij droge zomers gaat de teelt buiten ook heel goed. Ze
hebben wel een steuntje nodig!

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291993  15 zaden  € 3,95 

Roma Tomaat 'Roughwood
Golden Plum'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Een prachtige, helderoranje, pruimvormige
(soms zelfs peervormige) roma-tomaat. De
planten blijven compact (80-100 cm) en
dragen vrij vroeg. De heerlijke smaak komt niet uit lucht vallen met
smakelijke voorouders: Yellow Brandywine x San Marzano. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
291995  10 zaden  € 1,95 

Roma Tomaat 'San Marzano'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Geeft zeer langwerpige, rode vruchten. In
Italië een gewild soort voor pastasaus. Smaak
(alleen als puree), opbrengst en
ziektebestendigheid zijn prima! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
292000  ± 350 zaden (1 g)  € 2,50 
292000.1  ± 9000 zaden (25 g)  € 15,00 

Roma Tomaat 'San Marzano
Nano'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
ECO GETEELDE ZADEN! Geeft zeer
langwerpige, rode vruchten. In Italië is dit een
gewild soort voor pastasaus, sappen en
soepen. De heerlijk zoete smaak wordt ook gewaardeerd als saladetomaat.
Door de compacte groei is dit ras ook geschikt voor teelt in potten, de
oogst is tamelijk vroeg. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
292010  15 zaden  € 1,95 
292010.1  1000 zaden  € 25,00 

Roma Tomaat 'Speckled Roman'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Prachtig gestreepte, langwerpige tomaten met
weinig sap en veel vlees. Heerlijk in de salade,
maar uiteraard ontwikkeld om er een
verrukkelijke saus van te maken. Het oog wil
ook wat, daarom vielen wij op zijn rood-oranje-gestreepte velletje… 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
292050  15 zaden  € 1,95 
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Roma Tomaat 'Super Mama' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Door het kruisen van Roma- met Vleestomaten
ontstond deze heerlijkheid: een prachtige ei-
vormige tomaat, vrij groot, die zowel zoet als
aromatisch, vlezig en zacht is. Heerlijk voor op
brood, in salades, maar ook in soepen en sauzen!
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
292060  10 zaden  € 2,95 

Roma Tomaat 'Supersauce' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Wat een super-saus-tomaat! Een heel stuk
groter dan de standaard Romatomaten, zelfs
een heel stuk beter, eentje met echt veel
aroma! Met een gewicht van 1 kg, maar liefst
15 cm lang en 12 cm breed, produceert SuperSauce liters heerlijke saus
van één enkele plantoogst - één tomaat vult een hele sauspot. Gelukkig
zijn er steeds meer mensen, die de Romatomaat ook ontdekken als
heerlijke saladetomaat! SuperSauce maakt zelfs een overtreffende trap
saladetomaat; het is ook perfect voor een vlezige en smakelijke
hamburgerschijf.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
292065  10 zaden  € 2,95 

Roma Tomaat 'Zizi Strié'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Plum Type)
Een stoute kruising, die in het Frans letterlijk
'gestreepte piemel' betekent. Onze kweker
kruiste de romatomaat Juliet F1 met Sweet
Casady. Het resultaat: rood met gele streepjes,
langwerpig en soms een verrassend puntje aan het eind, heel productief
en lekker! Uit deze kruisingsmix kan je je eigen ras maken… 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Langwerpige, zoete tomaten met veel vruchtvlees. In subtropische landen
het soort voor verwerking tot sappen, soepen, ketchup, gedroogde
tomaten etc. Tip: vries Roma-tomaten met schil en al in.
292080  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Ace 55 Vf'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
ECO GETEELDE ZADEN! Deze struiktomaat
rijpt tamelijk vroeg en is dus minder vatbaar
voor de aardappelziekte. De vrij grote vruchten
(350 g) smaken bij rustige teelt zoals een
echte Hollandse tomaat smaken moet: vol, tamelijk zoet met weinig zuur.
De schil is stevig, zodat de vrucht zich goed laat vervoeren. Bijten in de
vrucht geeft dus eerst het bekende “knakje”. Hierdoor zijn de vruchten ook
lang houdbaar! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293120  15 zaden  € 1,95 
293120.1  1000 zaden  € 15,00 

Middenmaat Tomaat 'Amber'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Deze warmgele, middelgrote tomaten zijn zeer
vroeg oogstbaar, mede dankzij de struikvorm.
Hierdoor is het een uitstekend ras voor teelt in
potten. Uit Rusland komt deze sappige,
smaakvolle variëteit, Zuid-Siberië is beroemd om zijn grootschalige
tomatenteelt. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293124  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Ananas
Blue'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een succesvolle kruising van José Antoine
tussen een ananastomaat en de OSU Blue. Het
resultaat is een prachtige ronde tomaat met
een blauwgekleurde blos door het gezonde anthocyaan. De smaak is mild,
zoet, fruitig met een tikje ananas! De plant komt het best tot zijn recht in
de kas en kan dan flinke afmetingen bereiken met een goede oogst. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293125  15 zaden  € 1,95 

Pingpongtomaat 'Angora Super
Sweet' / 'Filzige Wildtomate'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De naam zegt het al: een behaarde tomaat!
Kleine haartjes hoor, bij aanraking zijn ze al
weg… De plant is geheel zilverwit behaard en
kan daardoor zeer goed tegen droge periodes. De oude naam ‘Velvet Red’
zegt ook al genoeg. Het resultaat? Een enorme oogst van rode, sappige,
aromatische en zeer zoete vruchten van 3-5 cm doorsnee. De plant wordt
ongeveer 2 m hoog en is tamelijk slank van opbouw. Joe Bratka (een
tomatenverzamelaar in de VS) heeft dit ras geïntroduceerd. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De kleinste tomaatjes in ons sortiment noemen we kerstomaatjes of
pingpongtomaatjes, naargelang de grootte. Enkele variëteiten zijn
langwerpig of hartvormig en krijgen navenant een iets andere benaming.
Sommige zijn zelfs oorspronkelijke, wilde soorten. De meesten smaken
extra zoet, een enkeling heeft een zoetzure smaak. Kerstomaten liggen het
dichtst bij de oorspronkelijke soorten, wellicht daardoor zijn ze o.h.a. beter
bestand tegen de gevreesde aardappelziekte.
293126  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Auriga' /
'Earl of Edgecombe'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Deze halfhoge, oranjekleurige tomaatjes (zo
groot als een golfballetje) zijn zeer geliefd
vanwege gezonde groei en zeer hoog
caroteengehalte. De smaak is pittig aromatisch en de rijping vroeg (75
dagen). In de kas duurt de oogst tot begin winter! Lang bewaarbaar. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293140  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Aurora'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Aan de compact groeiende planten (niet
dieven) komt een indrukwekkende oogst van
stevige, ronde, rode tomaten (100-200 g). De
smaak is voortreffelijk: veel aroma’s met een
goede zuurbalans. Vanwege de vroege oogst is dit ras heel geschikt voor
koelere klimaten. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293144  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Dwergtomaat
'Balkonstar'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De meest compact groeiende soort met
grotere vruchten. Door de hoogte van 30-
50cm is dit rasje ideaal voor de teelt in een
pot. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293150  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Banana
Legs' / 'Yellow Pepper'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een historische rariteit! De 7-9cm lange en 2-
3cm smalle, warmgele vruchtjes verschijnen in
groten getale! Deze topper voor de late
kasteelt is gezond met een goede opbrengst. Eet ze uit de hand of maak
er een originele tomatensoep of -saus van, de kleur is uniek. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293151  15 zaden  € 2,95 
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Middenmaat Tomaat 'Bedouin' /
'Beduin'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Deze peervormige vruchten zijn diep steenrood
en verrukkelijk van smaak. Organiseer een
smaaktest en je zal zien: dit ras gooit de
hoogste ogen! Ze bevatten weinig sap, zijn dus vlezig en wegen 100-200
gram. De klimmer draagt vroeg en produceert lang door. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293153  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Black
Ethiopian' / 'Violette
Fleischtomate'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Vrij grote, pruimvormige vruchten in diep
zwartrode kleur. De sappige vruchten kunnen
tot 250 g wegen, er komen 7-12 vruchten per tros. De smaak is bijzonder
goed. Een bekend tweelingbroertje is 'Black Plum'. Waarschijnlijk komt
deze klimmende tomaat uit de Oekraïne. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293155  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Black Pear' /
'(Japanese) Black Trifele' / 'Zwarte
Truffel'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Alleen al voor de sier wil je zo'n echte rariteit:
bruinpurperen, 80-150 g zware vruchten met
een vaste structuur en in een onmiskenbare peervorm! Hoe warmer en
droger de zomer, hoe donkerder de kleur, bij vrij bewolkte zomers is de
kleur donkerrood. De smaak is zacht-zoet en heel aangenaam. De planten
hebben steun nodig en kan in de kas een lengte van 2 m bereiken. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293159  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Black
Prince' / 'Black Russian'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een oud, Siberisch ras met prachtig, diep
kastanjebruinrode vruchten. De opbrengst van
de iets pruimvormige vruchten is hoog. En de
smaak...: glad, fris, ietsjes zout. Hoog groeiend soort. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293160  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Black Zebra'
/ Black and Red Boar'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Deze zeldzame en unieke variëteit is iets
speciaals. De donker mahonie fruit is groen
strepen op de huid, waardoor het een
opvallende gezicht met een sappige zoete smaak als je in het bijten. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293164  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Bloody
Butcher'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Wat een aansprekende naam voor een oud,
historisch ras! De planthoogte is 2m,
vroegrijpend. De vruchten, die van buiten en
van binnen donkerrood zijn, smaken bijzonder goed: zoet en aromatisch.
Vruchtgewicht ongeveer 100 gram. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293170  25 zaden  € 1,95 
293170.1  1000 zaden  € 15,00 

Middenmaat Tomaat 'Blue Green'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Prachtige combinatie van donkerblauw met
groene tomaatjes (7-8 cm doorsnee) en
heldergroen vruchtvlees. De blauwe kleur
ontstaat o.i.v. zonlicht door de vorming van het
gezonde anthocyaan. De planten zijn zeer productief en de smaak is
heerlijk in balans met de zachte textuur. Een kweekproduct van de
bekende Amerikaanse tomatenveredelaar Tom Wagner. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293180  10 zaden  € 2,50 

Middenmaat Tomaat 'Boney M.'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit Russische ras is echt genoemd naar de
Duitse discogroep Boney M.! Het is een van de
vroegste tomaten die er bestaan. Al heel vroeg
groeien aan de zeer compacte planten (40-50
cm hoog) de middelgrote, 5-7 cm grote, rode vruchten. Ondanks de snelle
groei is de smaak uitstekend: fris en zoet met aroma’s. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293183  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Bosque
Bleu'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De zon zorgt voor de opbouw van anthocyaan,
waardoor de vruchten blauw kleuren. De
smaak is opvallend goed, fris en zoet als
vanille. Naast blauw ontstaan kastanjebruine tot dieprode tinten. De
vruchten wegen ongeveer 50-90 g. Een selectie van J&L Gardens. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293185  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Burpees
Long Keeper'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
EEN VAN DE BESTE WINTER-
BEWAARTOMATEN! 
Een Burpee-introductie in 1979, Long-Keeper
is een must voor winterstalling. Het blijft 6-12 weken of langer vers en
levert in de kas vruchten voor vers gebruik in de herfst en in de winter. De
schil van deze vruchten is goudoranjerood als ze rijp zijn. Gebruik
beschadigde of gebarsten tomaten meteen. Gave vruchten bewaar je bij
18-20̊C, zorg ervoor dat ze elkaar niet raken.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293188  25 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Bursztyn'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een favoriet bij de liefhebber vanwege de
mooie balans tussen zoet, een tikje zuur en
andere aroma’s. De plant draagt vrij vroeg zijn
middelkleine, gele vruchten van 50-100 gram. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293190  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Struiktomaat
'Canabec Super'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
In Quebec (Canada) is deze variëteit
ingeburgerd en gedijt dus zeer goed in
noordelijke landen. De ronde, rozerode
vruchten (150-170 g en 7 cm doorsnee)barsten niet snel uit hun jasje, zijn
vroeg oogstbaar en hebben een fijn aroma met ruim voldoende zoete
tonen. De planten blijven tamelijk compact (120 cm) en kunnen ook heel
goed in bakken of grote potten worden gekweekt. Canabec is in 1975
ontwikkeld door kweker Roger Doucet in het Saint-Hyacinthe Agricultural
Research Station in Quebec.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293191  15 zaden  € 2,95 
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Middenmaat Tomaat 'Clear Pink
Early'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De vroeg rijpende ronde, Russische tomaten
zijn rozerood, wegen 90-180 g en hebben een
zeer goede, zoete smaak, vol sap. En oogst
van 30-60 vruchten van een plant is niet ongewoon. De vruchten barsten
niet snel en kunnen goed tegen wisselende temperaturen. De planten
blijven compact, ongeveer 120 cm hoog. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293192  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Coastal
Pride Orange'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een mooie, dieporanje tomaat voor in een pot
of in de vollegrond. De plant haalt meestal een
hoogte van krap 1 meter, een stok erbij is wel
beter, dieven hoeft niet. De plant heeft mooi behaard blad en oogt heel
gezond. Dit ras is redelijk productief en geeft (rijp geplukt) heerlijke,
vlezige en zoete vruchten. 
 
Op internet lazen we deze lofzang:  
Coastal Pride Orange, bred by Dan McMurray (1943-2012), is hands down
the best tasting dwarf I have ever grown. They are perfect texture,
buttery smooth when fully ripe, and the balance of sweetness, tartness,
and bold tomato flavor make them perfect for any recipe, cooked or fresh.
Some make the mistake of eating them before they are fully ripe, but after
they turn the deepest persimmon orange they will climax in beauty and
flavor. The plants get over 2 feet in height. Suitable for in ground and
container gardens. The regular rugose leaves are fixed to stems that need
no staking, easily an inch thick. Most fruits are in between saladette and
slicer in size. Coastal Pride Orange is one of my top 10 favorite tomatoes,
my favorite orange. (www.goodmindseeds.org) 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293194  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Comasagua'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Fraaie pepervormige vruchten, heel populair in
Comasagua, El Salvador, vanwege de
fantastische smaak en goede oogst. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten,
bijvoorbeeld in een kas(je)? Dan kunnen zich ziekten in de bodem
ontwikkelen, waar onderstammen tegen resistent zijn en waarbij dus
enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293195  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Dansk
Export'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een succesvolle, historische Scandinavische
topper! Vroeg oogstbare, vrij kleine tomaten,
die lekker sappig en voldoende zoet zijn. Een
uitstekend ras voor de buitenteelt, ze hebben wel een steuntje nodig, in
de kas klimmen ze zelfs.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293197  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Des Andes' /
'Andine Cornue' / 'Red Banana'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een ras met oude papieren en nog steeds
hoog aangeschreven: stevig vruchtvlees,
weinig zaad, zeer goede smaak. De klimmende
plant heeft de vruchtvorm van een langwerpige paprika: 10-15cm lang en
4-5cm breed, 80-150g. De rijping is van geel, via oranje naar rood. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293200  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Diplom' F2

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Soms zijn nakomelingen van een F1 hybride
opvallend zaadvast en vrijwel identiek aan de
ouders. Zo ook bij dit professionele ras... de
volle trossen rode vruchten rijpen vroeg en
hebben de ouderwetse tomatensmaak behouden. De klimmende planten
zijn goed ziektebestendig. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293203  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Early
Chatham'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit ras uit de VS kwam rond 1940 op de markt
(kweker Dr. Yeager te Michigan) en heeft wel
50 jaar een belangrijke plaats ingenomen bij
professionele kwekers. Tamelijk vroeg oogstbaar betekent weinig gevoelig
voor ziekten en dat klopt goed bij dit ras! De rode vruchten zijn ongeveer
5 cm in doorsnee en smaken heerlijk zoet 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293204  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Early Yellow
Striped'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Verwacht gerust een hoge productie (en
vroeg!) van deze lichtrode tomaat met sierlijke
gele streepjes. Ze zijn tamelijk groot, zo rond
de 5 cm en smaken verrukkelijk! Dit ras laat zich ook heerlijk vullen met
een fijngemaakte lekkernij.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293205  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Egg Yolk'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De middelkleine vruchten hebben een mooie
eigele kleur. Je mond wordt verwend met een
prikkelende smaaktraktatie uitbarstend in rijke,
fruitige en zomerzoete tonen! In de kas maakt
de plant extra lange scheuten met een verbazend grote productiviteit.
Deze variëteit werd gevonden en doorontwikkeld door Larry Pierce. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293206  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Evan's
Purple Pear'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De vroege en kleinere variant van onze
succesvolle ‘Black Pear’, de vruchten zijn
prachtig gekleurd: bruinrood met iets blauwe
gloed en uiteraard in een fraaie peervorm. Het gewicht is tot 75 gram. De
beste oogst is onder glas of onder een afdak, de planten worden hoog en
geven gedurende een lange tijd de oogst. Het stevige vruchtvlees en de
zeer goede smaak maakt dit peertje tot een “must-have”… 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293210  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Faribo
Goldheart'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Deze mooi, oranje tomaat is in 1955
gelanceerd door Farmer Seed and Nursery Co.
De planten geven een grote productie van 7-8
cm grote, 100-180 gram wegende vruchten. Ze zijn door-en-door oranje
en smaken zoet met een prettig zuurtje. De vruchten zijn niet gevoelig
voor barsten… 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293212  15 zaden  € 1,95 

Zaden - Groenten en Fruit 143/186

https://www.vreekenszaden.nl/293192-middenmaat-tomaat-clear-pink-early
https://www.vreekenszaden.nl/293192-middenmaat-tomaat-clear-pink-early
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/293194-middenmaat-tomaat-coastal-pride-orange
https://www.vreekenszaden.nl/293194-middenmaat-tomaat-coastal-pride-orange
http://www.goodmindseeds.org/
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/293195-middenmaat-tomaat-comasagua
https://www.vreekenszaden.nl/293195-middenmaat-tomaat-comasagua
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/293197-middenmaat-tomaat-dansk-export
https://www.vreekenszaden.nl/293197-middenmaat-tomaat-dansk-export
https://www.vreekenszaden.nl/293200-middenmaat-tomaat-des-andes-andine-cornue-red-banana
https://www.vreekenszaden.nl/293200-middenmaat-tomaat-des-andes-andine-cornue-red-banana
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/293203-middenmaat-tomaat-diplom-f2
https://www.vreekenszaden.nl/293203-middenmaat-tomaat-diplom-f2
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/293204-middenmaat-tomaat-early-chatham
https://www.vreekenszaden.nl/293204-middenmaat-tomaat-early-chatham
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/293205-middenmaat-tomaat-early-yellow-striped
https://www.vreekenszaden.nl/293205-middenmaat-tomaat-early-yellow-striped
https://www.vreekenszaden.nl/293206-middenmaat-tomaat-egg-yolk
https://www.vreekenszaden.nl/293206-middenmaat-tomaat-egg-yolk
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/293210-middenmaat-tomaat-evan-purple-pear
https://www.vreekenszaden.nl/293210-middenmaat-tomaat-evan-purple-pear
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/293212-middenmaat-tomaat-faribo-goldheart
https://www.vreekenszaden.nl/293212-middenmaat-tomaat-faribo-goldheart
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520


Middenmaat Tomaat 'Flammé'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Mooie, kleine vruchten, oranje met geel van
kleur. De rijping is vroeg en de plant wordt niet
snel aangetast. De ronde, 4 cm grote vruchten
zijn heerlijk friszoet en geparfumeerd van
smaak! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293220  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Garden
Peach' / 'Wapsipinicon Peach'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Lichtgeel met donshaartjes als een perzik, zo
zie je ze zelden! Een oud ras met een bijna
vergeten smaak: het vruchtvlees is zacht als
een perzik, sappig en zeer zoet. De ervaringen voor buitenteelt zijn redelijk
tot goed! Behoorlijk phytophtora-ongevoelig en regenbestendig. In zeer
natte en koele zomers is de teelt onder een afdak of in de kas aan te
bevelen. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293230  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Giraffe'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit halfhoge, Russische ras intrigeert door de
extreem lange bewaartijd tot wel 5 maanden!
De vruchten zijn klein tot middengroot en
rijpen van groen naar geel, soms aan de plant
naar oranje. Elke vrucht weegt ongeveer 50-100 gram en heeft veel
vruchtvlees. De iets dikkere schil helpt bij de lange houdbaarheid, dus
geniet de hele winter van je zomeroogst! 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293231  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Gogo
Polystranyi'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een fraaie bicolor: oranje met rood uit
Rusland. De vruchten zijn vrij klein: 90-100g
en rijpen vroeg aan de compacte planten. De
frisse, volle smaak is kenmerkend voor veel Siberische rassen. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293233  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Golden
Dwarf Champion'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Smakelijke tomaat met smal droogtebestendig
blad, de vruchten zijn bolrond en citroengeel
met nog lichter geel vruchtvlees. Het gewicht
van 1 vrucht is 60-140 gram, een mooie middenmaat dus. De planten zijn
zelftoppend, kunnen flink breed worden en maximaal 1,5 m hoog. Al in
1898 was dit ras klaar voor introductie door het oude zaadhuis W. Atlee
Burpee, die deze tomaat in 1896 van een klant kreeg. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293235  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Golden
Queen' / 'Goldene Königin'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Ronde, niet zo grote vruchten in heldergele
kleur. De smaak is prettig zoetzuur. Teel je
vaak op dezelfde plaats je tomaten,
bijvoorbeeld in een kas(je)? Dan kunnen zich ziekten in de bodem
ontwikkelen, waar onderstammen tegen resistent zijn en waarbij dus
enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293240  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Golden
Sunrise' / 'Carovita'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Klimmende variëteit die een grote oogst van
prachtige trostomaten produceert: de
warmgele kleur en de handige maat (als een
biljartbal en 70-90 gram) maken dit een aantrekkelijke verschijning. Na de
eerste “bite” blijkt al dat dit ras niet meer vergeten zal worden: stevig,
fruitig en heerlijk zoet. De oogst begint opvallend vroeg. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293242  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Green
Lantern's Lights'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een heerlijke en bijzonder gekleurde tomaat:
groene, rode en gele strepen sieren de vrucht.
Dit ras heeft Green Zebra als een van de
ouders en is nog in ontwikkeling. Veel liefhebbers roemen over de smaak!
Het is een kweekproduct van de actieve tomatenveredelaar Tom Wagner. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293248  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Green
Sausage'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een zeer ongewone vorm: langwerpig, 3x zo
lang als breed! De vruchten zijn geel met
groene strepen, de kleur zet zich inwendig
voort en doet (opengesneden) kiwi-achtig aan. Geniet van de vorm, de
smaak is zacht en wordt daarom graag verwerkt in chutney of andere
kookgerechten. Een historisch ras; de plant is compact van groei, dieven is
dus niet nodig, blad snijden mag. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293250  15 zaden  € 2,50 

Middenmaat Tomaat 'Green
Zebra'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een prachtig kweekproduct van Tom Wagner.
Dit origineel gestreepte tomaatje is bijzonder
geschikt voor ons klimaat. De groene streepjes
hebben lichtgroen en daarna bij rijping oranjegeel als contrast-kleur. In
salades of gewoon lekker uit de hand met wat zout of suiker. Het
vruchtvlees is zacht als avocado en geurt heerlijk! Vanwege vrij late
vruchtzetting: vroeg zaaien. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293260  25 zaden  € 2,50 

Middenmaat Tomaat 'Gypsy' /
'Tsygan' / 'Zigan' / 'The Gipsy' /
'Tzigane'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Prachtige glanzend “zwarte” vruchten (roze,
wijnrood en bruin). De plant wordt 90-120 cm
hoog en de vruchten wegen 100-180 g. Een Russisch topras van
ongekende donkerte en smaak. Het ras wordt al zeer lang gekweekt. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293300  15 zaden  € 2,50 
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Middenmaat Tomaat 'Hahnstown
Yellow'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een zeer oud ras uit Hentown, waar een zeer
traditionele familie van Mennonieten ze al
sinds mensenheugenis teelt. Opvallend is de
gedrongen groei, heldergele vruchten die nauwelijks uit hun velletje
barsten (dus puntgaaf blijven) en een zoete, lichtfruitige smaak.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293350  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Harbinger'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Al in 1910 werd dit ras in Engeland
geïntroduceerd, vervolgens jarenlang (tot rond
1950) een topper voor de professionals en nu
nog steeds heel geliefd bij de hobbyist! Vooral
door de dunschilligheid is interesse van de kweker afgenomen, maar voor
de thuiskweker is dat juist een pré! De smaak is heel goed, volle aroma’s
met een goede harmonie tussen zoet en zuur. Dit halfhoog klimmende ras
groeit graag in de kas, maar doorstaat ook menige zomer buiten, omdat
ze goed doorrijpen bij koel weer. In de kas begint de productie vroeg en
gaat door tot de eerste vorst! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293360  30 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Harzfeuer'
F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
In Duitsland de meest geliefde tomaat
vanwege opvallend zoetaromatische smaak.
Dunschillig en goed ziektebestendig. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293400  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat ‘Huang Se
Chick Moon’ / ‘Huan Se Chieh’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit Chinese ras werd in 1931 in de Botanische
Tuin van Peking verzameld, een boeiend idee...
De sappige, lekker vruchten zijn 6-9 cm in
diameter, 80-150 g in gewicht en zijn lichtgeel in rijp stadium met een roze
blosje. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293415  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Indigo
Apple'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Prachtig om te zien en heerlijk van smaak!
Deze variëteit is ontstaan uit een kruising
tussen ‘Indigo Rose’ en ‘Red Cherry’ in een
geslaagde poging om de smaak te volmaken!  
Indigo tomaten staan bekend om hun sterke en gezonde groei, hoge
productie en unieke voedingswaarde. Opbinden en dieven wegnemen is
nodig! Ze zijn het resultaat van een kruising van wilde tomaten uit Chili en
de Galapagos eilanden. Indigo tomaten zijn de eerste tomaten met een
ongewoon hoog gehalte aan antioxidanten in hun vruchten. Anthocyaan is
rijk aan antioxidanten. De vruchten zijn 5-8 cm groot en maximaal 100 g
zwaar. De tomaten zijn zeer aromatisch en het vruchtvlees is stevig. De
tomaten verkleuren tijdens de rijping van groen naar paars en worden
uiteindelijk (in de zon) bijna zwart. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293425  10 zaden  € 2,50 

Middenmaat Tomaat 'Indigo Rose'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De eerste echte paarse tomaat, één met de
dezelfde antioxidanten als bosbessen! Zonder
gebruik te maken van genetische manipulatie,
maar na jarenlang ambachtelijk kruisen en
selecteren is het Jim Myers van de Oregon State University gelukt! Al sinds
1960 is deze professor samen met zijn studenten bezig met het
perfectioneren van een paarsschillige tomaat. Proeven met muizen hebben
al aangetoond dat de anthocyaninen (de antioxidanten, die de paarse
kleur veroorzaken) zeer gezond zijn. Dat belooft wat... De smaak is
gewoon die van een tomaat: een goede balans tussen zoet en zuur. De
vruchten worden zo groot als een golfbal (40-60 g) en zijn rijp als de
paarse schil van iets dof naar glanzend verandert. Het groene “kontje
wordt dan rood. De zon zorgt voor opbouw van de paarse kleur, narijpen
en dus bijkleuren kan nodig zijn. Het vruchtvlees kleurt volgens sommige
bronnen ook van rood naar paars, maar wij zagen alleen een rode
binnenkant. De planten blijven meestal goed gezond en zijn niet al te
hoog: 100 cm, dus enige steun is voldoende.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293430  10 zaden  € 2,95 

Eiertomaat 'Ivory Egg' / 'Japanese
Egg' / 'Lämpchen'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De tomaat met de gouden eieren… Zowel
letterlijk als figuurlijk komt de belofte uit: een
overvloed aan prachtige, eivormige vruchten,
zo groot als een kippenei (40 g), rijpt van wit-groen naar lichtgeel. Het
oogsten gaat heel gemakkelijk: de vrucht laat bij rijping moeiteloos los. De
smaak van het stevige vruchtvlees is verrassend goed: zoet en met een
prettig aroma. De teelt in de vollegrond lukt in de meeste jaren goed. De
plant mag gediefd worden en groeit dan hoog en overzichtelijk. In een pot
groeien de dieven ook uit tot vruchtdragende takken, veel stokken ter
ondersteuning geven. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293450  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Jack
Johnson'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Prachtige, iets langwerpige, zwartrode tomaten
van 100-200 gram. Een Canadees ras, dat
beter draagt bij koele weersomstandigheden.
De zoete smaak met een klein zuurtje is zoals een tomaat wezen moet! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293460  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Struiktomaat
'Japanese Early'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit Aziatische ras draagt zeer vroeg zijn
vruchten en is dus tamelijk oogstzeker in ons
klimaat. De planten blijven compact, zelfs
tamelijk dwergachtig: 50 cm hoog. Ik vermoed dat ze ook in Hokkaido
worden geteeld, daar kan het ook fris en vochtig zijn. Zoals de meeste
tomaten uit Azië heeft deze zowel zoete als zure aroma’s, gezonder dan de
zeer zoete nieuwe rassen van Europa. De vruchtvorm varieert van geribd
tot strak rond.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293465  15 zaden  € 1,95 
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Middenmaat Struiktomaat 'La
Serbe'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Aan de vrij compacte planten groeien prachtig
ronde, middengrote vruchten. Een topper, die
ook in de professionele teelt niet zou misstaan!
De vruchten barsten niet snel en hebben een heerlijke, gebalanceerde
smaak. Van oorsprong komt dit ras uit België, van Luc Fichot, die deze
(gezien de naam) weer uit Servië heeft. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293495  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Lady
Fingers'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit middenvroege tomaatje is iets langwerpig,
bevat veel sap en vlees, houdt het midden
tussen een trostomaat of een romatomaat.
Heel veelzijdig dus en aan te bevelen voor de teelt in de kas en (bij een
redelijk droge zomer) ook buiten.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293497  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Struiktomaat
'Lambada'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een zeer vroegdragende struiktomaat (soms al
in juni!) van 60-80 cm hoog. De planten
dragen rijk hun ronde tot pruimvormige
vruchtjes, die in maat 1 klasse groter dan kerstomaatjes zijn (35 mm). De
structuur van het vruchtvlees is bijzonder vast, dikwandig en (dus) lang te
bewaren. Het milde aroma en de heerlijk zoete nasmaak maken dit ras tot
een lekkernij voor jong en oud! Geef de in verhouding vrij dunne stengels
een stoksteuntje. Door de vroege oogst heel oogstzeker en nauwelijks
ziektegevoelig. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293500  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Larosa' /
'Pondorosa del Oro'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Glanzend goudgele vruchten, zo groot als een
golfbal met een heerlijk frisse smaak. De
vruchten zijn zeer lang houdbaar aan de plant.
De laatste oogst kan je lang laten hangen en zelfs in de winter nog
plukken!  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293502  25 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Lemon Boy'
F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een unieke tomaat met helder gele kleur en
prettige, frisse (geen zure) smaak door
voldoende zoet aroma! Denk je eens in: mooie
frisgele plakjes eventueel gecombineerd met rode en chocoladebruine...
De vruchten wegen ongeveer 200 g per stuk. Dit ras is in 1984 gelanceerd
door Petoseed. In de zomer niet te ijverig dieven: directe zoninstraling
zorgt eerder voor “groene schouders”. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293505  15 zaden  € 2,50 

Middenmaat Tomaat 'Lida
Ukrainian'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Nog niet zo lang geleden ontdekt, maar
waarschijnlijk al ruim 100 jaar in cultuur in de
Oekraïne. De maat van de stevige, lang
houdbare, rode vruchten variëren (80-250g), flinke uitschieters komen
voor. De smaak brengt ons terug naar oude tijden, toen er nog volop niet-
zoete variëteiten waren: een uitgesproken en robust, oorspronkelijk
aroma. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293510  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Lilian's Red
Kansas Paste'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Deze langwerpige tomaten lijken in uiterlijk
een roma-tomaat, maar zijn dat in
werkelijkheid niet! De fraaie vorm herbergt
een heerlijk sappige en aromatische beleving... De vruchten wegen
ongeveer 100-150 gram, de plant is klimmend. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293515  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Little Oak' /
'Dubok'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Sterke Russische struiktomaat met vrij kleine,
zoete, ronde tomaten. Door de gedrongen
groei ook ideaal om in een grote pot te
planten. Vruchtgewicht 90-130g. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293520  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Malinowski'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit Poolse ras geeft een grote opbrengst van
vrij grote, ronde vruchten. 150-200 gram,
bijna een vleestomaat dus… 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293540  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Manitoba'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit Canadese ras stamt uit rond 1950 (Morden,
Manitoba) en is dus zeer geschikt voor de teelt
in noordelijke landen. De middengrote,
oranjerode vruchten wegen 170 g, met veel
vruchtvlees, weinig vocht en stevig aroma. Struikvorm, dus geen klim en
niet dieven. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293545  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Marion'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een echte bewaartomaat! De goed smakende,
platronde, rode vruchten zijn sappig en blijven
in rijpe toestand goed tot aan de kerst! Koel
opslaan natuurlijk. Dit Tsjechische ras geeft
een enorme opbrengst en wordt ongeveer 80 cm hoog. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293550  15 zaden  € 2,95 
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Middenmaat Tomaat 'Matina'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Korte typeringen: zeer vroegrijpend, vrij kleine,
rode vruchten, grote oogst. Verder nog:
aardappel-bladig met een goede smaak, die
neigt naar die van een vleestomaat. Deze
Duitse variëteit is al decennia lang zeer geliefd bij liefhebbers. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293570  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Michael
Pollan'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De combinatie van vorm en kleur is uniek: de
vruchten (6-10 cm lang) zijn peervormig met
meestal een puntje aan het eind, de kleur is:
geel met groene strepen en vlekken. De smaak is lekker zoet en fris, in
smaaktesten scoort dit tomaatje gegarandeerd hoog! De trossen met
vruchten zijn breed en hebben soms een steuntje nodig. Dit ras is
genoemd naar de Amerikaanse “groenschrijver”, journalist en docent en is
een toevallige mutant uit de ‘Green Zebra’, doorgeteeld door Brad Gates
van Wild Boar Farms. 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293580  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat
'Moneymaker' (syn 'Hellfrucht') /
'St. Pierre'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Sterke groeier met ronde, regelmatig
kleurende vruchten. Een ouwe getrouwe!
Middelmatig vroeg. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293600  ± 90 zaden  € 1,50 
293600.1  ± 2500 zaden  € 9,95 
293600.2  ± 10.000 zaden  € 25,00 

Middenmaat Tomaat 'Moonglow'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit helderoranje, historische ras wordt
geroemd om de textuur en smaak: veel aroma,
zoet en stevig. De vruchten variëren van 180-
250 g.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293603  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Mountain
Magic' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Door ambachtelijke, natuurlijke kruisingen
ontstaan momenteel een handjevol goed
resistent tomaten. ‘Mountain Magic’ is zo’n
zeer sterke maar toch smakelijke, rode tomaat, die resistent is tegen
schimmels zoals aardappelziekte (Phytophthora, de vroege vorm, maar
ook door de ingekruiste genen Ph-2 en Ph-3 resistent tegen de stammen
Pink6 en Blue13), verwelkingsziekte (Verticillium) en Fusarium. De zoete,
aromatische smaak maakt dit ras extra geliefd, in de professionele teelt
noemen ze het een trostomaat met de smaak van Tasty Tom. Je kan de
smaak vergelijken met het zeer geliefde oude ras Brandywine, de ronde
vruchten zijn niet gevoelig voor scheuren en wegen ongeveer 50-80 gram
per stuk. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293605  7 zaden  € 7,50 
293605.1  100 zaden  € 39,95 

Middenmaat Tomaat 'Mountain
Princess'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Productieve, middelgrote struiktomaat met
middelgrote, mild smakende vruchten 100-150
g. Dit historische ras blijft populair omdat de
oogst vroeg is en de planten lang gezond blijven. Ideaal voor korte
groeiseizoenen.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293606  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'New Yorker'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een echte tomaat voor de (ongeduldige)
stadsbewoner: al vroeg begint de plant te
bloeien en vrucht te zetten. Na een flinke
oogst is het de beurt aan later rijpende
tomaten. De planten groeien los, maar compact (struikvorm) en geven
handzame en smakelijke vruchten (150 g)! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293610  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat ‘Nyagous’ /
‘Nyagus’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een mooie, inmiddels historische tomaat uit
Rusland met glanzende, roodbruine schil naar
de aanhechting toe overgaand in donkergroen.
Eindelijk eens een donkere tomaat, die niet zo gevoelig is voor barsten en
dus onberispelijk blijft na oogsten. De smaak is sappig, fruitig, aromatisch
met een typerende gerookte nasmaak. De plaatselijke Russische bevolking
kan ze nog volop op de markt kopen, wat niet vreemd is, want dit ras past
zelfs in de professionele sector! De vruchten groeien aan trossen van
ongeveer 6 stuks à 100-150 gram elk. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293625  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Oh Happy
Day' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Halleluja! 'Oh Happy Day' is een bejubelde vrij
grote trostomaat met prachtige, robijnrode
vruchten. We horen positieve berichten over
groeikracht, productie, smaak en ziekteresistentie! Over de smaak
gesproken: sappig en een fijn afgestemde menging van zoete en zure
tonen - het is 'Oh Happy Day' voor hamburgers, sandwiches en salades. 
De kweker is Simon Crawford van Burpee Seeds.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293626  10 zaden  € 2,50 
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Middenmaat Tomaat 'Ozyris' /
'Black Osiris' / 'Ozivis'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Russisch ras met donkerrood naar
kastanjebruin rijpende vruchten. De
ovaalronde vruchten wegen 90-150 gram en
groeien in trossen van 6-8 vruchten. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293627  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Pêche
Rouge'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Net als de Garden Peach een vrucht met een
donzig perzikhuidje! Deze rode varieteit is iets
ovaal, 45 g zwaar en rijpt middenvroeg met
sappige, smakelijke vruchten. De buitenteelt bij dit middenhoge soort lukt
behoorlijk goed. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293630  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Polar Baby'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Zeer compacte planten geven een grote oogst
van 5 cm grote, rode vruchten. Deze tomaten
zijn zoet en zeer smaakvol, best bijzonder voor
zo’n vroeg oogstbaar ras! Koud weer deert
‘Polar Star’ niet, dit ras is in Alaska ontwikkeld. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293645  10 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Pomme d'or

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Waarschijnlijk een Frans ras, dat warmgele,
goudkleurige vruchten geeft. De goede
productie en frisse smaak maakt dit ras
aantrekkelijk, per tros rijpen 3-4 vruchten van
80-200 gram. Vroeg oogstbaar. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293646  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Potager de
Vilvorde'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Prachtig (inmiddels) historisch ras uit België.
Deze werd ontwikkeld in 1930 aan de
tuinbouwschool van Vilvoorde, een
randgemeente van Brussel, waar al sinds 1848 de eerste tomaat in een
serre werd gekweekt. Uiteraard is gezocht en gekweekt naar goede
aanpassing aan onze koele zomers. De vruchten worden 100-200 g, zijn
rond tot licht afgeplat met sappig vruchtvlees en een goede, fruitige, zoete
smaak. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293647  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Promyk'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Deze kleine struiktomaat (60 cm hoog) geeft
veel kleine vruchten van 5-6 cm doorsnee en
40-80 g gewicht. De sappige tomaatjes zijn
zoet met een goede zuurbalans, ideaal voor de
teelt in potten. Zorg voor goede drainage, want hoewel tomaten veel
water verwerken: van natte voeten houden ze niet! Dit Poolse ras kan
goed tegen een koel klimaat, is ziektebestendig en vroeg oogstbaar.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293649  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Prune Noire'
/ 'Black Plum'/'black Moor'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een tomaatje om direct verliefd op te worden!
Zeer donkerrood tot zwarte kleur en de vorm
(en maat) van een pruimpje. Als toegift zijn ze
sappig en heerlijk zoet. Zelden hoor ik zoveel lovende woorden over de
smaak! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293650  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Struiktomaat 'Red
Alert'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een succesvol buitenras, zeer vroeg rijpend,
vrij kleine, iets ovalen, dieprode vruchten. De
zelftoppende planten krijgen niet snel
phytophthora. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293660  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Rugby' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit tegen veel ziekten bestendige, Bulgaarse
ras (van Geosem Select) vormt fraaie,
rozerode vruchten (180-220 g) in een iets
langgerekte hartvorm. De klimmende planten
geven een grote productie van stevige, zeer smakelijke (niet zo grote)
tomaten. De oogst is tamelijk vroeg en voor hobbyist en professional een
fijne aanwinst!

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293670  10 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Saharnaya
Sliva Malinovaya'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Wie verantwoord snoepgoed zoekt... deze
pruimvormige tomaatjes zijn (zoals de
Russische naam al zegt) heerlijke
suikerbommen! De vruchten groeien aan compacte trossen aan flink
groeiende planten en de smaak zal je zeer verrassen: zoete tonen en
aroma’s zoals je niet vaak hebt ervaren…

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293674  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'San
Francisco (Fog)'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Rond en boven San Francisco kan het koel en
kil zijn... deze klimmende trostomaat is zeer
goed bestand tegen koelere zomers en geven
rode, ronde, 5-7 cm grote vruchten. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293675  15 zaden  € 1,95 
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Middenmaat Struiktomaat 'Sanka'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit Oekraïense tomaatje (80-90 g) blijft
compact (40-50 cm), hierdoor kan je al zeer
vroeg de eerste oogst verwachten. Hierdoor
heeft dit sterke tomaatje nauwelijks last van
ziekten. De smaak is uitstekend, zoet genoeg met een zuurtje, zoals een
tomaat hoort te zijn. Sanka is een koosnaampje voor Alexander.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293676  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Struiktomaat 'Saraev
M-22'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De Russische kweker Saraev ijverde in het
ontwikkelen van koudebestendige tomaten,
zowel tijdens de begingroei als tijdens de
eindspurt. Deze selectie kan dus tegen een stootje! Verder lette deze
kundige kweker ook op behoud van smaak... De compacte planten dragen
al heel vroeg de eerste vruchten, deze zijn eerst wat kleiner (50-80 g), na
enige tijd bestaat de overweldigend grote oogst uit wat flinkere vruchten
(80-150 g). Reken maar op een heerlijk zoete, sappige en aromatische
smaak. Dit ras is ziektebestendig en groeit uitstekend in de vollegrond
maar is vooral ook heel fraai in potten.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293678  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Struiktomaat
'Sasha's Altai'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Ik werd enthousiast over deze tomaat door het
verhaal van Penn Parmenter (lees maar eens
www.pennandcordsgarden.com), zij kweekt al
sinds 1991 deze smaakbom en lijkt er bijna aan verslaafd... 
De planten klimmen in de kas en buiten blijven ze tamelijk compact. De
Siberische kweker, Sasha, woonde in de bergen in een zeer koel klimaat,
dus dat belooft wat. Hij vond dit de beste tomaat van Siberië en als dank
is deze tomaat daarom naar hem genoemd. De smaak is nauwelijks in
woorden te vatten: perfect in balans, sappig, volmaakt... je moet het
meemaken! De vruchten zijn niet zo groot (100-150 g) maar per plant is
de opbrengst flink groot en vroeg. Dit alles bij elkaar zorgde voor een plek
in de top 10 van de beste vroege tomaten in de wereld (verkiezing Organic
Garden Magazine).

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293680  10 zaden  € 2,95 

Middenmaat Dwergtomaat 'Shady
Lady' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Deze verbetering van de meeste compact
groeiende tomaatjes geeft tamelijk grote
vruchten, gewicht per vrucht ongeveer 200 g.
Door de hoogte van ± 50 cm is dit rasje ideaal voor de teelt in een pot.
Resistent tegen Tomatenvirus en verwelkingsziekten (Verticillium en
Fusarium). 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293685  voor 8 planten  € 4,95 

Middenmaat Tomaat 'Siberian'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
De naam verraadt de afkomst: deze
historische, Russische tomaat is een van de
vroegst oogstbare variëteiten, al 50 dagen na
het uitplanten! De oogst is opvallend goed, de
vruchten wegen ongeveer 150 gram en hebben een opmerkelijk goede
smaak, die uiteraard toeneemt naarmate de zomer vordert. De plant blijft
lang in conditie en blijft ook in een koude herfst goed afrijpen. Door de
vroege oogst is de eerste oogst de beruchte ziekte Phytophthora te slim af.
In noordelijke of zeer zuidelijke streken (Alaska, Scandinavië, Zuid-Chili,
Zuid-Australië etc) is dit een opmerkelijk succesvolle tomaat. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293689  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Siberian
Golden Pear' / Buideltomaat

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een tamelijk zeldzame verschijning: buidel- tot
peervormig (maar geen minitomaatje) in een
warme geeloranje kleur! Deze middelvroeg
oogstbare tomaat geeft een zeer grote en goed gespreide oogst. De
vruchten zijn lang te bewaren en hebben een aangenaam milde,
nauwelijks zure smaak. De planten groeien krachtig, in de kas tot wel 2,5
m hoog. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293690  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Sibirsky
Skorospeliy' / 'Early Siberian'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Deze halfhoge struiktomaat (100-150 cm)
geeft al zeer vroeg een mooie oogst van
middenmaat vruchten 60-120 g. De smaak van
de sappig rode vruchten is zoet met een mooie balans in zuurtonen. Een
topper voor ons klimaat, maar ook voor Scandinavië.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293695  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Splash of
Cream' / Bontbladige Soort

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Grappig, sierlijk, zeldzaam... Wie heeft wel
eens gehoord van een bontbladige tomaat?
Het blad, maar ook de stengels zijn sierlijk
gestreept! Deze trostomaat geeft middelgrote, rode vruchten van 40-50 g,
heerlijk sappig en aromatisch. Een bijzondere “opleuker” voor de kas. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293710  15 zaden  € 2,50 

Middenmaat Tomaat 'Sub Arctic
Plenty'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een zeer vroeg oogstbare tomaat, de
compacte planten (100 cm) geven ook in zeer
koele condities een mooie oogst aan kleine,
rode vruchten (5-8 cm doorsnee). Dit ras is ontwikkeld door Dr. Harris,
Beaverlodge Research Station, Alberta, Canada. Ze rijpen zelfs in Zuidelijk
Yukon en Zuid-Alaska! De smaak is rijk aan zoete en aromatische tonen.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293735  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Summer
Frolic'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dit ras (uit 1998) geeft een zeer vroege oogst
en is daardoor weinig gevoelig voor
Phytophthora. De plant heeft een steuntje
nodig en groeit in de kas tot 150 cm! De oogst van zeer smakelijke, zoete
vruchten van ongeveer 100 g is enorm. Dr. Paul Thomas van Burpee Seeds
heeft dit ras ontwikkeld.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293738  15 zaden  € 2,50 
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Middenmaat Tomaat 'Sungella'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een heerlijke “trostomaat’; de grote broer van
‘Sungold’. De grote oogst, niet te grote
vruchten en frisse, oranjerode kleur maken dit
ras tot een goede nieuwkomer. Zoet, sappig,
weinig zuur. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293740  15 zaden  € 2,50 

Middenmaat Tomaat 'Tangella' /
'Orange Favourite'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Bij de introductie (jaren geleden -dit is een
historisch ras-) al snel beloond met een ‘Award
of Garden Merit’, vanwege de zeer goede
smaak: zoet maar toch robust!. De ronde, vrij kleine vruchten (4cm
doorsnee) zijn helderoranje van kleur. Verwacht een grote oogst van
stevige, goed te bewaren vruchtjes. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293770  15 zaden  € 2,95 

Middenmaat Tomaat 'Taxi'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een van de vroegste gele tomaten in de
middenmaat (120-180 g), de naam dankt dit
tomaatje uiteraard aan de Yellow Cab! De
groei is compact, een zgn. struiktomaat dus.
De ronde vruchten zijn heerlijk van aroma en opmerkelijk zoet. Gele
tomaatjes geven een verrassende kleur aan salades of salsa’s! De planten
hebben door vroege rijping minder last van Phytophthora en doen het
zelfs in de tropen heel goed: een ruim inzetbare variëteit dus. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293775  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Tegucigalpa'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een bijzondere tomaat uit Honduras met een
losse vorm, groei 150-200 cm en smalle,
langwerpige, rode vruchten (2x7 cm) en een
grappige tepel. De textuur van de vruchten
(die tussen de 100-150 gram wegen) is zacht en weinig sappig met een
milde, zoete smaak: plaatselijk een zeer populaire tomaat. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293780  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Téton de
Vénus'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Zoeter dan deze tomaat is bijna niet
mogelijk...! Voorwaarde is wel een goede
zomer, bij voldoende zon bouwt zich een
smaak op, die je tot ongebreideld snoepen aanzet. De hartvormige
vruchten hebben een nippelvormig uiteinde, vandaar de naam... De
middelgrote vruchten wegen 120-180 gram. Er is nauwelijks waterig sap
inwendig, veel vruchtvlees, dus ook ideaal voor sappen, soepen en sauzen.
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293781  15 zaden  € 1,95 

Eiertomaat 'Thai Pink Egg' / 'Pink
Thai Egg'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een kleur en vorm, die je veel in Azië ziet:
ovaal (en toch geen saptomaat) en helderroze.
Dit ras is populair door heel Thailand en heeft
een rijke en zoete smaak. De vruchten zijn 2-3 cm lang, ongeveer 30 g en
barsten niet bij onregelmatig weer. Een mand vol met deze tomaten
evenaren een bos roze rozen! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293793  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Tiger'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Dichterbij de gelijkenis met een tijgervel zal de
tomaat nooit komen! Echt een beauty met
oranje vruchten met gele en groene strepen.
Dit van oorsprong Russische ras wordt
ongeveer 5 cm in doorsnee en smaakt fris, sappig en aromatisch. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293795  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Tigerella' /
'Red Zebra' / 'Red Boar'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Goed smakende vrucht: rood met helder
geeloranje lengte strepen: net een tijgervel. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293800  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Veni Vidi
Vici'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een oud ras van het Duitse zaadbedrijf Benary,
dat nog steeds uitblinkt door een grote oogst,
een lang oogsttraject (ideaal voor de hobbyist)
en een mooi evenwicht tussen zoet, zuur en aromatisch. De vruchten zijn
iets afgeplat rond, 4-5 cm in doorsnee en ze wegen ongeveer 350 g. De
planten zijn klimmend tot ongeveer 150 cm buiten of 200 cm in de kas. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293850  15 zaden  € 1,95 
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Middenmaat Tomaat (voorheen)
'Vitella' F1 / 'Premio' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Vaak vinden we uit ons historische sortiment
goede aardappelziekteresistente rassen,
slechts af en toe lukt het de professionals om
een goede vollegroendshybride te kweken. Zie hier het eindproduct van
serieus kruisingswerk: de ‘Premio’ heeft goede resistentie tegen de
ernstigste aantastingen! Na 6-8 trossen met vruchten stopt de groei, zodat
deze klimmende tomaat alle energie in het vroeg laten afrijpen van de
vruchten kan steken. De smaakopbouw is zeer goed, maar uiteraard deels
afhankelijk van weers- teeltomstandigheden. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293900  10 zaden  € 3,95 

Middenmaat Tomaat 'White Bush'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Deze vrij compact groeiende tomaat geeft
crèmegele vruchten van 90-120g, 5 cm
doorsnee. Ze zijn opvallend zoet, vlezig en
aromatisch. Dit oude ras zal niet snel
verdwijnen! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
293970  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Wonderlight'
/ 'Tsjudo Swjeta'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een Siberische, citroengele tomaat; zeer
productief en aantrekkelijk. De vorm: eirond
met onderaan een tepeltje, uiterlijk niet van
een citroen te onderscheiden... De smaak: sappig, geparfumeerd. 50-60g
per vrucht. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
294000  15 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Yellow Out
Red In'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Grappig verzamelobject! Lange tijd blijven de
vruchten warmgeel en kleuren in het laatste
stadium met een rood blosje. Van binnen zijn
ze al snel rozerood, wat een hilarisch contrast geeft. De vruchten van de
middelgrote tomaat zijn vlezig van structuur en heerlijk zacht van smaak
en wegen 200 gram. De planten groeien tamelijk hoog op en hebben een
steuntje nodig. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
294200  10 zaden  € 1,90 
294200.1  1000 zaden (4 g)  € 25,00 

Middenmaat Tomaat 'Yubileyny
Tarasenko'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Een Oekraïense topper ontwikkeld in 1987
door de Sovjet-Unie tomatenkweker Fedor
Tarasenko die zijn 75e verjaardag vierde in
1987 en de tomaat vernoemde naar deze viering: “Tarasenko’s Jubileum”.
Krachtige, grote planten dragen grote clusters met ei-vormige vruchten
van 100-150 g. De vruchten hebben een grappig spits uiteinde, het
zogenaamde tepeltje. Je snapt, dat Tarasenko geen slecht smakende
tomaat naar zich noemde: ze hebben een zeer uitgesproken,
evenwichtige, complexe en heerlijke smaak. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
294210  10 zaden  € 1,95 

Middenmaat Tomaat 'Zloty
Ozarowski'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, medium size)
Ozarow is een stad in het Zuid-Oosten van
Polen, beroemd om een van de laatste
overgebleven Joodse Begraafplaatsen in dat
land. De rasnaam van deze tomaat betekent “Goud uit Ozarow”. De semi-
struiktomaat geeft middelgrote, oranje tomaten, die vol van smaak zijn. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
294220  15 zaden  € 1,95 

Varenbladtomaat 'Silvery Fir Tree'
/ 'Morkovnyi' / 'Burkan Lapu' /
'Carrot Like'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Fernleaf)
De vrij grote vruchten van dit Russische ras
zijn bijzonder smakelijk en rijpen goed na
zonder groenkragen. Het meest opvallend aan dit ras is echter de zeer
fijne bladstructuur, waardoor de plant minder vatbaar voor ziekten is en er
een bijzonder aantrekkelijke plant ontstaat! Planthoogte en -breedte 40-60
cm, enkele stokken ter ondersteuning van de breedte is aan te bevelen. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
294700  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat '0-33'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een zeer vroeg oogstbare, kleine vleestomaat
dat in ons klimaat zeer goed buiten kan
groeien! De planten blijven vrij compact en
geven een grote oogst! De smaak is
uitstekend: zoet en aromatisch.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
294930  15 zaden  € 2,95 

Vleestomaat 'Absinthe'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze bijzondere vleestomaat is bleekgroen in
rijpe vorm met prachtig geelgroen vruchtvlees.
De vruchten wegen 300-350 gram en hebben
een bijzonder fijne smaak met een boterzachte
textuur. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
294940  15 zaden  € 1,95 
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Vleestomaat 'Aladdin's Lamp' /
‘Lampa Aladdina’/ ‘Grusha
Oranzhevaya’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze grote, peervormige smaakmaker rijpt
naar oranje-rood en glanst in de zon als de
gouden lamp van Aladdin!  
De vruchten, die 200-350 g wegen hebben een uitgesproken zoet aroma
hoewel de zure tonen uiteraard niet mogen ontbreken. Kortom: een
bijzondere Russische verschijning… 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
294950  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Alesha Popovich'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Uit Rusland komen zeer smakelijke tomaten,
dit is er een van! Genoemd naar een bekende
Russische volksheld met zijn vele
eigenschappen, is deze tomaat ook veelzijdig
in smaak: mooie aroma’s, fijne textuur en een flinke opbrengst.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
294955  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Amazon Chocolate'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een geweldige tomaat voor de kas! De
vruchten zijn vrij groot (400-500 g), iets
afgeplat met vaak zichtbare ribben. De kleur is
uniek: donker(bruin)rood met groene strepen.
Uiteraard is de smaak doorslaggevend: de zachte schil herbergt zoete,
zachte en fruitige aroma’s. Het beste is dit ras te vergelijken met de ‘Black
Brandywine’. Nadelen? We konden er slechts eentje vinden: met wisselend
weer kunnen de vruchten barsten.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Deze groep tomaten zijn van een formaat tussen kerstomaat en
vleestomaat in: middelmaat dus. Zij hebben ieder voor zich een uniek
karakter. De klimmende rassen rijpen wat later dan de compacte rassen en
zijn daardoor succesvoller onder regenbescherming: een afdak, kas of
kweektunnel.
294965  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Ananas'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Oranjerode tomaat van flinke afmeting,
recordvruchten wegen dicht naar de 1 kg (!).
De doorgesneden vruchten lijken op de
binnenkant van een ananasvrucht: het oog wil
ook wat….. Het vruchtvlees is zeer vlezig en zoet, vrijwel zonder zaadjes.
Kweek ze onder een afdak of in de kas. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
294980  15 zaden  € 2,95 

Vleestomaat 'Ananas Noir' /
'Black Pineapple'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Oorspronkelijk komt dit ras uit België, een
variatie uit bestaande ananastomaten,
geïntroduceerd door Pascal Moreau in 2005.
De planten geven een flinke oogst van grote vruchten (400-700 g).
Allereerst valt natuurlijk de dieprode kleur op: de kop van de vruchten
verkleurt van groen naar bijna zwart (als er voldoende zon is). Bij
doorsnijden komt de volgende verrassing: een prachtige combinatie van
rood, oranje, geel en groen... alsof het gebatikt is! De uiteindelijke
beloning is uiteraard de zoete en rijke smaak. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
294985  25 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Apple of Novi Sad' /
‘Novosadski Jabuchar’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Vrij kleine vleestomaat, 100-200 g per vrucht,
een historisch ras uit Servië. De oogst is vrij
vroeg, en de volle smaak met goede harmonie
tussen zoet en zuur zorgt voor de grote plaatselijke populariteit. De
planten worden halfhoog. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
294990  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Arbuznyi' / 'Arbuus'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Dit Russische ras kleurt fraai naar donker
bruinrood met enkele groene strepen. Het is
een kleine vleestomaat, die vruchten vormt
tussen de 100-250 gram. Lovende woorden
over de smaak: sappig, smakelijk, een tintje gerookt, iets zuur met ruime
zoete tonen, zacht van textuur. Arbuznyi betekent “als een watermeloen”
en dat duidt op de verrukkelijke smaak. Een van de vele toppers die rond
1980 in Rusland de markt beheersten en later door westerse hybriden is
verdrongen, geen rekening houdend met het verdwijnen van unieke
smaken! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
294995  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Aunt Ginny's Purple'
/ 'Berner Rosen' / 'Berner Rose'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een oudje met pretenties! Het historische ras
geeft een grote oogst aan sappige, rozerode
vruchten.  
In hoeveelheid en kwaliteit een goede rivaal van menig moderne hybride.  
De stevige vruchten snijden prettig en zijn heerlijk op de boterham. De
eerlijke, volle smaak is aan de zoete kant. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295100  15 zaden  € 2,95 

Vleestomaat 'Aunt Ruby's
German Green'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een historische tomaat, in stand gehouden
door de familie van Ruby Arnorld Greeneville,
Tennessee. De flinke oogst levert vruchten van
400-500 g met groen-gele vruchten. De uitstekende, zoete en kruidige
smaak is opvallend! Oogst de vruchten als ze zacht aanvoelen. Geweldig
met wat verse mozzarella en basilicum… 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295105  25 zaden  € 1,95 
295105.1  1000 zaden  € 20,00 
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Vleestomaat 'Azoychka'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De vruchten van deze Russische “gouwe
ouwe” zijn glanzend citroengeel, rond, iets
afgeplat en wegen 180-250 gram, een kleine
vleestomaat hoewel uitschieters bekend zijn.
De textuur is zacht en prettig, het vruchtvlees heeft kent een vleugje
citroen, zoet en toch aromatisch. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295120  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Bali'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Ooit is deze tomaat (misschien via Nederland)
op Bali terecht gekomen en is daar lange tijd
geteeld en steeds beter aangepast aan de
smaak en behoefte van de Balinees. Deze
rozerode vleestomaat is sierlijk met zijn diepe ribben, de grote, klimmende
planten worden overladen met vruchten. De smaak: zoet, pittig met een
bijzondere geur en aroma! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295160  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Barnes Mountain
Yellow'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze ronde tot platronde vleestomaat kan
500-1000 gram per stuk wegen (!) en geeft (in
de kas) een flinke oogst van oranjegele
vruchten. Elke vrucht bevat veel vruchtvlees en met weinig zaden (met
omringend sap) is deze weinig zuur. De smaak is mild en prettig, ook zo
uit de koelkast. Iets onrijp geplukte vruchten rijpen goed na zonder
merkbaar verlies van smaak.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295170  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Basinga' / 'Yellow
Giant Belgium'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een van de weinige (kleine) vleestomaten, die
bij rijping de kanariegele kleur behoudt! De
vruchten zijn geheel rijp als de groene vlekken
weg zijn, de bewaarbaarheid is zeer goed. De smaak is mild en naar de
zoete kant. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.

Vleestomaat 'Beauty King'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Het uiterlijk van deze tomaat zal je
onmiddellijk verleiden: rood met goudgele
strepen. Doorgesneden ontdek je dat deze
tweekleuring zich intern voortzet: geel met
rood. Hiermee valt dit ras onder het zgn. Ananas-type. De smaak is fruitig
en zoet en wordt alom geroemd, de textuur is heerlijk zacht als een
avocado! Het ras is ontstaan uit een kruising tussen ‘Big Rainbow’ en
‘Green Zebra’. De teelt in de kas is het meest succesvol, verwacht een
uitbundige groei, dus goed dieven, de vruchten worden flink: gemiddeld
400-500 g.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295185  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Behemoth King'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De naam verraadt dat we hier met een enorme
tomaat te maken hebben! Vruchten van 1,5 kg
zijn niet ongebruikelijk... de kleintjes zijn zeker
500 gram. De donkerrode vruchten hebben
een verrukkelijke smaak en vullen al snel een boterham. Hoewel de
oorsprong van deze reus niet bekend is, bestaat dit ras al heel lang. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295190  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Big Dwarf' / 'New
Big Dwarf'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De compacte planten worden slechts 60-80 cm
hoog en geven toch grote vleestomaten, soms
ruim 400 g, maar meestal 250-350 g per
vrucht. Een zeer vroeg oogstbare en daardoor meestal ziektevrije variëteit,
die al vóór 1915 ontstond uit een kruising tussen ‘Ponderosa’ en ‘Dwarf
Champion’. Kweek ze gerust in grote potten, over de smaak wordt al meer
dan 100 jaar geroemd, daarom bestaat dit rasje nog!

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295197  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Big Pink'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze roze, middelgrote tomaten (250 g)
hebben een uitstekende smaak en maken van
je broodje of salade een waar meesterwerk!
Het ras is afkomstig uit de Tobacco Road Farm,
men heeft steeds weer geselecteerd op de gezondste planten in
combinatie met de beste smaak. Het resultaat is een van de meest
gezonde roze vleestomaten met een excellente smaak, die de
verwantschap verraad met de heerlijke oude rassen Brandywine, Tiffen
Mennonite en German Johnson. De vruchten hebben een tamelijk dunnen
schil en rijpen vrij vroeg.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295199  15 zaden  € 2,50 

Vleestomaat 'Big Rainbow' /
'Lucky Cross'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Uit de groep ananastomaten is dit een van de
mooist gekleurde; van schil tot in het
vruchtvlees is de driekleur zichtbaar: geel,
oranje en rood. Hoewel teelt in de kas een slechte zomer compenseert, is
voor deze middenlaatrijpende tomaat (300-500g) als enige Ananastomaat
ook buiten te telen. De meeste zomers resulteren in een zeer goed
smakende vrucht: fruitig zoet. Zonarme jaren hebben een negatieve
weerslag op de smaak. Per tros uitdunnen op 2 vruchten. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295200  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Big Sky Brandy'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze heerlijke vleestomaat wordt vanwege de
kleur en de zachte textuur “Ananastomaat”
genoemd. Het is een kweekproduct van de
bekende tomatenveredelaar Tom Wagner. Dat
staat borg voor kwaliteit: reken op een goede productie en een
uitmuntende smaak!  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295202  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Big Yellow Zebra'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een prachtige tomaat met flinke groeikracht.
In onrijpe toestand zijn de vruchten lichtgroen
met donkergroene strepen, rijpend ontstaan
gele vruchten met donkergele strepen: een
subtiele zebratekening! De vruchten zijn groot en wegen 200-300 gram.
Ondanks de forse bladgroei doet dit fraaie ras het redelijk goed buiten,
teelt onder afdak of in kas is uiteraard veiliger! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295205  15 zaden  € 2,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/295120-vleestomaat-azoychka
https://www.vreekenszaden.nl/295120-vleestomaat-azoychka
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295160-vleestomaat-bali
https://www.vreekenszaden.nl/295160-vleestomaat-bali
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295170-vleestomaat-barnes-mountain-yellow
https://www.vreekenszaden.nl/295170-vleestomaat-barnes-mountain-yellow
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295180-vleestomaat-basinga-yellow-giant-belgium
https://www.vreekenszaden.nl/295180-vleestomaat-basinga-yellow-giant-belgium
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295185-vleestomaat-beauty-king
https://www.vreekenszaden.nl/295185-vleestomaat-beauty-king
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295190-vleestomaat-behemoth-king
https://www.vreekenszaden.nl/295190-vleestomaat-behemoth-king
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295197-vleestomaat-big-dwarf-new-big-dwarf
https://www.vreekenszaden.nl/295197-vleestomaat-big-dwarf-new-big-dwarf
https://www.vreekenszaden.nl/295199-vleestomaat-big-pink
https://www.vreekenszaden.nl/295199-vleestomaat-big-pink
https://www.vreekenszaden.nl/295200-vleestomaat-big-rainbow-lucky-cross
https://www.vreekenszaden.nl/295200-vleestomaat-big-rainbow-lucky-cross
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295202-vleestomaat-big-sky-brandy
https://www.vreekenszaden.nl/295202-vleestomaat-big-sky-brandy
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295205-vleestomaat-big-yellow-zebra
https://www.vreekenszaden.nl/295205-vleestomaat-big-yellow-zebra
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520


Vleestomaat 'Big Zebra'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een unieke kleur, zoals je het zelden ziet bij
tomaten. Geheel rijp zijn de vruchten rood met
groene strepen en doorgesneden zien we een
groen met rozerood geaderd vruchtvlees. De
vrij grote vruchten (250-300 g) hebben een milde en zoete smaak. 
 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295206  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Black'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Dit is een zeer oud ras uit Rusland, waar
verder weinig historie van bekend is. Vanwege
de rijke en unieke smaak Is dit ras bij kleine
kwekers nog zeer geliefd! De klimmende plant
(150-170 cm) groeit het beste in de kas en zal vrij laat zijn heerlijke oogst
geven.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295207  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Black Aisberg'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een Russische, fraai geribde, zeer donkerrode
vleestomaat met een goede smaak. De oogst
is opvallend vroeg, waardoor de kans op ziekte
wat kleiner is. Aisberg betekent ijsberg in het
Russisch, de reden van deze naam is me niet bekend. De maat is
gemiddeld 150-350 gram. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295208  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Black from Tula'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Prachtige, donkere vleestomaat, middengroot
en tijdens zonnige zomers zwartrood van kleur.
De oogst is redelijk vroeg, de smaak
aromatisch, zoet met een tintje gerookt. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295210  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Black Seaman'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Sterke, Russische traditional! De compacte
groei combineert dit ras met een vroege oogst,
vrij uniek voor een “zwarte” tomaat. De flinke
vruchten (300-500 g) kleuren prachtig diep
kastanjebruin met rood met olijfgroene schouders. De prachtige, volle
smaak is complex, intens en zalvend. Teelt in potten gaat heel goed. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.

Vleestomaat 'Blue Fruit'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Prachtig donkerrode vruchten met
blauwpurperen glans aan de zonkant. De
bijzondere kleur komt de smaak ook ten
goede: deze is robuust, rijk en uniek te
noemen, je geniet van elke hap! De vruchten zijn 5-7 cm in doorsnee en
wegen 250-300 gram. Het grove blad (wordt in het Engels ‘potato-leaf’
genoemd combineert de stevige plant met een ijverige groei. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295215  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Borsalina' F1 /
'Corazon' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Eindelijk is er erkenning voor deze prachtig
gevormde tomaat, dat uit zich in deze
professionele verbetering van de originele
soort: grotere opbrengst en meer uniformiteit in de vruchtvorm dan de
echte oude soort, die we in nummer 295440 als volgt beschrijven: Dit
oude ras komt uit Italië, geeft grote, hartvormige tomaten, weinig zuur en
een prettig aroma. De kleur is rood met een groene kraag. De rijping is
van binnen naar buiten, zodat een lichtere vrucht (oranje of groenig) toch
al een goede smaak heeft, uiteraard is een rood gerijpte vrucht het
allerlekkerst! Meestal is de vrucht sterk geribd, gladde vruchten komen
ook voor. Ook de vorm kan variëren: plattere onregelmatige vormen
komen voor, dat is afhankelijk van jaar en standplaats. Een origineel
oogstgeschenk voor uw hartsvriend(in)… 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295220  10 zaden  € 4,95 
295220.1  1000 zaden  € 295,00 

Vleestomaat 'Bountiful' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Het is altijd fijn te merken, dat er zaadhuizen
zijn die extra op smaak letten! Deze zeer
vruchtbare vleestomaat (250 g) groeit erg
gezond, het liefst in de kas, maar met steun is
de buitenteelt een goede optie. Burpee heeft zijn reeds bestaande ras
‘Tomande’ doorontwikkeld, verbeterd en iets zwaarder gemaakt. En... zoals
vermeld: heel aromatisch! Geïntroduceerd in 2016.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295222  15 zaden  € 2,50 

Vleestomaat 'Boyarsky'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Aan flinke rankende planten groeien deze
helderrode vleestomaten, die soms een flink
gewicht kunnen bereiken: 700 gram komt
voor! Dit is een sterke en smakelijke Russische
tomaat, die genoemd is naar de bekende Russische acteur en zanger
Mikhail Sergeevich Boyarsky. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295225  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Brandy Boy' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Wat fijn, dat kweekbedrijven zoals Burpee
voort borduren op smaaktoppers! In dit geval
is de bekende historische tomaat ‘Brandywine’
die zij onderhanden hebben genomen. Wat
slimme kruisingen hebben geleid tot een wat gelijkmatiger vorm,
verbeterde ziekteresistentie, meer opbrengst en een nettere groeiwijze. De
smaak is uiteraard behouden gebleven: hemelse combinatie van een
prettige textuur, veel aroma’s en voldoende zoete tonen. Ook de schil is
dun gebleven, dat bijt prettig... Tomatenliefhebbers: Brandy Boy is er klaar
voor om door jou geteeld en geadoreerd te worden!

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295230  15 zaden  € 2,50 

Vleestomaat 'Brandywine Black' /
'True Black Brandywine'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De fantastische (“hemelse”) smaak van de
Brandywine, gecombineerd met de zalvend
zoete eigenschappen van de zwarte tomaten
(een tikje gerookte smaak zelfs) maakt dit tot een mooie, complex
smakende vleestomaat. Teel ze in de kas of onder een (golfplastic) afdak.
Een zogenaamd aardappelblad-type. De plant kan flink groot worden en
soms komt een plant voor, dat kleinere vruchten geeft. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
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https://www.vreekenszaden.nl/295206-vleestomaat-big-zebra
https://www.vreekenszaden.nl/295206-vleestomaat-big-zebra
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295207-vleestomaat-black
https://www.vreekenszaden.nl/295207-vleestomaat-black
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295208-vleestomaat-black-aisberg
https://www.vreekenszaden.nl/295208-vleestomaat-black-aisberg
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295210-vleestomaat-black-from-tula
https://www.vreekenszaden.nl/295210-vleestomaat-black-from-tula
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295212-vleestomaat-black-seaman
https://www.vreekenszaden.nl/295212-vleestomaat-black-seaman
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295215-vleestomaat-blue-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/295215-vleestomaat-blue-fruit
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295220-vleestomaat-borsalina-f1-corazon-f1
https://www.vreekenszaden.nl/295220-vleestomaat-borsalina-f1-corazon-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/295440
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295222-vleestomaat-bountiful-f1
https://www.vreekenszaden.nl/295222-vleestomaat-bountiful-f1
https://www.vreekenszaden.nl/295225-vleestomaat-boyarsky
https://www.vreekenszaden.nl/295225-vleestomaat-boyarsky
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295230-vleestomaat-brandy-boy-f1
https://www.vreekenszaden.nl/295230-vleestomaat-brandy-boy-f1
https://www.vreekenszaden.nl/295235-vleestomaat-brandywine-black-true-black-brandywine
https://www.vreekenszaden.nl/295235-vleestomaat-brandywine-black-true-black-brandywine
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520


Vleestomaat 'Brandywine
Prudens Purple'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze purperroze varieteit heeft bijna net zo’n
hemelse smaak als de rozerode (zie 295250):
sappig, zoet en aromatisch. Met een gewicht
van 300-500 g echt een kanjer en… dit ras is extra vroeg rijpend. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295240  25 zaden  € 1,50 
295240.1  1.000 zaden  € 20,00 

Vleestomaat 'Brandywine Pink-
Red'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een historisch ras van de wederdopers uit
1885, genoemd naar de Brandywine-rivier in
Pennsylvania. De vruchten zijn klaar voor de
oogst als ze oranje-groen gestreept zijn en rijpen na tot een diepe
rozerode kleur. Een vleestomaat van wel 350-450 g met een zeer aparte
“hemelse” smaak. Op tijd blad plukken en dieven om ziekten te
voorkomen, teelt in de kas geeft de beste resultaten. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295250  25 zaden  € 1,95 
295250.1  1.000 zaden  € 29,95 

Vleestomaat 'Brandywine Yellow'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een historisch ras van de wederdopers uit
1885, genoemd naar de Brandywine-rivier in
Pennsylvania. De vruchten zijn klaar voor de
oogst als ze geel-wit gestreept zijn en rijpen
na tot diep oranjegeel. Een vleestomaat van wel 350-450 g met een zeer
aparte “hemelse” smaak. Op tijd blad plukken en dieven om ziekten te
voorkomen, teelt in de kas geeft de beste resultaten. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295260  25 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Brazilian Beauty'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De favoriet van de Braziliaanse familie van
mijn kweker. Bruinzwarte platronde tot ronde
vlezige tomaat. De smaak is fantastisch en het
vruchtgewicht ongeveer 300 g. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295264  15 zaden  € 2,95 

Vultomaat 'Brown Derby Mix'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Bruinrood is een fraaie en zeldzame kleur voor
deze bijzondere groep onder de tomaten. Ze
hebben dikke vruchtwanden en zijn verder hol
en breed als paprika, heerlijk om te vullen met
een gerechtje: vis, vlees of vegetarisch. Geef dit klimmende gewas een
warm plekje. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295266  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Bychij Lob'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Van oorsprong een Russisch ras, de naam
betekent: ossenvoorhoofd. Het bijzondere van
deze middengrote, rode vleestomaat is de zeer
vroege en toch lang doorgaande oogst. Ook
tijdens weinig zon-uren blijven de planten goed doordragen. De goede,
rijke smaak wordt intenser naarmate de zomer vordert. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295267  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Cardinal Mazarini'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Zeer grote en smakelijke vruchten van 300-600
gram. De smaak van de kardinaalrode,
hartvormige vruchten is zoet met voldoende
zure en aromatische tonen. Een geliefde
Russische tomaat! De planten groeien het beste in de kas en klimmen tot
2 m hoogte. De tomaat is vernoemd naar een van de machtigste en meest
hebzuchtige kardinaals van Frankrijk: Giulio Mazarino, misschien had hij
een bewonderaar… 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.

Vleestomaat 'Caspian Pink'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze rozerode vleestomaat wordt soms wel
“The Queen of the Pinks” genoemd, die zelfs
wedijvert met de smaaktopper Brandywine!
Vlezig, zoet en aromatisch, niet te weerstaan...
de vruchten bereiken een gewicht van 400-500 gram en soms zwaarder.
Dit Russische ras, dat rond de Kaspische Zee is ontstaan kan goed tegen
koudere omstandigheden. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295269  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Cherokee
Chocolate'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze prachtige, chocoladekleurige variëteit is
een toevallige mutant uit de 'Cherokee Purple'.
De smaak is dezelfde als van dit oude ras:
zoet, rijk, iets gerookt een sensationele smaakervaring gecombineerd met
een unieke kleur! Een goede zomer en een droge narijping helpen bij de
smaakontwikkeling. Geef dit prachtige ras door aan het nageslacht...! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295270  ±100 zaden (0,4 g)  € 1,95 
295270.1  ± 2500 zaden (9 g)  € 25,00 

Vleestomaat 'Cherokee Purple'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De Chirokee-indianen kweekten dit ras al
eeuwen. Ze geven vrij grote vruchten met
donkerbruinpurperen schil, groene schouders
en inkepingen bij het steeleind. Het
vruchtvlees is steenrood en vol van smaak. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295280  15-25 zaden  € 1,50 
295280.1  1000 zaden  € 25,00 
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Vleestomaat 'Chianti Rose'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Dit is een kruising waarbij ‘Brandywine’ een
van de voorouders is. Dat belooft een zeer
smaakvolle vleestomaat en jawel: rozerode
vruchten van 400-800 gram, een dunne schil
met complexe, goed gebalanceerde smaken. Dit ras rijpt goed in Noord-
Europa, hoewel een kas of afdak wel de voorkeur heeft. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295285  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Chocolate Stripes'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een ware aandachtstrekker vanwege het fraaie
uiterlijk: groot en vaak diep geribd,
donkerrood met groene fijnbelijnde
dwarsstrepen. De heerlijke smaak is volgens
de kenners: complex, rijk, zoet en aards! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295290  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Coeur de Boeuf
Blanc'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De fraaie, hartvormige vruchten zijn lichtgeel
(bijna wit) van kleur. De smaak is: zacht,
sappig, fruitig, zoet en aromatisch.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295294  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Coeur de Boeuf
Noire' / 'Black Oxheart'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De fraaie, hartvormige vruchten zijn
donkerrood met donkergroene en bruinrode
vlakken. De smaak is raak: zacht, sappig, zoet,
aards en aromatisch.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295295  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Costoluto
Fiorentino'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een overdreven (en daarom zo sierlijke!)
geribde vorm heeft dit oude Italiaanse ras. Net
een miniatuurpompoen… De vruchten zijn
middelzwaar (150g), tamelijk sappig en stevig met een smaak, die de
Italianen nog steeds lyrisch maakt! Kweek deze beauty's en geniet er van! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295300  15 zaden  € 1,95 
295300.1  1000 zaden  € 29,95 

Vleestomaat 'Dagma's Perfection'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een prachtige, tweekleurige vleestomaat uit de
ananas-serie. De vruchten zijn afgeplat en
wegen gemiddeld 300-400 gram. Dit sterke ras
geeft een grote oogst van lichtgele vruchten
met fijne rode strepen. De fruitige, frisse en zoete smaken strijden om
voorrang…  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295310  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat ‘Danko’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een vroeg oogstbare, hartvormige vleestomaat
van 300-400 gram. Dit Russische,
professionele ras werd ontwikkeld door het
Siberian Research Plant Breeding Institute,
waar vele toppers vandaan komen. Er is gelet op goede, vroege productie
en aantrekkelijke smaak. Smaaktesten wijst dit ras aan als lekkerste
hartvormige tomaat. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295320  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Druzba' / 'Grosse
Lisse' / 'Dicke Glatte' / 'Tomate
aus Sebis'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Bijzonder sappige en zoete Bulgaarse of
Roemeense vleestomaat (150-500g) met
opvallend weinig zaad in de vrucht. Laat 2, hooguit 4 vruchten per tros
voor een goede groei en rijping. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295330  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Dwarf Canadian' /
'Canadian Dwarf'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De naam verraad de compacte groei (ongeveer
120 cm) maar wel breeduit. De (voor een
vleestomaat) tamelijk kleine vruchten zijn
heerlijk fris, sappig en zoet met het juiste zuurtje. Pluk ze niet overrijp, de
smaak wordt dan minder. De productie is opvallend goed van deze
(wellicht) uit Canada afkomstige topper.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295335  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Emerald Apple' /
'Izumrudnoe Jaloko' / 'Lime Green
Salad' / 'Aunt Ruby's German
Green'/ "Smaragd apfel"

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een grote, smaragdgroene, verticaal
gestreepte vrucht, vaak met een blosje oranje. De planten blijven compact
(50-60 cm) maar vanwege de zwaarte wel wat steun geven. De mooie,
volle smaak, bijzondere kleur en het zachte mondgevoel doen je aan
avocado’s denken! 100-300 g per vrucht. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295360  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Erika d'australie' /
'Röd Platt'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Rode, platte, zwak geribde vruchten (250-450
g) met zeer zacht vruchtvlees. De smaak wordt
geroemd: zeer goed met een vleugje zoet en
een vleugje zuur. Een aanrader dus! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295380  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Myrto' F1 / 'Pyros'
F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een van de best bestendige vleestomaten
tegen de aardappelziekte, tevens resisitent
tegen fusarium en verticilium. Een modern
topras dus! Vrij grote tomaat (180-200g). Zeer geschikt voor de volle
grond, hoogte 120-150 cm. De smaak is zeer goed, tamelijk zoet. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295395  15 zaden  € 3,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/295285-vleestomaat-chianti-rose
https://www.vreekenszaden.nl/295285-vleestomaat-chianti-rose
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295290-vleestomaat-chocolate-stripes
https://www.vreekenszaden.nl/295290-vleestomaat-chocolate-stripes
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295294-vleestomaat-coeur-boeuf-blanc
https://www.vreekenszaden.nl/295294-vleestomaat-coeur-boeuf-blanc
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295295-vleestomaat-coeur-boeuf-noire-black-oxheart
https://www.vreekenszaden.nl/295295-vleestomaat-coeur-boeuf-noire-black-oxheart
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295300-vleestomaat-costoluto-fiorentino
https://www.vreekenszaden.nl/295300-vleestomaat-costoluto-fiorentino
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295310-vleestomaat-dagma-perfection
https://www.vreekenszaden.nl/295310-vleestomaat-dagma-perfection
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295320-vleestomaat-danko
https://www.vreekenszaden.nl/295320-vleestomaat-danko
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295330-vleestomaat-druzba-grosse-lisse-dicke-glatte-tomate-aus-sebis
https://www.vreekenszaden.nl/295330-vleestomaat-druzba-grosse-lisse-dicke-glatte-tomate-aus-sebis
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295335-vleestomaat-dwarf-canadian-canadian-dwarf
https://www.vreekenszaden.nl/295335-vleestomaat-dwarf-canadian-canadian-dwarf
https://www.vreekenszaden.nl/295360-vleestomaat-emerald-apple-izumrudnoe-jaloko-lime-green-salad-aunt-ruby-german-green-smaragd-apfel
https://www.vreekenszaden.nl/295360-vleestomaat-emerald-apple-izumrudnoe-jaloko-lime-green-salad-aunt-ruby-german-green-smaragd-apfel
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295380-vleestomaat-erika-australie-rod-platt
https://www.vreekenszaden.nl/295380-vleestomaat-erika-australie-rod-platt
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295395-vleestomaat-myrto-f1-pyros-f1
https://www.vreekenszaden.nl/295395-vleestomaat-myrto-f1-pyros-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520


Vleestomaat 'Fantome du Laos' /
'Phantom of Laos'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De uitbundige groei (liefst in de kas of onder
een afdak) wordt beloond met een grote oogst
van middengrote 150-250 g vruchten in een
heldere (bijna) witte tot zeer lichtgele kleur. De vruchten blijven puntgaaf,
barsten of smetten niet snel en smaken, fris met een mooie zuurbalans.
De planten zijn redelijk Phytophthora bestendig. Maak eens een
verrassende, gele tomatensoep!  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295398  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Ferline' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een van de best bestendige vleestomaten
tegen de aardappelziekte, tevens resisitent
tegen fusarium en verticilium. Een modern
topras dus, het lastige jaar 2006 gaf een
goede oogst! Middelgrote tomaat (tot 150g). Zeer geschikt voor de volle
grond. De smaak is goed, tamelijk zoet, geen uitgesproken aroma. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295400  15 zaden  € 3,50 

Vleestomaat 'Forma di Pera' /
'Red Pear Italian'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Dit oude Noord-Italiaanse ras wordt door veel
oude zaadhuizen aldaar gekoesterd en
geprezen! De hoogronde, grote tomaten
kunnen wel 500 g "groot" worden: een Italiaanse smaaktopper! De grote
peervormige vruchten hebben een groene top, in Nederland zijn we daar
niet aan gewend, maar het "groen" is gewoon eetbaar. Een flink groeiend
ras, dat voor het overzicht eventueel gediefd kan worden. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295410  25 zaden  € 2,50 
295410.1  1000 zaden  € 15,00 

Vleestomaat 'Géante d'
Orembourg' / 'Géante
d'orenbourg'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een rozerode reuzentomaat, die 300-1200 kg
kan wegen! Dit Siberische ras heeft een
excellente smaak, de planten hebben een grote groeikracht en de
vruchten rijpen vroeg. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295413  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'German Johnson
Pink' / 'German Pink' / 'North
Carolina Pink'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een buitengewoon waardevolle, historische
vleestomaat van een fraaie, rozerode kleur. De
robuust groeiende planten geven flinke vruchten van 400-800 g per stuk,
die weinig zaden bevatten en heerlijk zoet zijn. Door de lage vatbaarheid
voor scheuren blijft de tomaat ook een lust voor het oog en dus geschikt
voor de handel. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295415  ± 25 zaden  € 1,95 
295415.1  1000 zaden  € 20,00 

Vleestomaat 'Gigantesque'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Uit Oekraïne komt dit oogstzekere ras. De
planten klimmen, maar hebben een stevige
opbouw en de oranjerode vruchten wegen
gemakkelijk 1 kg per stuk. Het stevige,
rozerode vruchtvlees, robuuste smaak en weinig zaad maken het tot een
heerlijke sandwich tomaat! Dit ras groeit beter in Noord-Europa dan in
warme landen. De ziektebestendigheid is hoog. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295416  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Gigantomo' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Na 20 jaar intensief kweekwerk presenteren
we deze reuzenvrucht. Een grotere tomaat zal
je niet snel vinden, dit ras geeft vruchten van
500-1500 gram! De klimmende planten zijn vrij
resistent tegen veelvoorkomende ziekten, teelt in de kas is echter aan te
bevelen. De trossen uitdunnen naar 1 vrucht per tros geeft de grootste
resultaten. De smakelijke recordvruchten (tot wel 25 cm doorsnee) stelen
letterlijk de show! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295417  10 zaden  € 2,95 

Vleestomaat 'Giordane' /
'Giordano'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze vleestomaat is genoemd naar of
ontwikkeld door de bekende Franse
groenschrijver Louis Giordano. De vruchten
munten uit in smaak, dus ik begrijp zijn voorkeur en keus: zoet met mooie
fruitige tonen. De planten zijn halfklimmend, meestal niet hoger dan 150
cm. Vruchten wegen 200-600 gram.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295418  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Goji Faranji'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Voorzover we kunnen nagaan is dit ras
afkomstig uit Iran. De rode geribde vruchten,
met een typerende V-vorm zijn geliefd
vanwege de zeer goede smaak: stevig
aromatisch, zelfs iets pittig, zachte textuur en voldoende zoet. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295420  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Great White' x 'Oso
Blue P20' / 'Great White Blue'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Dit eindresultaat krijg je als de ‘Great White’
met de ‘OSU Blue P20' wordt gekruist: een
prachtige vleestomaat met lichtgeel overgaand
naar donkerpaars in de schouder. De vruchten zijn min of meer afgeplat
en kunnen een gewicht van 500 g bereiken, meestal rond de 200 g. De
prettige smaak kan je omschrijven als sappig, boterzacht en fruitig. De
vruchten barsten niet snel en zijn lang houdbaar.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295423  15 zaden  € 1,95 
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https://www.vreekenszaden.nl/295398-vleestomaat-fantome-du-laos-phantom-laos
https://www.vreekenszaden.nl/295398-vleestomaat-fantome-du-laos-phantom-laos
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295400-vleestomaat-ferline-f1
https://www.vreekenszaden.nl/295400-vleestomaat-ferline-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295410-vleestomaat-forma-di-pera-red-pear-italian
https://www.vreekenszaden.nl/295410-vleestomaat-forma-di-pera-red-pear-italian
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295413-vleestomaat-geante-orembourg-geante-orenbourg
https://www.vreekenszaden.nl/295413-vleestomaat-geante-orembourg-geante-orenbourg
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295415-vleestomaat-german-johnson-pink-german-pink-north-carolina-pink
https://www.vreekenszaden.nl/295415-vleestomaat-german-johnson-pink-german-pink-north-carolina-pink
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295416-vleestomaat-gigantesque
https://www.vreekenszaden.nl/295416-vleestomaat-gigantesque
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295417-vleestomaat-gigantomo-f1
https://www.vreekenszaden.nl/295417-vleestomaat-gigantomo-f1
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295418-vleestomaat-giordane-giordano
https://www.vreekenszaden.nl/295418-vleestomaat-giordane-giordano
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295420-vleestomaat-goji-faranji
https://www.vreekenszaden.nl/295420-vleestomaat-goji-faranji
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295423-vleestomaat-great-white-oso-blue-p20-great-white-blue
https://www.vreekenszaden.nl/295423-vleestomaat-great-white-oso-blue-p20-great-white-blue


Vleestomaat 'Green Copia'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een toevallig mutant van de Russische geel-
roodgestreepte tomaat ‘Copia’. De grote
vruchten (400 gram) zijn fantastisch van kleur:
oranjerood met groene en gele strepen. De
klimmende planten rijpen tamelijk vroeg. De smaak is zeer goed, bij
zonnige zomers steviger dan bij regenachtige zomers. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295424  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Green Giant'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De klimmende planten geven enorm grote
vruchten tot wel 1 kg zwaar, meestal 350-500
g! De rijpe kleur van deze tomaat is diepgroen,
dat is even wennen… Door voorzichtig knijpen
kan je constateren of de vrucht rijp is. De eerste indruk bij het snijden van
de vrucht is: een kiwi! Maar zowaar: de smaak is echt tomaat! Een zeer
vlezige tomaat met weinig zaad en weinig sap. Naast de zeer goede
textuur heeft de vrucht een mooi uitgebalanceerde smaak: subtiel, zoet en
fruitig met enige kruidigheid. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295425  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Hastings Redfield
Beauty'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Tamelijk vroeg oogstbaar, historisch ras met
rozerode middelgrote vruchten (175-350 g).
De tomaten groeien in trossen van 3-5
vruchten en zijn niet gevoelig voor barsten. De smaak is raak: zoete
tonen, mild en goede zuurbalans, smullen dus!  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295430  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Hazel Gold'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Dit prachtige, oude ras rijpt door en door
goudgeel en produceert middengrote, mooi
geribde vruchten van 200-350 gram, 8-10 cm
in doorsnee. ‘Hazel Gold’ rijpt goed in Noord-
Europa. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295432  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Heart of Orange'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Één grote hap vitaminen! Deze tomaat zit vol
potentiële gezondheid en de helderoranje kleur
lacht je toe in salades en andere gerechten.  
De grote vruchten hebben de opmerkelijke
vorm van een hart en wegen rond de 400 g. Een prachtige Russische
traditional! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295437  15 zaden  € 2,95 

Vleestomaat 'Heart of the Bull' /
'Ox Heart' / 'Cuor di Bue' / 'Coeur
de Boeuf'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Dit oude ras komt uit Italië, geeft grote,
hartvormige tomaten, weinig zuur en een
prettig aroma. De kleur is rood met een groene kraag. De rijping is van
binnen naar buiten, zodat een lichtere vrucht (oranje of groenig) toch al
een goede smaak heeft, uiteraard is een rood gerijpte vrucht het
allerlekkerst! Meestal is de vrucht sterk geribd, gladde vruchten komen
ook voor. Ook de vorm kan variëren: plattere onregelmatige vormen
komen voor, dat is afhankelijk van jaar en standplaats. Een origineel
oogstgeschenk voor uw hartsvriend(in)… 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295440  25 zaden  € 2,50 
295440.1  1000 zaden  € 9,95 
295440.2  10.000 zaden  € 25,00 

Vleestomaat 'Heart of the Bull' /
'Ox Heart' / 'Cuor di Bue' / 'Coeur
de Boeuf'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
ECO GETEELDE ZADEN! Dit oude ras komt uit
Italië, geeft grote, hartvormige tomaten,
weinig zuur en een prettig aroma. De kleur is rood met een groene kraag.
De rijping is van binnen naar buiten, zodat een lichtere vrucht (oranje of
groenig) toch al een goede smaak heeft, uiteraard is een rood gerijpte
vrucht het allerlekkerst! Meestal is de vrucht sterk geribd, gladde vruchten
komen ook voor. Ook de vorm kan variëren: plattere onregelmatige
vormen komen voor, dat is afhankelijk van jaar en standplaats. Een
origineel oogstgeschenk voor uw hartsvriend(in)… 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295442  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Heart's Delight
Black'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Compacte planten, die vrij vroeg dragen en
een goede oogst van niet te grote
vleestomaten geven (6-9 cm doorsnee). De
naam zegt iets over smaak en uiterlijk: 1) sappige, zachte en soepele
smaak is verbonden aan 2) prachtige, bruin met rode kleur. Een aanrader! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295443  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat ‘Henderson’s Pink
Ponderosa’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Flink grote, rozerode vruchten, soms zwaarder
dan 1 kg! Dit oude ras van Peter Henderson &
Co dateert van 1870, afkomstig van zijn
Luxemburgse grootmoeder Anne Ponderosa, en is nog steeds een
smaaktopper en populair bij de hobbyist. 
V 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295444  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Hillbilly Potatoe
Leaf'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze prachtige, historische vleestomaat uit
Ohio en West Virginia geeft grote vruchten
(400-900 g!) in een sierlijke verschijning:
oranjegeel met rode en roze strepen, de kleur zet zich voort in het
vruchtvlees. De smaak is geweldig, zoals een vleestomaat moet zijn:
zalvend, zoet en toch voldoende sappig! Het blad is stevig en groot
(potato leaf = aardappelblad) 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295445  ± 25 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Indigo Blue Beauty'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze succesvolle rood met blauwe tomaat is
gekweekt door Brad Gates en ontstaan uit een
kruising tussen ‘Beauty King’ en een blauwe
tomaat. De planten geven een flinke productie
van middelgrote vruchten (150-200 g). De smaak is zeer goed en de
blauwe kleur (dat veroorzaakt wordt door het gezondmakende
anthocyaan) bouwt zich meer op naarmate er meer zon is.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295446  10 zaden  € 2,95 
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Vleestomaat 'Isla Margarita'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Dit rozerode ras komt van het eiland Margarita
in Venezuela en wordt langzamerhand
populairder op biomarkten in de VS. De
afgeplatte, geribde vruchten wegen 250-400
gram, zijn dunschillig met een complexe, fantastische smaak. Een grote
opbrengst is gebruikelijk. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295447  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Ispolin'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een van de grootste Russische vleestomaten!
Ispolin betekent Reus, de rozerode vruchten
worden gemakkelijk 10 cm in doorsnee en
zitten bomvol aardse en zoete aroma. Dit gaat
snel een van je favorieten worden!

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295448  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Joyau d' Idaho'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze vleestomaat kan je zien als een vroege
en kleine Marmande. Deze laatste was in de
20e eeuw de standaard voor vleestomaten. De
opvallende vroegheid van dit ras is heel
interessant voor de buitenteelt, het goede aroma en de stevigheid van de
Marmande is behouden gebleven. Blijkbaar is dit ras in Idaho ontstaan, en
een juweeltje (Joyau in het Frans) is het zeker. Teelt in potten door de
compacte groei is succesvol! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295449  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Julia Child'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze rozerode vleestomaat is doorgegeven
aan generaties en in 1997 in handen gekomen
van Gary Ibsen. Hij was verrast door de
bijzonder goede smaak en noemde de tomaat
naar de beroemde Amerikaanse kok, auteur en TV-persoonlijkheid Julia
Child. Verwacht een overvloedige oogst van 10 cm grote, dieproze, licht
gegroefde, vruchten die een weelderige, fruitige smaak combineert met
het juiste zuurtje en aardse tonen.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295450  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Kellogg's Breakfast'
/ 'Orange Giant'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een topper onder de helderoranje
vleestomaten! De Amerikaanse kenner Carolyn
J. Male prijst de smaak van deze grote tomaat:
"The whopping taste of this mighty tomato is truly unequaled…". "Voluit
vlezig en toch sappig" en "zeer rijk aroma" dagen u uit om dit ras eens te
telen. De grote planten dragen rijk. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295451  15 zaden  € 2,95 

Vleestomaat 'Kiwi'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een prachtige, groene tomaat met een
complexe smaak waar zelfs tonen van citroen
en kiwi naar voren komen! De klimmende
plant geven veel vruchten van 200-400 gram. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295455  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Knockout' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Aan de naam kan je wel afleiden, dat dit een
echt zwaargewicht is! Flinke afmeting, bomvol
smaak en de juiste balans tussen sap en
vruchtvlees. Het gewicht van de vruchten
schommelt tussen 1-1,5 kg, maar als je fanatiek uitdunt op enkele
vruchten per plant, dan komt 2 kg ook voor! Geïntroduceerd in 2007

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295457  15 zaden  € 2,50 

Vleestomaat 'Kosovo'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Prachtige, rozerode vruchten in de vorm van
een hart, vaak met fraaie ribben. Deze werd
waarschijnlijk al decennia in Kosovo geteeld en
is in rond 1990 door een UN-werker
meegenomen. De smaak is opvallend interessant: complexe en rijke
aroma’s, intens en zoet. Velen roemen hierover! De vruchten wegen 300-
500 g.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295458  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Krasnodar Titans'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een vrijwel bolronde tomaat uit Rusland,
Krasnodar, ten oosten van de Krim. De
vruchten variëren in grootte (200-500 g).
Enkele kenmerken, die eruit springen: goede
bewaarbaarheid, zeer grote oogst, stevig vruchtvlees, heerlijk zoet, volle
smaak. Het proberen waard...!  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295459  25 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Lillians Yellow
Heirloom' / 'Gelbe
Riesenfleischtomate'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De uitdrukking "het oog wil ook wat" moet u
even vergeten… De heldergele vruchten
hebben vaak een roze marmering en een groen kraagje, ja zelfs wel eens
rare uitgroeisels. Maar de smaak is subliem: diep, complex met rijke
citrusachtige maar ook lichtzoete aroma's. De oogst is niet groot en de
vruchten bevatten weinig zaad, ze zullen dus wel zeldzaam blijven. Deze
variëteit wordt absoluut niet melig. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295461  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Marvel Striped' /
'Marvel'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een van de grootste tweekleurige tomaten en
de lieveling bij veel liefhebbers. 10 cm
doorsnee met een gewicht tot 1 kg komt voor!
Dit type tomaten wordt ananastomaten genoemd en kenmerken zich door
zachte textuur, zoete en milde aroma’s. Dit ras is gevonden in Oaxaca te
Mexico. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295462  15 zaden  € 1,95 

Zaden - Groenten en Fruit 159/186

https://www.vreekenszaden.nl/295447-vleestomaat-isla-margarita
https://www.vreekenszaden.nl/295447-vleestomaat-isla-margarita
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295448-vleestomaat-ispolin
https://www.vreekenszaden.nl/295448-vleestomaat-ispolin
https://www.vreekenszaden.nl/295449-vleestomaat-joyau-idaho
https://www.vreekenszaden.nl/295449-vleestomaat-joyau-idaho
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295450-vleestomaat-julia-child
https://www.vreekenszaden.nl/295450-vleestomaat-julia-child
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295451-vleestomaat-kellogg-breakfast-orange-giant
https://www.vreekenszaden.nl/295451-vleestomaat-kellogg-breakfast-orange-giant
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295455-vleestomaat-kiwi
https://www.vreekenszaden.nl/295455-vleestomaat-kiwi
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295457-vleestomaat-knockout-f1
https://www.vreekenszaden.nl/295457-vleestomaat-knockout-f1
https://www.vreekenszaden.nl/295458-vleestomaat-kosovo
https://www.vreekenszaden.nl/295458-vleestomaat-kosovo
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295459-vleestomaat-krasnodar-titans
https://www.vreekenszaden.nl/295459-vleestomaat-krasnodar-titans
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295461-vleestomaat-lillians-yellow-heirloom-gelbe-riesenfleischtomate
https://www.vreekenszaden.nl/295461-vleestomaat-lillians-yellow-heirloom-gelbe-riesenfleischtomate
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520
https://www.vreekenszaden.nl/295462-vleestomaat-marvel-striped-marvel
https://www.vreekenszaden.nl/295462-vleestomaat-marvel-striped-marvel
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/291110
https://www.vreekenszaden.nl/zoeken/847520


Vleestomaat ‘Malakhitovaya
Shkatulka’ / ‘Malachite Box’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Groene tomaten wekken soms vervreemding,
toch is het de uiteindelijke rijpe kleur! Hoewel
deze prachtige tomaat iets naar amber
verkleurt in het laatste stadium. De naam betekent: “Malachietkistje” wat
duidt op een sieradendoosje gemaakt van deze groene edelsteen. Soms
verschijnen er mega-bloemen: erg apart! De smaak is fantastisch: fruitig,
tikje zuur, zeer gebalanceerd met een vlezige en sappige textuur. De
planten groeien gezond op en zijn tamelijk ziekteresistent. Minder zonnige
zomers geven toch nog oogst, de plant is Siberië gewend, de oorsprong is
een Russische kweker uit Svetlana. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295463  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Big Daddy' F1

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Door intensievere contacten met Oost-Europa
komen er veel groenteschatten vrij! Deze
Poolse, frambozenkleurige, vrij ronde
vleestomaat heeft een grote groei-energie en
heeft zelfs kansen voor de vollegrond. Veel hobbykwekers geven goede
kweekervaringen door. Het vruchtvlees is zoet en stevig van textuur. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295464  30 zaden  € 3,95 

Vleestomaat 'Mr. Stripey'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een prachtige, grote, gestreepte vleestomaat.
De basiskleur van rijk goudgeel is bedekt met
roodroze verticale strepen en in onrijp stadium
met een groene kop: een zeer opvallende
kleurencombinatie, die in het vruchtvlees nog doorgaat! Mr. Stripey heeft
een hoger gehalte aan natuurlijke suikers dan de meeste rassen, zodat de
natuurlijke zuren, die elke tomaat bevat, zich laten proeven als een extra
aroma. Elke plant (150 cm hoog) produceert een aantal grote tot zeer
grote tomaten. 80 dagen. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295465  25 zaden  € 2,50 

Vleestomaat 'Native Sun'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Voor zover we weten is dit de vroegste gele
tomaat, die toch nog wat gewicht (150-200 g
per vrucht) en een opvallend goede smaak in
de schaal legt. Binnen 2 maanden na het
uitplanten is er een flinke oogst aan zelftoppende struikplanten. De
vruchten blijven opvallend gaaf en barsten niet. Dit ras danken we aan het
veredelingswerk van Tim Peters van Peters Seed & Research. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295466  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Maule’s Success'

Lycopersicon  
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een vleestomaat zoals elke kweker deze
wenst: dieprood, veel vruchtvlees, stevige
(maar niet te harde) schil, gemiddeld 300
gram zwaar en een flinke oogst aan de
krachtige scheuten. De krachtige smaak met voldoende tonen zoet en zuur
zijn het meest intensief na veel zon-uren. Het is een klimmend ras dat in
de kas het best tot zijn recht komt. Dit oude, betrouwbare ras ontstond in
1897, gekweekt door M. M. Miesse, tuinder en tomatenspecialist uit
Lancaster, Ohio. Vervolgens werd deze topper commercieel in 1900
geïntroduceerd door William Henry Maule Seed Company onder de naam
‘Maule’s 1900' en in het daaropvolgende jaar omgedoopt tot ‘Maule’s
Success’. Mr. Maule schrijft het volgende over de ‘Succes’-tomaat: 
 
"Success Tomato, offered for the first time in my 1900 catalogue under the
name of "Maule's 1900," found a place for itself at once in the high esteem
of every tomato grower who planted it. That it well deserves the name
"Success" is borne out in fact that in 1900, when I offered $100 for a
name for this variety, 37 of my customers suggested the name Success.
No other name would have been as appropriate, and no better title has
been found for a new vegetable, fruit or flower for many a day. In shape,
Success is smooth, well formed, and extremely deep from stem to
blossom, making it unusually heavy. It ripens evenly to the stem, and is
without ridges or cracks; it has great meatiness and few seeds. It Is firm
without being hard, an unrivaled home tomato and an unequaled shipper.
The vines are vigorous but compact. The joints are short and it always
fruits in large clusters at every second joint, which accounts for its
wonderful productiveness. Success Is the heaviest for its size of any
variety, and on account of its brilliant red color, depth, and solidity, is the
handsomest tomato I have ever seen. During the last two years almost
10,000 letters have come to hand from my customers, praising Success in
the highest terms. On the market stall, its beautiful appearance and color
makes it sell ahead of all sorts, and its unusual solidity, few seeds, and
desirable form for rapid peeling without waste, makes it the most desirable
canning variety known. The largest growers of tomatoes for canning and
market purposes are all enthusiastic about Success, and so many orders
for five pound lots at $20.00 have already come to hand, that I would
advise early orders from all desiring so large a quantity. I have never
Introduced a variety of any vegetable that has sprung so quickly into
popular favor as the New Success Tomato." 
 
Het bekende zaadbedrijf W. Atlee Burpee introduceert dit ras lovend het
jaar erna in 1901: 
"Success" originated with Wm. Miesse, of Ohio, well known as the
originator of the fine “Enormous." From trials last season, when it was
known as The “Nineteen Hundred’’ Tomato, the introducer received four
thousand reports from forty States and Territories, speaking in highest
terms of this grand new Tomato. At Fordhook Farms we had two patches
of about an acre each; the seed we offer is exclusively of our own growing
and extra selected. From our own experience we should pronounce
“SUCCESS” the best Novelty in tomatoes of the usual vine-like growth, just
as Burpee’s “QUARTER-CENTURY” is the best of all the dwarf tomatoes.
Among the host of new tomatoes these two are undoubtedly the “best
Novelties for the New Century” and are each in their class “absolutely
unequaled.” 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295467  15 zaden  € 2,95 
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Vleestomaat 'Olga's Biggest'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De naam verraadt het al: enorm grote
vruchten, als je flink je best doet
(vruchtdunnen) kan er wel een vrucht van
1500 gram oogstbaar zijn! Dit ras komt uit
Siberië (Barnaoel) en heeft een fantastische smaak, zoals een vleestomaat
smaken moet. De planten klimmen tot ongeveer 2 meter hoogte. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295468  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Pantano' /
'Pomodoro'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De traditioneel Noord-Italiaans ras, ook in
Rome zeer populair. De oogst is bij goede
zomers prima (25 vruchten per plant) en de
smaak is zeer aromatisch en vol. Tamelijk grote maat met enige
ribvorming en zeer weinig zaadontwikkeling: een echte vleestomaat dus.
Typisch voor dit soort is de zgn. groene kraag, het groene deel is ook
gewoon eetbaar en heerlijk zacht. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295469  2 g  € 2,95 

Vleestomaat 'Marmande'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Nog steeds zeer populair, maar al meer dan
100 jaar oud, Frans ras. Flink grote, stevige
vleestomaat. Houdt zich opvallend goed
buiten.  
De smaak is zoals het soort wezen moet: zacht en zoet. Ook ideaal voor
soep! Hoogte 150 cm (buiten) tot  
250 cm (kas). 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295470  25 zaden  € 1,50 
295470.1  1000 zaden  € 7,50 
295470.2  10.000 zaden  € 19,50 

Vleestomaat 'Omar's Lebanese' /
'Ballerina'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Heeft u de wens: "Groot, veel en smakelijk"?
Probeer dan dit bijzondere, Libanese ras eens.
De rozerode vruchten kunnen bijzonder groot
worden, soms dreigen ze zelfs uit hun jasje te groeien… De rijke, zoete
maar verder ook complexe smaak is oogsluitend goed! De middelgrote
planten kunnen 180cm hoog worden. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295471  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Pink Sweet' / 'Opal
Essence'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De grote, rozerode vruchten (100-400g)
hebben soms groene vlekken. De smaak is
top! Het zachte, sappige vruchtvlees is niet
alleen zoet maar ook intens en rijk aan aroma. De flinke planten dragen
rijk. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295472  15 zaden  € 2,50 

Vleestomaat 'Persimmon'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze historische vleestomaat werd in 1781
geïntroduceerd door Thomas Jefferson en
geldt nog steeds als een smaaktopper binnen
de warmgele tot lichtoranje tomaten. De
vruchten worden groot (400-500 g) en houden een glad huidje. De meeste
jaren geven ze een grote oogst, bind ze dus stevig vast! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295473  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'President Garfield'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze middelgrote, fraai geribde, rode
vleestomaat heeft een geweldige smaak en
stamt uit ongeveer 1884, genoemd naar de
20e Amerikaanse president Garfield, die (na
slechts 4 maanden presidentschap) op 2 juli 1881 werd doodgeschoten.
De Deen, dit ras kweekte en een naam gaf, was kennelijk onder de indruk
van dit wereldnieuws… 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295474  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Purple Calabash'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Prachtige, sterk geribde vleestomaat, die
gesteund moet worden. Dit ras dateert uit de
17e eeuw en combineert een onregelmatige
vorm met een zeer goede smaak, op internet
vind je de volgende rake beschrijving: “The complex flavor is hard to
describe, almost like a fruity merlot wine. You have never tasted such a
rich, unworldly, "untomato-ey" tomato. Just fabulous flavor and so showy
in the garden.” De vruchten zijn diep geribd (soms wel 20 ribben!),
donkerwijnrood met bruinrode bovenzijde en platrond tot ovaalrond van
vorm. Het gewicht varieert van 90-200 g met uitschieters van 1 kg per
vrucht! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295475  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Queen of Hearts'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De Engelsman Stanley Jackson besloot om de
ideale tomaat voor “eigen kweek” te gaan
kweken, wars van alle professionele
ontwikkelingen ging hij voor een dunne schil
en een uitmuntende smaak (eigenlijk vooral omdat zijn vrouw Joan
hiernaar vroeg). 20 jaar deed hij er over en gebruikte allerlei favoriete
rassen uit Frankrijk, Spanje en Australië. De naam, die hij ervoor verzon
spreekt voor zich. De hartvorm is een bijkomstigheid en dat de tomaat ook
in Buckingham Palace geteeld wordt was niet de eerste opzet van Stanley!
Tussen 1990 en 2000 was dit ras klaar en geheel naar wens! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295477  15 zaden  € 1,95 
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Vleestomaat 'Raspberry Giant'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Wat lang kan groeien wordt heel lekker! Dit ras
heeft 3 maanden (na uitplanten) nodig om tot
oogstbaar te geraken. Daar is wel een kasje
voor nodig. De beloning is een oogst van 300-
400 gram wegende, platronde, rozerode vruchten met een heerlijk fruitige
en aromatische smaak. De planten kunnen flink uitgroeien, tot wel 180-
230 cm lang, ons bereiken berichten van goede bestendigheid tegen
Phytophthora en de vruchten zijn lang houdbaar. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295478  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Roem van
Mechelen' / ‘Glorie van Mechelen’

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een oud en zeldzaam Belgisch ras (uit 1935)
dat zeer geliefd is onder tomatenverzamelaars.
De niet te grote vleestomaat heeft een mooie,
complexe smaak en een goede opbrengst. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295479  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Rote Herztomate'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Opvallend rijkdragend ras met (meest)
hartvormige vruchten. De planten hebben een
steuntje nodig, blijven opvallend lang gezond
en geven ook buiten vaak een zeer goede (en
tamelijk vroege!) oogst. Opvallend is, dat de plant weinig blad maakt en
daardoor niet snel ziek wordt. Een overvloed aan bloemen leidt (gelukkig)
niet allemaal tot vruchtzetting, dat zou te veel worden! Kortom: één van
de weinige hartvormige vleestomaten, die het meestal prima buiten doen.
Geniet na de oogst van de volle, zoete smaak! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295480  15 zaden  € 2,50 

Vleestomaat 'Perfect Purple' /
'Pale Perfect Purple'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Mooie gave vruchten (bijna “perfect”) in
rozerood met een purperen gloed, die dieper
wordt naarmate er meer zon is. De vruchten
zijn heerlijk zoet, met een voldoende pit, het gewicht per vrucht varieert
van 200-350 g. Het ras is een kruising (door Tad Smith VS) tussen ‘Ozard
Pink’ en ‘Purple Prince’

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295481  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Rouge d'iraq' /
'Rouge d'irak'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze middengrote, rode vleestomaat geeft een
goede oogst en is opvallend ziektebestendig.
De vruchten wegen meestal 100-200 gram,
hoewel exemplaren van 350 gram voorkomen. De zachte, vlezig structuur
en prima smaak -voldoende zoet met een tintje zuur- combineert dit
zeldzame ras met een stevige schil en is dus goed houdbaar. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295482  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Russian Cossack'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Mooi en lekker tegelijk: de kogelronde
vruchten zijn rozerood met blauwe en groene
strepen. Deze wilde kleuren zetten zich voort
in de smaak: stevige aroma’s, sappig en
voldoende zoet. Enige variatie in dit ras is te verwachten, klimmende en
halfhoge planten komen voor.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295483  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Rozovyi Slon' / =
'Pink Elephant'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een van onze vele Russische rassen. Deze
grote vleestomaat vormt prachtige, roze
vruchten. De complexe smaak is uniek: zoete
en zure tonen in perfecte harmonie, aangevuld met genotvolle aroma’s. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295484  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Schwarze Tanne'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een heerlijke Russische roodbruine variëteit.
De middelgrote iets platronde, fraai geribde
vruchten (meestal rond 200 g) zijn vlezig,
sappig, mals, en smelten op de tong! De teelt
in de kas verdient aanbeveling. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295485  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Scoresby Dwarf'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Dit historische Australische ras groeit tot 1 m
hoogte en draagt smakelijke vruchten van 6-8
cm doorsnee. Scoresby is een wijk in
Melbourne. De vruchten zijn vrij klein voor een
vleestomaat maar bezitten wel alle kenmerken: zacht van textuur, zoet en
fris. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295486  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Sleeping Lady'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze forse en heerlijke vleestomaat
combineert enkele unieke eigenschappen in
zich: ze blijven compact (als struiktomaat),
geven een overvloedige oogst en geven
donkerrode, geribde vruchten van 10-15 cm in doorsnee. Een aanrader
voor de buitenteelt, ook voor in grote potten.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295487  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Sophie's Choice'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een van onze vele toppers voor koude
omstandigheden! Deze kleine struiktomaat
(70-80 cm hoog) geeft een flinke oogst van
middengrote vlezige tomaten (200-300 g). Dit
ras komt uit Canada (Edmonton, Alberta). De smaak bevat veel
smaaktonen, echt een ouderwets lekkere tomaat!  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295489  15 zaden  € 1,95 

Vultomaat 'Striped Cavern'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Je zou de groep "vultomaten" (vrij hol van
binnen) haast als siertomaten kunnen
betitelen. Dit ras is door vorm en kleur een
weldaad voor het oog! Groengeel met rode
strepen, later rijpend naar egaal rood. De vorm is zeer scherp geribd en
vrij groot. Hoewel het vulgerecht een groot deel van de smaak zal
uitmaken is de rand van de vrucht toch redelijk zoet en licht
geparfumeerd. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295490  15 zaden  € 1,95 
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Vleestomaat 'Striped German'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Grote, meerhokkige vleestomaat met geel-
roodgevlamde vruchten, een zogenaamde
Ananastomaat (het vruchtvlees lijkt op dat van
een ananas). Deze 2-kleuring is tot in het
vruchtvlees zichtbaar: een mooi effect voor in de salade. Populair is het
complexe, fruitige aroma in combinatie met een zachte textuur en een
dunne schil. Sommige vruchten halen de 300 gram, hoe groter ze worden,
hoe grilliger de vorm kan zijn. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295495  15 zaden  € 1,95 

Vultomaat 'Striped Stuffer'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Grote rode vruchten met lichtrode strepen, aan
de buitenkant net een vleestomaat. Een stuffer
is echter een vultomaat, zeer populair in de
luxere horeca omdat de binnenkant als een
paprika gevuld kan worden met allerlei lekkere hapjes. De schil is zoet en
knapperig! 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295500  15 zaden  € 1,95 

Vultomaat Stuffing Red'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Het lijkt uiterlijk op een gewone (maar zeer
fraaie) vleestomaat, iets hoogrond waardoor
ze zelfs net paprika’s lijken. Snijd je ze open
dan zie je het heerlijk geurende (en
smakende) vruchtvlees net onder de schil. De rest van de ruimte is hol,
zodat dit ras smeekt om lekker te worden gevuld met een vlees- vis of
vegetarisch gerechtje.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295502  25 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Summer Cider'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Deze lichtoranje tot abrikooskleurige
vleestomaten geven soms al vrij vroeg de
eerste oogst en gaan rustig door totdat het
koud wordt. De flinke vruchten (400-900 g)
zijn zoet, fruitig en hebben een zachte textuur.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295506  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Sunset Red Horizon'
/ 'Rostova'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
De Russische traditie in tomatenteelt is
vermaard. Logisch dus dat immigranten uit
Rusland, in de VS aangekomen, hun meest
geliefde rassen meenamen. Nik Peplenov bracht dit ras mee in 1999 en
sindsdien is Amerika gek op deze vleestomaat: vroeg oogstbaar met
behoud van de heerlijke, ouderwets volle tomatensmaak. Die oogst gaat
door tot diep in de herfst, want Sunset staat voor laat, in dit geval kan
zelfs na de nachtvorsten nog geoogst worden! De rode vruchten zijn
groot, 10-14 cm doorsnee, vaak in een punt uitlopend waardoor deze een
hartvorm heeft. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295508  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Tibet Apple' / 'Tibet
Appel'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Vrij compact groeiend, in de naam zie je al de
grote kouderesistentie! Maar ook hete en
droge condities worden goed doorstaan:
typisch een ras voor meerdere types klimaat. De oogst is fantastisch, de
vruchten zijn middengroot (120-280 gram) en meerhokkig, rozerood van
kleur met een rijke, sappige en zoete smaak. Door de grote oogst is wat
steun aan de trossen wel aan te bevelen. Dit oude landras komt
waarschijnlijk van oorsprong uit Tibet. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295520  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Trèfle du Togo'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een vleestomaat hoeft niet altijd groot te zijn!
Dit is de kleinste, die we kennen. De definitie
is: meer dan 4 zaadkamers in de vrucht, ‘Trefle
du Togo’ heeft er 5 of meer... Met een
doorsnee van 3 cm concentreert deze West-Afrikaanse tomaat een
lichtzoete, aromatische smaak. Het vruchtvlees is zacht en sappig; de
buitenteelt lukt opmerkelijk goed, hoewel dit een klimmende tomaat is. De
rode vruchtjes zijn afgeplat en vrij glad tot zeer geribd van vorm. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295530  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Turks Muts'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Geweldige “zwarte” vleestomaat (eigenlijk
donkerrood met zwarte glans) die vooral in de
VS populair is en waarschijnlijk door
Nederlanders zo is genoemd (maar er is een
grammaticafoutje ingeslopen)... De onregelmatige vorm en de neiging om
een “kontje” te vormen zullen daar wel debet aan zijn. De planten groeien
flink en dragen veel en vroeg!

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295535  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat Unigen's 'Montalban'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Onze Italiaanse kweker is trots op deze
topper: ondanks de noodzaak tot steun is dit
een goede kandidaat voor de buitenteelt. De
vruchten smaken zeer goed, zijn middelgroot
(250-350 g) en zijn na de pluk nog lang houdbaar. Uiteraard is de teelt in
een kas of onder een tunnel deze te succesvoller!

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295537  15 zaden  € 3,95 

Vleestomaat 'Valencia'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een niet te grote, prachtig oranje vleestomaat
met veel vruchtvlees en weinig zaden van
binnen. Volgens mijn Amerikaanse kweker één
van de beste in smaak en textuur en van
oorsprong afkomstig van een Spaanse familie in Maine (noord-oost VS).
De vruchten wegen gemiddeld 250 gram, klimmen en rijpen middentijds. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295540  25 zaden  € 2,50 
295540.1  1000 zaden  € 39,00 

Vleestomaat '(Vavilov's)
Moskvich'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een sterke, vruchtbare tomaat , dieprood en
kouderesistent. De rijke smaak wordt zeer
gewaardeerd, de oogst begint vroeg en gaat
lang door. Met enig geluk zal de teelt buiten ook wel moeten lukken. De
vruchten zijn middelgroot: 200-500 gram.  
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295545  15 zaden  € 1,95 
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Vleestomaat 'Voyage'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Fantastisch, dat zoiets groeien kan! Het lijkt
wel een tomatenbrein! Zomaar een paar
verbaasde uitroepen, die zeker ook jouw deel
zal zijn, bij het telen van dit wondertje. De
planten worden 1,5 m hoog. Na de overvloedige bloei groeien de kleine
vruchten in elkaar als een soort reuzenframboos. De naam Voyage = reis
dankt deze tomaat waarschijnlijk aan een indianengewoonte in Zuid-
Amerika om ze mee te nemen op reis. De smaak is de beloning: tikje zoet,
tikje zuur en zeer aromatisch. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295550  25 zaden  € 1,95 
295550.1  2500 zaden  € 59,00 

Vleestomaat 'White Wonder' /
'Snowwhite' / 'Snowball' /
'Milchperle'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Witte tomaten bestaan al minstens 150 jaar,
wij importeerden een Russische tak van dit
opmerkelijk zoete ras. De groei is redelijk compact, vruchtgewicht 200-
400g. Geef de plant de ruimte en snoei met een scherp mes hier en daar
blad weg. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295850  15 zaden  € 2,50 

Vleestomaat 'Winsall' / 'Wins All' /
'Henderson's Winsall'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Peter Henderson introduceerde deze rozerode
vleestomaat in 1924 en was zo overtuigd van
de superioriteit van dit ras, dat hij 3 pagina’s in
zijn catalogus hieraan besteedde. Hij schreef o.a.: “Het wint de
goedkeuring van 40.000 mensen, het wint door zijn kwaliteiten van
zoetheid, stevigheid en hoge vruchtvleesgehalte met weinig zaden...” We
geven toe: de smaak is nog steeds top en de vruchten flink zwaar, rond de
500 gram. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295855  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Yellow Oxheart' /
'Coeur de Boeuf Jaune'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Verwacht een grote productie van gele tot
oranjegele, hartvormige vruchten van flink
formaat: 250-1500 gram! Dit ras werd in elk
geval rond 1915 al veel gekweekt door hobbyisten in West Virginia. De
vruchten bevatten weinig zaad, een-en-al vruchtvlees en hebben een zeer
aangename smaak vol vruchtenaroma’s.  
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295860  15 zaden  € 1,95 

Vleestomaat 'Zakopane' / 'Zwarte
Cevennes'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Een curiositeit, deze prachtige sterkgeribde,
rood tot donkerbruinrode vleestomaat! De
plant houdt van een droge plaats en groeit
gezond tot een hoogte van 1,7-2m. De platronde, grote vruchten kunnen
wel ruim 200 gram wegen! Onrijpe vruchten rijpen geoogst nog opvallend
goed na. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295870  15 zaden  € 2,95 

Vleestomaat 'Zwarte Krim' / 'Nero
di Cremea' / 'Black Krim' / 'Noire
de Crimée'

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Tomato, Beefsteaks Type)
Prachtige historische grote vleestomaat, die
opnieuw menig tomatenhart steelt… De smaak
is zacht en prettig aromatisch en de kleur zeer donkerrood met
zwartgroene belijning.  
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

De grootste tomaten in ons sortiment heten vleestomaten. De naam dankt
deze tomaat aan de grotere hoeveelheid vruchtvlees (i.p.v. sap). Bij de
meeste variëteiten van deze groep gaat dat op, enkele uitzonderingen
zoals de zgn. vultomaten.
295880  10 zaden  € 1,95 

Collectie 6 verschillende Tomaten

Lycopersicon lycopersicum 
(Engels: Collection Pack)
Collectie van 6 verschillende soorten, apart
verpakt: a. Auriga, medium, oranje. b.
Costoluto Fiorentino, zeer groot. c. Red Pear,
zeer klein. d.San Marzano, romatype. e.Sun
Belle, kers, pruimvorm, geel. f. Tigerella, rood-oranje-geel gestreept. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Het sortiment tomaten, dat we zouden kunnen voeren is bijna oneindig en
loopt in de honderden! In een poging het allemaal wat overzichtelijk voor
onze klanten te houden maken we interessante collecties van thema’s die
er toe doen. De soorten die we hiervoor gebruiken zouden in ons
sortiment niet misstaan maar zijn alleen in de collecties te koop.
295900  Collectie van 6 zakjes (apart

verpakt)
 € 4,50 

Heirloom Collectie 5 schaarse
variëteiten

Lycopersicon  
Deze collectie bevat 5 schaarse rassen uit ons
bestaande sortiment en/of soortjes die te
schaars zijn om apart aan te bieden of waar
we te weinig van weten. Alle 5 rassen zijn
interessant en apart verpakt. De samenstelling is wisselend. 
 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Het sortiment tomaten, dat we aanbieden is enorm en loopt in de
honderden! In een poging het allemaal wat overzichtelijk voor onze
klanten te houden maken we interessante collecties van thema’s die er toe
doen. De soorten die we hiervoor gebruiken zijn wisselend en komen soms
niet eens in ons sortiment (die we apart aanbieden) voor.
295909  Collectie van 5 zakjes (apart

verpakt)
 € 9,50 

Heirloom Collectie 10 schaarse
variëteiten

Lycopersicon  
Deze collectie bevat 10 schaarse rassen uit ons
bestaande sortiment en/of soortjes die te
schaars zijn om apart aan te bieden of waar
we te weinig van weten. Alle 10 rassen zijn
interessant en apart verpakt. De samenstelling is wisselend. 
 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Het sortiment tomaten, dat we aanbieden is enorm en loopt in de
honderden! In een poging het allemaal wat overzichtelijk voor onze
klanten te houden maken we interessante collecties van thema’s die er toe
doen. De soorten die we hiervoor gebruiken zijn wisselend en komen soms
niet eens in ons sortiment (die we apart aanbieden) voor.
295910  Collectie van 10 zakjes (apart

verpakt)
 € 15,00 
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Resistente Collectie 6 gezonde
Tuinvariëteiten

Lycopersicon  
Elk jaar komen weer soorten "naar boven
drijven" die opvallen door hoge resistentie
tegen de Phytophthora (aardappelziekte), een
schimmelziekte, die de hele oogst van tomaten
soms laat mislukken. We stellen jaarlijks een collectie samen van 6
gezonde toppers. Sommige soorten maken al deel uit van ons sortiment,
de meeste treft u alleen aan in deze collectie. We proberen een zo groot
mogelijke verscheidenheid aan te brengen, zo kunt u met een gerust hart
tomaten in de vollegrond telen, teelt in de kas is uiteraard ook goed. Elk
soort is apart verpakt per minimaal 15 zaden. Serieus volgens biologische
methode geteeld. We passen regelmatig de pakketten aan, omdat rassen
nog geen blijvende resistentie kunnen hebben. 
V 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Het sortiment tomaten, dat we aanbieden is enorm en loopt in de
honderden! In een poging het allemaal wat overzichtelijk voor onze
klanten te houden maken we interessante collecties van thema’s die er toe
doen. De soorten die we hiervoor gebruiken zijn wisselend en komen soms
niet eens in ons sortiment (die we apart aanbieden) voor.
295915  6 pakjes van 10-15 zaden  € 12,50 

Resistente Collectie 10 gezonde
Tuinvariëteiten

Lycopersicon  
Elk jaar komen weer soorten "naar boven
drijven" die opvallen door hoge resistentie
tegen de Phytophthora (aardappelziekte), een
schimmelziekte, die de hele oogst van tomaten
soms laat mislukken. We stellen jaarlijks een collectie samen van 10
gezonde toppers. Sommige soorten maken al deel uit van ons sortiment,
de meeste treft u alleen aan in deze collectie. We proberen een zo groot
mogelijke verscheidenheid aan te brengen, zo kunt u met een gerust hart
tomaten in de vollegrond telen, teelt in de kas is uiteraard ook goed. Elk
soort is apart verpakt met 10-15 zaden. ECO geteeld. We passen
regelmatig de pakketten aan, omdat rassen nog geen blijvende resistentie
kunnen hebben. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Het sortiment tomaten, dat we aanbieden is enorm en loopt in de
honderden! In een poging het allemaal wat overzichtelijk voor onze
klanten te houden maken we interessante collecties van thema’s die er toe
doen. De soorten die we hiervoor gebruiken zijn wisselend en komen soms
niet eens in ons sortiment (die we apart aanbieden) voor.
295920  10 pakjes van 15 zaden  € 19,50 

Bloembak Collectie 10 compacte
variëteiten

Lycopersicon  
Deze collectie bevat 10 van de mooiste
tomaten met een compacte groei. De
voordelen op een rijtje:  
1) De teelt in potten en bloembakken met
deze soorten is zeer succesvol en kan zonder steuntje… 
2) Compacte soorten rijpen meestal de vruchten vroeg. Dat betekent
vroege oogst en minder kans op ziekten. 
3) De teelt in de vollegrond is gemakkelijk omdat er niet gediefd hoeft te
worden en meestal is 1 stevige stok voldoende. 
Hoewel de samenstelling wisselend is, zitten er dit jaar w.s. de soorten in:
Azure, Balkonzauber, Coldset, Gold Rush, Indian Moon, Iris, Lycoprea,
Morkovnyi (Silvery Fir Tree), Sarajeva M-17 en Tigerette Cherry. 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Het sortiment tomaten, dat we aanbieden is enorm en loopt in de
honderden! In een poging het allemaal wat overzichtelijk voor onze
klanten te houden maken we interessante collecties van thema’s die er toe
doen. De soorten die we hiervoor gebruiken zijn wisselend en komen soms
niet eens in ons sortiment (die we apart aanbieden) voor.
295930  10 pakjes van 10-15 zaden  € 19,50 

Oer Collectie 9 wilde
smaaktoppers

Lycopersicon  
Unieke collectie van 9 wilde oertomaatjes. Dit
is echt historie op je bord: ze worden al
eeuwen gegeten door de Amerikaanse
Indianen! De meeste wilde soorten zijn
verrassend bestand tegen de aardappelziekte, waarschijnlijk hebben ze
een natuurlijke weerstand. Regelmatig wordt door veredelaars
teruggegrepen op deze soorten. 
De samenstelling wisselt regelmatig, op dit moment zijn de soorten: 
Lycopersicon pimpinellifolium ‘Bolivianische Obsttomate’ 
Lycopersicon cheesmanii Galapagos Tomaat 
Lycopersicon pimpinellifolium ‘Ribesoides’ 
Lycopersicon esculentum ‘Humboldtii’ 
Lycopersicon esculentum ‘Columbianum’ 
Lycopersicon esculentum ‘Aurantiacum’ 
Lycopersicon esculentum ‘Pinkfarbene Wildtomate’ 
Lycopersicon pimpinellifolium ‘Microtomate Groseille’ 
Lycopersicon americanum 
 
Teel je vaak op dezelfde plaats je tomaten, bijvoorbeeld in een kas(je)?
Dan kunnen zich ziekten in de bodem ontwikkelen, waar onderstammen
tegen resistent zijn en waarbij dus enten is aan te bevelen: 
voor het enten van tomaten gebruik je dit ras: 291110 Tomaat ‘Landon’.
Als hulpmiddel bevelen we je deze entclips aan: 847520 Entclip 1,5 mm.

Het sortiment tomaten, dat we aanbieden is enorm en loopt in de
honderden! In een poging het allemaal wat overzichtelijk voor onze
klanten te houden maken we interessante collecties van thema’s die er toe
doen. De soorten die we hiervoor gebruiken zijn wisselend en komen soms
niet eens in ons sortiment (die we apart aanbieden) voor.
295940  9 pakjes van 15 zaden  € 15,00 

Tamarillo 'Red'

Cyphomandra betacea 
De naam Tamarillo is in Nieuw-Zeeland
ontstaan en is bedacht om de vrucht te
promoten en deze een naam te geven. De
vruchten zijn eivormig en 10x5 cm groot. De
schil is glanzend en dun, vergelijkbaar met de
tomaat. De vruchten zijn rijp zodra ze oranje of rood zijn. Het vruchtvlees
is oranje of rood van kleur en smaak licht zurig, maar zeer aromatisch,
verder is de smaak wel te vergelijken met die van de gewone tomaat. De
schil is bitter en kan makkelijk verwijderd worden door de deze even in
kokend water te dompelen. De vrucht is goed rauw te eten, voor de
zoetekauwen onder ons met een beetje suiker. Ideaal voor
vruchtensalades, ijs, chutney en taarten!  
De boomtomaat is een sterk vertakkende, groenblijvende halfheester die
redelijk snel groeit. De boomtomaat heeft een korte stam, de bladstelen
worden wel 15 cm lang en de bladeren zijn hartvormig en worden 35x20
cm groot. Als het blad gekneusd wordt komt er een vreemde, aromatische
geur vrij. Snoei van de plant is mogelijk om hem in toom te houden. De
prachtige bloemen zijn 2 cm breed en groeien in trossen aan de toppen in
april-mei. Ze hebben 5 kroonbladeren die lichtroze- of lavendelkleurig zijn
met gele meeldraden, de boomtomaat is zelfbestuivend. De plant kan als
potplant zonder problemen rijpe vruchten produceren. In de zomer een
plaatsje buiten in de zon. Voor een optimale productie (rijp in oktober-
november) moet de Tamarillo vorstvrij overwinteren bij een temperatuur
van minimaal 10grC. Een oudere plant kan korte tijd 3 graden vorst
verdragen en kan deze op een veel koelere plaats de winter doorbrengen.

296000  ± 50 zaden  € 2,95 
296000.1  ± 1000 zaden  € 29,95 

Tamarillo 'Yellow'

Cyphomandra betacea 
De naam Tamarillo is in Nieuw-Zeeland
ontstaan en is bedacht om de vrucht te
promoten en deze een naam te geven. De
vruchten zijn eivormig en 10x5 cm groot. De
schil is glanzend en dun, vergelijkbaar met de
tomaat. De vruchten zijn rijp zodra ze geel zijn. Het vruchtvlees is
heldergeel van kleur en smaak licht zurig, maar zeer aromatisch, verder is
de smaak wel te vergelijken met die van de gewone tomaat. De schil is
bitter en kan makkelijk verwijderd worden door de deze even in kokend
water te dompelen. De vrucht is goed rauw te eten, voor de zoetekauwen
onder ons met een beetje suiker. Ideaal voor vruchtensalades, ijs, chutney
en taarten!  
De boomtomaat is een sterk vertakkende, groenblijvende halfheester die
redelijk snel groeit. De boomtomaat heeft een korte stam, de bladstelen
worden wel 15 cm lang en de bladeren zijn hartvormig en worden 35x20
cm groot. Als het blad gekneusd wordt komt er een vreemde, aromatische
geur vrij. Snoei van de plant is mogelijk om hem in toom te houden. De
prachtige bloemen zijn 2 cm breed en groeien in trossen aan de toppen in
april-mei. Ze hebben 5 kroonbladeren die lichtroze- of lavendelkleurig zijn
met gele meeldraden, de boomtomaat is zelfbestuivend. De plant kan als
potplant zonder problemen rijpe vruchten produceren. In de zomer een
plaatsje buiten in de zon. Voor een optimale productie (rijp in oktober-
november) moet de Tamarillo vorstvrij overwinteren bij een temperatuur
van minimaal 10grC. Een oudere plant kan korte tijd 3 graden vorst
verdragen en kan deze op een veel koelere plaats de winter doorbrengen.

296050  ± 50 zaden  € 2,95 

Tamarillo 'Wild Mixture'

Cyphomandra betacea 
Dit mengsel biedt een grote genetische
verscheidenheid aan kleuren en kenmerken,
het is uit het wild geoogst in Lesser en San
Lorenzo, Salta, Argentinië. 
De naam Tamarillo is in Nieuw-Zeeland
ontstaan en is bedacht om de vrucht te promoten en deze een naam te
geven. De vruchten zijn eivormig en 10x5 cm groot. De schil is glanzend
en dun, vergelijkbaar met de tomaat. De vruchten zijn rijp zodra ze wat
zachter worden. Het vruchtvlees varieert van violetrood tot lichtgeel en
smaakt licht zurig, maar zeer aromatisch (ook weer verschillend per plant),
verder is de smaak wel te vergelijken met die van de gewone tomaat. De
schil is bitter en kan makkelijk verwijderd worden door de deze even in
kokend water te dompelen. De vrucht is goed rauw te eten, voor de
zoetekauwen onder ons met een beetje suiker. Ideaal voor
vruchtensalades, ijs, chutney en taarten!  
De boomtomaat is een sterk vertakkende, groenblijvende halfheester die
redelijk snel groeit. De boomtomaat heeft een korte stam, de bladstelen
worden wel 15 cm lang en de bladeren zijn hartvormig en worden 35x20
cm groot. Als het blad gekneusd wordt komt er een vreemde, aromatische
geur vrij. Snoei van de plant is mogelijk om hem in toom te houden. De
prachtige bloemen zijn 2 cm breed en groeien in trossen aan de toppen in
april-mei. Ze hebben 5 kroonbladeren die lichtroze- of lavendelkleurig zijn
met gele meeldraden, de boomtomaat is zelfbestuivend. De plant kan als
potplant zonder problemen rijpe vruchten produceren. In de zomer een
plaatsje buiten in de zon. Voor een optimale productie (rijp in oktober-
november) moet de Tamarillo vorstvrij overwinteren bij een temperatuur
van minimaal 10grC. Een oudere plant kan korte tijd 3 graden vorst
verdragen en kan deze op een veel koelere plaats de winter doorbrengen.

296060  ± 100 zaden  € 2,95 
296060.1  ± 2000 zaden  € 35,00 

Tomatillo ‘Grosse Gelbe Suesse’

Physalis ixocarpa 
(Engels: Husk Tomato)
Een oogsttopper! De planten worden graag rijk
gevoed met compost en zullen je beloven met
een flinke groei (tot wel 2 m!) en een
overvloedige oogst. Geef de plant voldoende
steun. De sierlijke omhulsels van de vruchten kleuren bij rijping geel met
een vleugje violet, wacht tot ze vanzelf loslaten van de plant! De frisse
zoetzure , fruitige smaak nodigen uit tot rauwe eet, hoewel roerbakken
uiteraard ook een goede optie is. Elk vruchtje is een beauty, weegt 50
gram en lijkt een mini (wasgele) vleestomaat.

Leuk probleemloos gewas, oorspronkelijk bekend in de Mexicaanse
keuken. Voor allerlei roerbakgerechten geschikt. De teelt is gemakkelijk:
vroeg binnen zaaien (maart) en eind mei uitplanten op een beschut plekje.
De planten worden 1 m hoog en hebben soms een stok nodig; de
opbrengst is ongeveer 30-40 vruchten per plant. Ziektegevaar is er niet.
De oogst valt te verwachten van september tot de vorst invalt. Eenjarige
plant.
296800  ± 40 zaden  € 2,95 

Zaden - Groenten en Fruit 165/186
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Tomatillo ‘Mexican Musk’

Physalis ixocarpa 
(Engels: Husk Tomato)
Een flinke groeier (tot 2 m), die wel wat steun
nodig heeft, maar dan ook de kweker beloont
met een grote oogst aan grote, zoete bessen,
die goed rauw gegeten kunnen worden. Nooit
teveel rauw eten, want enige Solanine bevatten de bessen altijd.
Roerbakken met de rest geeft een heerlijke maaltijd of een smakelijke
chutney. De rijpe kleur is geelgroen, wacht tot de plant zelf de vruchten
loslaat.

Leuk probleemloos gewas, oorspronkelijk bekend in de Mexicaanse
keuken. Voor allerlei roerbakgerechten geschikt. De teelt is gemakkelijk:
vroeg binnen zaaien (maart) en eind mei uitplanten op een beschut plekje.
De planten worden 1 m hoog en hebben soms een stok nodig; de
opbrengst is ongeveer 30-40 vruchten per plant. Ziektegevaar is er niet.
De oogst valt te verwachten van september tot de vorst invalt. Eenjarige
plant.
296820  ± 40 zaden  € 2,95 

Tomatillo ‘Mramorrii’

Physalis ixocarpa 
(Engels: Husk Tomato)
Een kleinvruchtig ras, dat compact blijft: 60-80
cm hoog, ideaal voor teelt in potten. De rijpe
vruchten (20 g) zijn wasachtig geel met soms
een violette tint. De smaak is mild, fruitig en
sappig met een licht bittertje|: een van de lekkerste om rauw te eten!
Vruchten, die vallen zijn rijp; een beetje schudden aan de plant mag.

Leuk probleemloos gewas, oorspronkelijk bekend in de Mexicaanse
keuken. Voor allerlei roerbakgerechten geschikt. De teelt is gemakkelijk:
vroeg binnen zaaien (maart) en eind mei uitplanten op een beschut plekje.
De planten worden 1 m hoog en hebben soms een stok nodig; de
opbrengst is ongeveer 30-40 vruchten per plant. Ziektegevaar is er niet.
De oogst valt te verwachten van september tot de vorst invalt. Eenjarige
plant.
296830  ± 40 zaden  € 2,95 

Tomatillo 'Tepehuan'

Physalis ixocarpa 
(Engels: Husk Tomato)
Een lekkere (en reeds eeuwen lang geteelde)
soort uit Nabogame (Chihuahua). De groene
vruchten zijn middelklein van formaat. Voor
vruchtzetting zijn tenminste 2 planten nodig!

Leuk probleemloos gewas, oorspronkelijk bekend in de Mexicaanse
keuken. Voor allerlei roerbakgerechten geschikt. De teelt is gemakkelijk:
vroeg binnen zaaien (maart) en eind mei uitplanten op een beschut plekje.
De planten worden 1 m hoog en hebben soms een stok nodig; de
opbrengst is ongeveer 30-40 vruchten per plant. Ziektegevaar is er niet.
De oogst valt te verwachten van september tot de vorst invalt. Eenjarige
plant.
296900  10 zaden  € 2,95 

Tomatillo 'Toma Verde'

Physalis ixocarpa 
(Engels: Husk Tomato)
Gepeld uit het lampionvormige gele omhulsel
lijkt de groengele bes wel op een geel
tomaatje. De bes vult het omhulsel geheel en
barst er bijna uit. De 3-5 cm grote, kleverige
bessen worden in sauzen, ratjetoes en marmelades verwerkt. Voor
vruchtzetting zijn tenminste 2 planten nodig!

Leuk probleemloos gewas, oorspronkelijk bekend in de Mexicaanse
keuken. Voor allerlei roerbakgerechten geschikt. De teelt is gemakkelijk:
vroeg binnen zaaien (maart) en eind mei uitplanten op een beschut plekje.
De planten worden 1 m hoog en hebben soms een stok nodig; de
opbrengst is ongeveer 30-40 vruchten per plant. Ziektegevaar is er niet.
De oogst valt te verwachten van september tot de vorst invalt. Eenjarige
plant.
297000  ± 100 zaden  € 2,95 

Tomatillo 'Purple de Milpa'

Physalis ixocarpa 
(Engels: Husk Tomato)
Een zeer oud Mexicaans ras, sterk en iets
kleiner van formaat dan de anderen. De
vruchtjes zijn geel en krijgen steeds meer
paarse blos bij rijping, bij een warme zomer
kleuren ze w.s. geheel paars. Voor vruchtzetting zijn tenminste 2 planten
nodig!

Leuk probleemloos gewas, oorspronkelijk bekend in de Mexicaanse
keuken. Voor allerlei roerbakgerechten geschikt. De teelt is gemakkelijk:
vroeg binnen zaaien (maart) en eind mei uitplanten op een beschut plekje.
De planten worden 1 m hoog en hebben soms een stok nodig; de
opbrengst is ongeveer 30-40 vruchten per plant. Ziektegevaar is er niet.
De oogst valt te verwachten van september tot de vorst invalt. Eenjarige
plant.
297040  ± 50 zaden  € 2,95 
297040.1  ± 1000 zaden  € 15,00 

Tong Gwa Of Chinese
Wintermeloen 'Bounty' F1 / 'Blue
Hill' F1 / 'Rambo' F1 / 'Calm Heart'
F1

Benincasa hispida cv group Wax
Gourd 
(Engels: (Stewed) Winter Melon,
Wax Gourd)
Kruipende of klimmende plant, voor teelt onder glas. Geeft bleke,
blauwgroene, iets tot vrij langwerpige vruchten, bij rijping vaak overdekt
met karakteristieke waslaag. Zeer lang te bewaren. Buiten telen lukt ook,
alleen blijft de vrucht kleiner en groener. Voor soepen en
roerbakgerechten, kijk voor de vele recepten in de Oosterse keuken.
Wikipedia geeft bijvoorbeeld als toepassingen: “In China and Taiwan, the
winter melon is used to make soup in the same way as daikon radishes,
and is often combined with pork or pork/beef bones. In North India and
Pakistan, the vegetable is used to prepare a candy called Petha. In South
Indian cuisine, it is used to make curries. Occasionally, it is used to
produce a fruit drink which has a very distinctive taste. It is usually
sweetened with caramelized sugar, which enhances the taste. In Southeast
Asia, the drink is widely marketed as winter melon tea. In China, the
winter melon is dried and sweetened and eaten at New Year festivals. In
China and Taiwan, it is one of the basis of mooncake for the yearly Moon
Festival.” 
TONG GWA WORDT OOK GEBRUIKT ALS ONDERSTAM VOOR MELOENEN!

297900  10 zaden  € 1,95 
297900.1  100 zaden  € 15,00 
297900.2  1000 zaden    € 125,00 

Tseet Gwa Of Chinese
Wintercourgette 'Grade 1' / 'Jade'
F1 / 'Gold 195' F1 / 'Benyue' F1
e.v.a.

Benincasa hispida 
(Engels: Hairy or Fuzzy Melon,
Jointed Gourd)
Kruipende of klimmende plant, voor teelt onder glas. Geeft donker- of
lichtgroene, langwerpige vruchten die bij rijping soms over het hele
oppervlakte subtiel behaard zijn. Zeer lang te bewaren. Buiten telen lukt
ook, alleen blijft de vrucht kleiner en groener. Voor soepen en
roerbakgerechten, kijk voor de vele recepten in de Oosterse keuken.
Wikipedia geeft bijvoorbeeld als toepassingen: "In China and Taiwan, the
winter melon is used to make soup in the same way as daikon radishes,
and is often combined with pork or pork/beef bones. In North India and
Pakistan, the vegetable is used to prepare a candy called Petha. In South
Indian cuisine, it is used to make curries. Occasionally, it is used to
produce a fruit drink which has a very distinctive taste. It is usually
sweetened with caramelized sugar, which enhances the taste. In Southeast
Asia, the drink is widely marketed as winter melon tea. In China, the
winter melon is dried and sweetened and eaten at New Year festivals. In
China and Taiwan, it is one of the basis of mooncake for the yearly Moon
Festival." 
TSEET GWA WORDT OOK GEBRUIKT ALS ONDERSTAM VOOR MELOENEN!

297920  25 zaden  € 1,95 
297920.1  1000 zaden    € 50,00 

Tripmadam

Sedum reflexum 
(Engels: Stone Orpine, Rock
Stonecrop)
Een vetplantje, dat op een droog en zonnig
plekje gedijt. Vanaf het voorjaar worden de
jonge groeitopjes geoogst: sappig, koel-
vochtig en fris voor in een gemengde salade. Dit is een winterharde plant,
mits niet te nat overwinterd.

297950  0,125g  € 2,50 

Tuinkers 'Gewone groene'

Lepidium sativum 
(Engels: Garden Cress)
De meest bekende "microgroente", als kind
zaai je ze al op watjes! Ze kunnen ook als
kiemgroente worden geteeld (zonder licht in
een spoelbakje) dan blijven de kiemen wit, net
als alfalfa. Het meest bekend is de teelt op watten, keukenrolpapier of een
dun laagje aarde. Jong afknippen en door salade mengen of zo op het
brood met een beetje suiker en citroen… Minder bekend in Nederland is de
teelt als gewoon plantje in de tuin: je snijdt er het hele jaar de frisse
blaadjes af!

Zeer dicht zaaien en reeds oogsten als de plantjes 4 à 5 cm groot zijn.
Groeit ook gemakkelijk op natte watten. Wordt op de boterham of door
salades gebruikt.
301000  40.000 zaden (100 g)  € 2,95 
301000.1  400.000 zaden (1 kg)    € 12,95 

Tuinkers 'Gewone groene'

Lepidium sativum 
(Engels: Garden Cress)
ECO GETEELDE ZADEN! De meest bekende
"microgroente", als kind zaai je ze al op
watjes! Ze kunnen ook als kiemgroente
worden geteeld (zonder licht in een
spoelbakje) dan blijven de kiemen wit, net als alfalfa. Het meest bekend is
de teelt op watten, keukenrolpapier of een dun laagje aarde. Jong
afknippen en door salade mengen of zo op het brood met een beetje
suiker en citroen… Minder bekend in Nederland is de teelt als gewoon
plantje in de tuin: je snijdt er het hele jaar de frisse blaadjes af!

Zeer dicht zaaien en reeds oogsten als de plantjes 4 à 5 cm groot zijn.
Groeit ook gemakkelijk op natte watten. Wordt op de boterham of door
salades gebruikt.
301010  20.000 zaden (50 g)  € 2,50 
301010.1  200.000 zaden (500 g)    € 15,00 
301010.2  2 miljoen zaden (10x 500g)    € 75,00 

Tuinkers 'Grootbladige'

Lepidium sativum 
(Engels: Garden Cress)
Wat groter blad dan de gewone tuinkers, meer
massa per zaadje en iets minder pittig. Iets
kindvriendelijker wellicht?

Zeer dicht zaaien en reeds oogsten als de
plantjes 4 à 5 cm groot zijn. Groeit ook gemakkelijk op natte watten.
Wordt op de boterham of door salades gebruikt.
301100  4.000 zaden (10 g)  € 0,95 
301100.1  20.000 zaden (50 g)  € 2,50 
301100.2  200.000 zaden (500 g)    € 9,95 
301100.3  1 miljoen zaden (2,5 kg)    € 29,95 

Tuinkers 'Wrinkled Crinkled' /
'Gekrulde'

Lepidium sativum 
(Engels: Garden Cress)
Niet zo bekend, dus voor velen een leuk
nieuwtje! Het gekartelde en gebobbelde blad
staat sierlijk in een gemengde salade. De
smaak: pittig en aromatisch. Groeit haast overal, ook in potjes. Laat deze
tuinkers wat verder doorgroeien, dan het eerste kiemblad: slechts dan
ontstaat de mooie karteling. Het jonge blad is heel lekker door salades.

Zeer dicht zaaien en reeds oogsten als de plantjes 4 à 5 cm groot zijn.
Groeit ook gemakkelijk op natte watten. Wordt op de boterham of door
salades gebruikt.
301150  4.000 zaden (10 g)  € 1,50 
301150.1  40.000 zaden (100 g)  € 4,95 
301150.2  400.000 zaden (1 kg)    € 19,95 
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Tuinkers 'Greek Cress'

Lepidium sativum 
(Engels: Garden Cress)
Een tuinkers met een bijzondere smaaktik! De
iets getande blaadjes smaken pittig
nootachtig. De jonge takjes worden steeds
gesneden, zodat de plant stevig blijft. Toch
groeit hij nog op tot een hoogte van 60 cm. Geef ze de ruimte...!

Zeer dicht zaaien en reeds oogsten als de plantjes 4 à 5 cm groot zijn.
Groeit ook gemakkelijk op natte watten. Wordt op de boterham of door
salades gebruikt.
301200  5 g  € 2,95 
301200.1  50 g  € 7,95 

Weegbree Smalle

Plantago lanceolata
(Engels: Ripple-Gras or Plantain)
Een must in de gemengde sla! De smalle
weegbree heeft een opgaande groei, met
lange, smalle bladeren. Hoewel deze plant
overal in het wild voorkomt is een klein rijtje in
de tuin wel erg gemakkelijk! Snij de jonge blaadjes door de sla (zeer
gezond!) en voeg ze toe aan soepen, sauzen etc. Al eeuwen bekend als
wondbehandelingskruid.

301520  4000 zaden (5 g)  € 1,95 

Winterkers

Barbarea verna 
(Engels: Land Cress)
Babarakruid wordt steeds meer ontdekt als
ideale wintersalade. De pittige tuinkerssmaak
(‘s zomers pittiger dan ‘s winters), het hoge
vitaminegehalte en de ongelofelijke
vorstbestendigheid maken het tot een topper om te mengen met
bijvoorbeeld winterpostelein en veldsla. Laat ze het volgende jaar lekker in
de bloei schieten: de gele trosjes bloemen zijn erg sierlijk en de plant kan
zich eventueel uitzaaien…

302000  2500 zaden (5 g)  € 1,95 
302000.1  100 g  € 9,95 
302000.2  1 kg    € 39,95 

Winterkers 'Variegata'

Barbarea vulgaris 
(Engels: Variegeated Land Cress)
Een vrolijke garnering geeft deze prachtig
groen met wit gerande landkers. Een
bontbladig soort, die zuiver uit zaad komt! 
Babarakruid wordt steeds meer ontdekt als
ideale wintersalade. De pittige tuinkerssmaak (‘s zomers pittiger dan ‘s
winters), het hoge vitaminegehalte en de ongelofelijke vorstbestendigheid
maken het tot een topper om te mengen met bijvoorbeeld winterpostelein
en veldsla. Laat ze het volgende jaar lekker in de bloei schieten: de gele
trosjes bloemen zijn sierlijk, lekker en de plant kan zich eventueel
uitzaaien…

302050  ± 1000 zaden (0,5 g)  € 2,50 

Bosuien ´Noordhollandse
Bloedrode´

Allium cepa cepa 
(Engels: Spring Onion)
Een beetje lux, maar enorm lekker: De
Noordhollandse rode ui hebben we in een
ruime zaadhoeveelheid gevuld (10g), zodat u
ze heel jong als rood sla-uitje kunt oogsten. Een frisse uien-smaak in een
leuk, opvallend kleurtje! Tip: laat elke 10cm een plantje staan en u heeft
eind zomer mooie rode uien. Winterteelt lukt bij niet te strenge winters.

303850  ± 2500 zaden (10 g)  € 2,95 
303850.1  ± 25.000 zaden (100 g)  € 15,00 
303850.2  ± 250.000 zaden (1 kg)    € 100,00 

Bosuien 'Purplette'

Allium cepa cepa 
(Engels: Spring Onion)
Verandering van kleur doet eten…? Tja, je
moet niet te conservatief zijn, maar een
wijnrood tot roze uitje ziet er appetijtelijk uit!
Oogst ze jong voor een sappig uitje of laat ze
doorgroeien tot golfbalgrootte.

303880  ± 500 zaden (2 g)  € 2,95 

Bosuien 'Rossa Lunga di Firenze'

Allium cepa cepa 
(Engels: Spring Onion)
Vroeg geoogst is dit een fris en iets pittig
smakend, rood sla-uitje. Dit van oorsprong
mediterrane ras gedijt hier goed! Laat ze al
uitdunnend uitgroeien tot lange, purperrode
uien, ook wel sjalot-uien genoemd: het traditionele uiensoort uit Florence,
pittig en toch tamelijk zoet!

303900  ruim 1250 zaden (5 g)  € 2,95 

Bosuien 'White Lisbon'

Allium cepa cepa 
(Engels: Spring Onion)
Fijne smakelijke uitjes, die groen worden
geoogst.

304000  1500 zaden (5 g)  € 1,95 
304000.1  30.000 zaden (100 g)  € 19,95 
304000.2  90.000 zaden (3x100 g)    € 45,00 

Bosuien 'White Lisbon-Winter
Hardy' / 'Evergreen Hardy White'

Allium cepa cepa 
(Engels: Spring Onion)
Een vorstbestendige selectie, die zowel voor
de normale als voor de winterteelt geschikt is.
Normale teelt: zaaien in het voorjaar en
oogsten in de zomer, winterteelt: zaaien in augustus-september en
oogsten in het voorjaar. De stengels vormen een kleine verdikking
onderaan, die een frisse uiensmaak geeft aan salades etc., gesneden in
kleine stukje.

304200  ruim 1000 zaden (3 g)  € 1,95 
304200.1  40.000 zaden (100 g)  € 29,95 

(Reuzen)grote Uien 'The Kelsae' /
'Ailsa Craig' (sel. 'Exhibition')

Allium cepa cepa 
(Engels: Onion)
Strijdt om het absolute recordhouderschap in
de grote uien. Bij vroege voorzaai onder glas
bereikt elke ui een gewicht van gemiddeld 1 ½
kg.

305100  ruim 200 zaden (1 g)  € 1,50 
305100.1  ruim 20.000 zaden (100 g)  € 50,00 

(Reuzen)grote Uien 'Bedfordshire
Champion'

Allium cepa cepa 
(Engels: Onion)
In Engeland een zeer populaire ui, al 100 jaar
in cultuur! Op veler verzoek nu ook in ons
sortiment. De vrij grote, bolvormige, goudgele
uien zijn goed bewaarbaar.

305200  350 zaden  € 1,95 

Grote Rode Uien 'Noordhollandse
Bloedrode'

Allium cepa cepa 
(Engels: Red Onion)
Platte bloedrode ui, die zeer lang bewaarbaar
is en voor de liefhebber: scherp van smaak !

305600  ± 1250 zaden (5 g)  € 1,95 
305600.1  ± 25.000 zaden (100 g)  € 15,00 
305600.2  ± 250.000 zaden (1 kg)    € 100,00 

Platte Gele Uitjes 'Borettana'

Allium cepa cepa 
(Engels: Flat Shaped Onion)
Een uniek Italiaans uitje uit zeer oude traditie!
De extreem platronde vorm maakt dit uitje tot
een opvallende verschijning, heerlijk in de
salade, in zijn geheel geroosterd of gegrild,
maar ook (traditioneel) populair als inmaakuitje. De smaak is stevig, vrij
heet met fijne aroma’s en een een zoete tint. Volwassen uitjes zijn 7,5-10
cm breed en 1-2 cm “hoog”. De uitgegroeide uien kan je lang bewaren en
heel fraai samenbinden en invlechten.

305605  5 g  € 1,95 

Grote Rode Uien 'Creole Red'

Allium cepa cepa 
(Engels: Tropical Onions)
Uien reageren op daglengte. Tropische soorten
vormen geen bol in gematigde gebieden en
vice versa. Dit korte dag type maakt uw
tropische relatie heel blij: helder rozerode, iets
platronde bollen met een scherpere smaak dan de gele.

305610  10 g  € 3,95 
305610.1  250 g    € 25,00 

Grote Rode + Langwerpige Uien
'Dulce Lunga di Tropea' / 'Rossa
Lunga di Tropea'

Allium cepa cepa 
(Engels: Sweet Red Onions)
Op de voet van de laars van Italië (Calabria)
ligt Tropea, een prachtige kustplaats met in
het achtergebied een bloeiend tuinbouwgebied. Hier komt de beroemde
zoete rode ui vandaan, die we hier aanbieden. Aanbevolen door een klant
en volgens ons de zoetste (en heerlijk!) om rauw te eten in salades, maar
ook gefruit, ingezuurd en geroerbakt. Overigens zijn deze uitjes ook heel
lekker als ze halfwas (=jong) geoogst worden. Dit is de soort met
langwerpige vorm.

305615  5 g  € 2,95 
305615.1  100 g  € 39,50 
305615.2  1 kg    € 295,00 

Grote Rode Uien 'Dulce Tonda di
Tropea Record' / 'Tropea Rossa
Tonda'

Allium cepa cepa 
(Engels: Sweet Red Onions)
Op de voet van de laars van Italië (Calabria)
ligt Tropea, een prachtige kustplaats met in
het achtergebied een bloeiend tuinbouwgebied. Hier komt de beroemde
zoete rode ui vandaan, die we hier aanbieden. Aanbevolen door een klant
en volgens ons de zoetste (en heerlijk!) om rauw te eten in salades, maar
ook gefruit, ingezuurd en geroerbakt. Overigens zijn deze uitjes ook heel
lekker als ze halfwas (=jong) geoogst worden. Dit is de soort met
bolronde vorm.

305616  5 g  € 2,95 
305616.1  100 g  € 15,00 
305616.2  10x100 g    € 75,00 

Grote Uien 'Early Yellow Texas' /
'Texas Early Grano'

Allium cepa cepa 
(Engels: (Sub)Tropical Onions)
Uien reageren op daglengte. Tropische soorten
vormen niet altijd bollen in gematigde
gebieden en vice versa. Dit korte dag type
groeit uitstekend in de tropen: bolronde goudgele uien. Gelukkig maakt dit
ras ook goed bollen in Noordelijk Europa.

305620  10 g  € 3,95 
305620.1  250 g    € 25,00 
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Platte Roze Uien 'Flat of Bergamo'
/ 'Piatta di Bergamo'

Allium cepa cepa 
(Engels: Flat Shaped Onion)
Gelukkig zijn Italianen goed in het
instandhouden van unieke en smakelijke
groenten! Dit zeer platronde uitje uit Bergamo
is daar een bewijs van... De schil is roze tot koperkleurig en inwendig zijn
de uien subtiel lichtroze van kleur. Heerlijk fris en niet te heet van smaak,
Italianen leggen ze graag in het zuur, je kan uiteraard alle bekende
bewerkingen (inclusief rauw in de salade) op dit fraaie uitje loslaten!

305625  5 g  € 2,95 

Grote Witte Uien 'Bianca Musona'
/ 'Tonda Musona'

Allium cepa cepa 
(Engels: Onion)
De heerlijke zoete, witte uien uit Italië groeien
hier in de zomer heel goed! Zaai ze eerst warm
voor en plant ze uit in mei, perspotjes zijn
ideaal hiervoor. Jong geoogst is het uitje fris en rauw te snipperen door de
sla: heerlijk pittig en een beetje zoet. Uitgegroeid zijn witte uien zoet en
vol aroma!

305630  4 g  € 2,95 
305630.1  100 g  € 39,00 

(Reuzen)grote Uien 'Mammoth
Improved'

Allium cepa cepa 
(Engels: Onion)
Een jarenlang geselecteerd ras, dat al jaren
wedstrijden van de grootste ui wint! De smaak
is heel sappig en zoet. Gewichten van 3 kg
komen voor.

305640  ± 100 zaden  € 4,95 

(Reuzen)grote Rode Uien
'Mammoth Red'

Allium cepa cepa 
(Engels: Onion)
Engeland is de bakermat voor grote
wedstrijden. Dit is de grootste rode ui, die nog
constant wordt verbeterd voor wedstrijden:
groot en mooi van vorm! Deze sterk smakende ui is goed te bewaren.

305650  ± 100 zaden  € 4,95 

Grote Rode (Zoete) Uien 'Rossa
Savonese' / 'Red of Savona'

Allium cepa cepa 
(Engels: Sweet Red Onion)
Prachtige roze uien uit de omgeving van
Sarona (Italië), de vorm is iets platrond en
inwendig hebben de dunne ringen een lila tint.
De milde smaak heeft veel aroma met wat zoete tonen, waardoor deze
uien ook heel populair zijn in de salade (rauw).  
Tip: zaai ze dicht bij elkaar, dan kunnen ze al uitdunnend worden geoogst
vanaf het stadium van bosuitje tot volwassen ui. 
First 3 pictures, see a nice blogspot: fromseedtotable.blogspot.com

305655  ruim 1250 zaden (5 g)  € 2,95 
305655.1  ruim 20.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Grote Rode + Langwerpige Uien
'Rossa Lunga di Firenze'

Allium cepa cepa 
(Engels: Onion)
Vroeg geoogst is dit een fris en iets pittig
smakend, rood sla-uitje. Dit van oorsprong
mediterrane ras gedijt hier goed! Laat ze al
uitdunnend uitgroeien tot lange, purperrode uien, ook wel sjalot-uien
genoemd: het traditionele uiensoort uit Florence, pittig en toch tamelijk
zoet!

305660  ruim 1250 zaden (5 g)  € 2,95 

Grote Uien 'Rijnsburger'

Allium cepa cepa 
(Engels: Yellow Onion)
Een van de bekendste Hollandse uien. Ze zijn
goudbruin, bolrond en stevig. Zeer goed de
winter door te bewaren. De smaak is
(afhankelijk van plaats en jaar) mild tot vrij
pittig.

305700  4 g  € 1,50 

Grote Uien 'Radar' /
(Zwijndrechtse Poot)

Allium cepa cepa 
(Engels: Onion)
Radar kan geteeld worden als plantuitje om in
het najaar te planten, maar is ook heel
geschikt voor de ouderwetse teelt zoals
vroeger de ‘Zwijndrechtse Poot’. Voor deze laatste teeltmethode wordt in
augustus op zaaibed gezaaid en ‘s winters met vliesdoek beschermd, of
(uiterlijk) in september onder glas (kasje of “platglas”) en aldaar
overwinteren. In het voorjaar uitplanten op ± 10 cm. Het resultaat is een
vroege oogst van heerlijk malse uien.

305800  ± 500 zaden  € 1,95 
305800.1  10.000 zaden  € 15,00 

Grote Uien 'Stuttgarter Riesen'

Allium cepa cepa 
(Engels: Onion)
ECO GETEELDE ZADEN! Vroeg gezaaid (april)
groeit deze ui hetzelfde jaar uit tot
volwassenheid: een goed bewaarbare,
platronde ui. In juli zaaien geeft in de herfst
kleine bolletjes (“plantuien”) die na een koele winterbewaring in maart
kunnen worden uitgeplant.

305910  1500 zaden (5 g)  € 2,95 

Grote Uien 'Walla Walla Sweet'

Allium cepa cepa 
(Engels: Onion)
Het is weer gelukt een echt zoete ui te vinden!
Oorspronkelijk komt het type uit Corsica en is
weer herontdekt door een Amerikaanse boer in
1925. Deze ui heeft een opvallend mild en zoet
aroma, de bijtende stoffen (die ook het “huilen” veroorzaken) ontbreken.
Daardoor is de bol zo knapperig als een appel, u kunt hem gewoon rauw
eten! De prettige uiensmaak is zeer geschikt voor kinderen. Walla Walla
Sweet wordt in het westen van de VS altijd gebruikt als winterui,
zaailingen verdragen tot 10 graden vorst. Rond Walla Walla (stadje in
Noord-West VS) wordt het zaad in augustus-september gezaaid om het
volgende voorjaar bosjes jonge planten te kunnen leveren aan tuincentra,
net als in Nederland de “pootuien”. Let op: het is geen bewaarui, dus
ongeveer 1 maand na de oogst de rest snipperen, afdrogen en invriezen.
Door de bevriezing worden ze een beetje waterig en je moet rekening
houden dat het een beetje langer duurt om de stukjes ui bruin te bakken,
maar de milde, zoete smaak blijft behouden.

305930  ± 250 zaden (± 1 g)  € 2,95 

Grote Witte Uien 'White Utah
Jumbo'

Allium cepa cepa 
(Engels: White Onion)
Deze spierwitte uien, van binnen en van
buiten, worden (bij goede behandeling en
vruchtbare grond) flink groot en staan ook
bekend als Zoete Spaanse Uien vanwege de milde, iets zoete smaak. De
uien kan je enkele maanden bewaren, maar begin wel meteen ze te eten,
je oogst een ui in elk stadium. Uiteraard is bewaring alleen mogelijk van
uien, die afgerijpt zijn, het blad gaat knakken (“strijken”) en de bollen
worden met blad en al opgehangen en gedroogd. 
 
Calçots, die lekkere jonge stengeluitjes waar Catalonië om bekend staat,
kweek je van deze witte uien heel gemakkelijk. Je zaait ze in augustus en
laat de planten 3-5 cm uit elkaar staan. In de winter de jonge plantjes
tegen strenge vorst beschermen en alvast een beetje aanaarden. In het
voorjaar verder aanaarden (totaal 10-15 cm), oogst ze bij 1-2 cm dikte. De
bereiding vind je op internet, het gaat vooral om grillen op de barbecue.
Je eet ze uit de hand zoals hier de haring!

305935  5 g  € 1,95 
305935.1  100 g  € 15,00 

Witte Voorjaarsuien 'Vaugirard'

Allium cepa cepa 
(Engels: White Onion)
Deze platronde, spierwitte uien hebben een
mooie historische Franse traditie. Ze kunnen
gewoon vanaf het voorjaar worden gezaaid en
in de zomer of herfst geoogst, maar het
aardige van deze variëteit is de uitstekende vorstbestendigheid. Vroeger
werd de ui daarom rond Vaurigard (voorheen de moestuin van Parijs) aan
het eind van de zomer gezaaid, de jonge planten bleven overwinteren en
vroeg in het voorjaar werden de platwitte uien met nog fris en stevig blad
in Les Halles verkocht. 
Nog enkele hobby-boeren telen deze specialiteit voor de Fransen, die een
historisch besef en verfijnde smaak hebben...!

305940  5 g  € 2,95 
305940.1  100 g  € 29,95 

Altajse Uitjes

Allium altaicum 
(Engels: Altai Onion)
Dit veelzijdige wilde uitje komt in de vrije
natuur voor in het Altaj-gebergte, dat
Kazakstan, Rusland, Mongolië en China aan
elkaar verbindt. De stengels van dit bladuitje
zijn hol en vooral in de eerste maanden van de groei heerlijk door de sla
en in gerechten! In de zomer gaan de plantjes bloeien met dikke stengels
en compacte helderwitte bloemetjes in een bolvorm. De plantjes
vermeerderen gemakkelijk en vormen smakelijke bolletjes aan de basis. 
Zowel blad(stengel) als bloem en bol zijn eetbaar en worden zeer
gewaardeerd door de plaatselijke bevolking in Azië. De planten houden
van goede drainage, kunnen goed tegen droogte en zijn zeer
vorstbestendig!

305980  ± 250 zaden (1 g)  € 2,50 

Egyptische Ui

Allium cepa var. viviparum 
(Engels: Egyptian Walking Onions)

Leveringsmaanden: september t/m
januari
LEVERBAAR VANAF SEPTEMBER TOT DE
VOORRAAD OP IS. 
Een merkwaardig en historisch uitje! De bolletjes vormen in de grond
nieuwe aanwas (klisters) en bovenaan de stengels ontstaan naast soms
enkele bloemetjes ook "luchtbolletjes", die vervolgens ook weer uitlopen.
Een groei in etages dus. Naast boeiend is dit winterharde uitje ook lekker
pittig in salades. 
Als de bolletjes niet beschikbaar zijn, dan kunnen we vaak in het voorjaar
wel de plantjes leveren: 831490

306000.1  20 bolletjes  € 2,95 
306000.2  100 bolletjes    € 12,50 
306000.3  250 bolletjes    € 25,00 
306000.4  1000 bolletjes    € 75,00 

Boslook

Allium paradoxum var. Normale 
(Engels: Few-Flowered Leek)

Leveringsmaanden: september t/m
november
Deze schaduwminnende, prachtige look is
(hoewel zeer zeldzaam) verwilderd in Nederland. Net als Daslook is deze
Boslook een ware verwennerij voor de uien- en knoflookliefhebber! Het is
slim om eerst een veldje aan te leggen van deze look. Ze groeien
gemakkelijk en al snel kan je het blad en de bloemetjes oogsten: beide
hebben een subtiele en fijne uiensmaak met een tintje knoflook.

306012.1  5 bolletjes    € 3,95 
306012.2  2x5 bolletjes    € 5,95 
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Zuid-Afrikaanse Look 'Alba'

Tulbaghia violacea 
(Engels: Society Garlic)
Een redelijk winterhard familielid van de
Agapanthus, dus voor de zekerheid maar in
een pot planten, tenzij de grond goed
afwaterend is, dan is planten in de vollegrond
goed te wagen. Zowel blad als (lila) bloem van deze sierlijke plant zijn
eetbaar en hebben een mild tot stevig knoflookaroma! De Zoeloes hebben
een lange traditie met deze plant: smaakmakend, stimulerend en
medicinaal. Deze groenbladige variëteit geeft witte bloemen en voorziet
ons naast smaak- ook van veel sierplezier!

306014  25 zaden  € 2,95 

Zuid-Afrikaanse Look 'Lilac'

Tulbaghia violacea 
(Engels: Society Garlic)
Een redelijk winterhard familielid van de
Agapanthus, dus voor de zekerheid maar in
een pot planten, tenzij de grond goed
afwaterend is, dan is planten in de vollegrond
goed te wagen. Zowel blad als (lila) bloem van deze sierlijke plant zijn
eetbaar en hebben een mild tot stevig knoflookaroma! De Zoeloes hebben
een lange traditie met deze plant: smaakmakend, stimulerend en
medicinaal. Deze groenbladige variëteit geeft licht-lilaroze bloemen en
voorziet ons naast smaak- ook van veel sierplezier!

306015  20 zaden  € 2,95 

Utrechts Uitje 'Sint Jans'

Allium cepa var. Aggregatum 
(Engels: Multiplier Onion)

Leveringsmaanden: vanaf juli
Al eeuwen lang een specialiteit van (Oost)-
Utrechtse kwekers. In het begin van de zomer
(24 juni, Sint Jansdag) worden de jonge uitjes geoogst. Enkele planten
laten zitten of in de herfst terugplanten. Zowel de holle stengeltjes als de
uitjes hebben een typische, pittige, naar knoflook nijgende smaak. Heerlijk
rauw in de salade. Wij leveren in zomer en herfst de bolletjes. Buiten het
‘droge’ seizoen leveren we ze soms in potjes, die het gehele jaar kunnen
worden geplant. Geef ze 's winters flink wat organische mest, het liefst op
een verhoogd plantenbed.  
Prins Bernhard was gek op deze uitjes! Misschien wel omdat ze in
Duitsland ook al eeuwen onder kwekers en hobbyisten bekend zijn... Een
dergelijk uitje is in de 17e eeuw door Jezuïeten meegenomen naar de VS
en aldaar omarmd door de O’odham Native People. Ik vond ze op internet
onder de namen “Tohono O’Odham Onion” of “l’Itoi Sivol Onion” 
(Foto's afkomstig van nl.wikipedia.org)

306020.1  1 plant of 5 bolletjes    € 2,95 
306020.2  4 planten of 20 bolletjes    € 9,95 
306020.3  100 bolletjes    € 39,50 
306020.4  250 bolletjes    € 75,00 

Daslook

Allium ursinum 
(Engels: Ramsons, Buckrams, Wild
Garlic, Broad-Leaved Garlic, Wood
Garlic, Bear Leek or Bear's Garlic)

Leveringsmaanden: vanaf
september
Een meerjarige, wilde telg van het uiengeslacht. De plant komt (zeldzaam)
nog voor op vochtige schaduwplaatsen (loofbossen) en het brede blad met
de witte, bolvormige bloeiwijzen (30-40 cm hoog) zijn van een
verrassende schoonheid! Je plant ze dan ook het beste op een (deels)
beschaduwde plaats, de grondsoort maakt niet veel uit hoewel kalkrijk het
meest wordt gewaardeerd. Blad en bolletjes worden fijngehakt gebruikt in
soepen, salades, kwark en kaas. De bloemen (zelfs bij afrijping eetbaar)
zijn wat pittiger dan het blad, maar met mate een mooie aanvulling in
salades. Heerlijk is daslook in pesto en kan op alle mogelijk manieren i.p.v.
knoflook worden gebruikt, de smaak is milder. Vermeldenswaardig is de
geneeskrachtige werking op vele gebieden o.a. bij arteriosclerose
(aderverkalking).  
Let bij het wildplukken op de uiengeur, het blad lijk namelijk op het giftige
blad van Lelietje der Dalen, Aronskelk en Herfsttijloos.  
WE LEVEREN ZEER GEZONDE KNOLLETJES, MEESTAL MET MEER
GROEIPUNTEN. VANAF FEBRUARI VERKOPEN WE DASLOOK ALS PLANT,
ZIE 831400

306025.1  5 knol of 1 plant    € 2,95 
306025.2  50 knol of 10 planten    € 25,00 
306025.3  500 knol of 100 planten    € 195,00 
306025.4  5000 knolletjes of 1000

planten  
 € 1.250,00 

Russische Look 'White Giant'

Allium stipitatum 

Leveringsmaanden: september t/m
november
In Centraal Rusland is deze prachtige ui een
bekende verschijning op bord! De bollen zijn
3-6 cm in doorsnee en hebben een goede uiensmaak. Het blad en de
(eetbare) bloemen doen er niet voor onder: fris, uiig en aromatisch!

306035.1  1 bol    € 2,95 

Slangenlook 'Art'

Allium scorodoprasum 
(Engels: Sand Leek)

Leveringsmaanden: september t/m
december
LEVERBAAR VAN SEPTEMBER-DECEMBER. Een
bizar gevormde bloem, doordat de broedbolletjes snel uitlopen. Deze
selectie uit de wilde Slangenlook geeft “bloemen”, die bestaan kronkelig
vergroeide stengeltjes. De stelen staan stevig op 100-120 cm hoogte,
waardoor de bloemen zich prima lenen voor de vaas. Bloeitijd: juni-juli. De
bollen en de bloemen zijn eetbaar, vergelijk de smaak van de bol met een
milde knoflook!

306040.1  20 bolletjes    € 3,95 

Muisjeslook Of Kantig Look

Allium angulosum 
(Engels: Mouse Garlic)

Leveringsmaanden: vanaf
september
Sierlijk en eetbaar uitje, de opbouw lijkt op
een grote bieslook, de bloei is zachtlila, hoogte 50 cm. Zowel bloemen,
blad en bolletjes zijn eetbaar, de laatste hebben een prettig
knoflookaroma.

306050.1  1 plant    € 2,95 

Moeslook

Allium oleraceum 
(Engels: Field Garlic)

Leveringsmaanden: vanaf oktober
Een prachtig uitje, dat nog zelden in Noord-
Europa voorkomt. Geef ze een droog plekje of
op een helling en de stevige stengels belonen u met een maaltje kleine
uitjes aan de top. Enkele lila bloemetjes steken eigenwijs ver buiten de
purperrode bolletjes uit. 
Het beste worden deze pittige uitjes kort en heet in olie gebakken.

306060.1  1 plant    € 2,95 

Oerprei

Allium ampeloprasum var
holmense 
(Engels: Wild Leek, Perpetual Leek)

Leveringsmaanden: vanaf
september
JAARLIJKS LEVERBAAR VAN SEPTEMBER TOT DE VOORRAAD OP IS.  
De bollen hebben het uiterlijk van knoflook, de smaak is zachter en zoeter
(richting prei). Dit soort wordt dan ook (w.s. terecht) de voorvader van
onze prei genoemd en heeft naast de verfijnde preismaak ook een
prachtige bloei: wit met roze bloempjes in compacte schermen bijeen op 1
m hoge stengels. In de zomer zijn de bollen uitgegroeid en kunnen
worden geoogst en gegeten. Plant de kleinere bollen weer terug voor
oogst het jaar erna! Het blad is uiteraard eetbaar als prei. Oerprei wordt
vaak vergeleken en verward met Olifantenknoflook. Ze zijn zeer verwant,
maar deze laatste vormt dikkere bollen met een steviger vlies.

306065.1  1 plant of 5 bolletjes    € 2,95 
306065.2  4 planten of 20 bolletjes    € 9,95 

Olifantenknoflook

Allium ampeloprasum var.
Ampeloprasum 
(Engels: Elephant Garlic, Giant
Garlic)

Leveringsmaanden: februari t/m juni
Olifantenknoflook lijkt op gewone knoflook maar vormt veel grotere bollen
(tot 500 g) met 5-6 enorme tenen. Een prachtig gewas, dat evenals
Oerprei eigenlijk dichter bij de prei staat dan bij knoflook. De smaak is
stevig genoeg om aan knoflook te denken, zacht maar met enige
knoflookaroma’s. De planten kunnen flink groot worden, geef ze een goed
gedraineerde plaats met veel humus, het liefst op verhoogde bedden.
Olifantenknoflook is winterhard en bloeit meestal pas het 2e jaar. Na de
purperroze bloei (1-2 m hoog) kunnen de bollen worden geoogst. In China
wordt dit gewas al vóór de bloei geoogst, vandaar dat deze vaak 1 enkele
bol bevat, maar een jaartje extra wachten geeft meer resultaat. Een ideaal
gewas voor permacultuur! 
In het najaar kopen we onze kwekers helemaal leeg, maar de vraag is tot
nu toe steeds groter dan het aanbod, dus wees niet boos als je moet
wachten tot het voorjaar…

306066.1  5 tenen    € 6,95 
306066.2  10 tenen    € 12,50 
306066.3  25 tenen    € 25,00 

Roze Look

Allium roseum 
(Engels: Rosy Garlic)

Leveringsmaanden: september t/m
januari
Alle delen van dit sierlijke, rozebloeiende uitje
zijn eetbaar: 1) de bolletjes hebben een verfijnde knoflooksmaak, die
zowel rauw als gebakken tot zijn recht komen, 2) het blad kan
fijngesneden door de salade en heeft een frisse smaak tussen uitjes en
knoflook in en 3) de bloemen geven een finishing touch aan de maaltijd en
ook deze herbergen een mooie knoflooksmaak! 
Voor de liefhebber van zachte tinten is dit zachtroze sieruitje een "must"!
Je wordt echt stil van zo'n kleur, bijvoorbeeld in combinatie met blauw en
wit. Hoogte 35 cm, het bloeischermpje is los van vorm maar stevig genoeg
en verschijnt in mei-juni. Plant een flink bedje (niet duur!) in combinatie
met bijv. Camassia. Plant de bolletjes in verhouding wat dieper (5 cm) en
geef ze een zonnige, goed gedraineerde, vochtige plaats.

306070.1  100 bolletjes    € 4,95 

Knoflook 'Belgische Rode'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Deze knoflook is vrij zacht van smaak, ook zeer geschikt om rauw te eten,
de naam is uiteraard een fantasienaam want België heeft geen oude
knoflooktraditie. De witte bollen hebben wijnrode strepen. De bewaring is
zeer goed.

306075.1  3 (kleine) bollen met
plantteentjes  

 € 4,95 
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Knoflook 'Cambodia'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Grote, malse knoflook, gevonden op een markt in Cambodja. De smaak is
betrouwbaar egaal met een lange scherpte.

306080.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Chengdu' / 'Chinese
Single Garlic'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke subvar turban 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Soms groeien er maar enkele enorme tenen aan de bol, soms wat meer.
Altijd zijn ze prettig van smaak en evenwichtig in aroma. Een hele goeie
voor "verse knoflook". De oogst is opvallend vroeg. Vroege rassen lopen in
de winter eerder uit en hebben bij sterke vorst (tijdens strenge winters)
goede bescherming nodig.

306090.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Cledor'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een verbetering van het oude Franse ras ‘Rose
du Var’, witte bollen met rozerode teentjes. Laat oogstbaar en zeer goed
bewaarbaar. Omdat dit ras traag uitloopt, kunnen ze ook goed in het
voorjaar geplant worden.

306091.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,95 
306091.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Dario'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een sterke witte knoflook, met zeer goede groeikracht. Dit ras heeft al een
hele reis gemaakt: door emigranten meegenomen naar Argentinië,
vandaar weer geïntroduceerd in Frankrijk. Dit ras heeft een milde,
toegankelijke smaak.

306092.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 
306092.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Flavor'

Allium sativum var sativum ssp
? 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Een verbetering van het oude Italiaanse ras
‘Rovigo’ (‘Rose d’Italie’). De ivoorwitte bollen verbergen helderroze
teentjes (5-15 per bol). Omdat dit ras traag uitloopt, kunnen ze ook goed
in het voorjaar geplant worden. Het resultaat is een zeer lang houdbare
knoflook.

306093.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,95 
306093.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Messidrome'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dit is een vrij grote, witte knoflook. Zowel bol als teentjes (5-15 per bol)
zijn wit. Het was een van de eerste moderne verbeteringen van het oude
ras ‘Blanc de la Drôme’ en geldt nu als ijkpunt (referentie) voor latere
selecties. Groeit zeer gezond met een goede opbrengst. Door de milde,
zoete smaak heeft dit ras een brede toepassing, zowel voor bakken en
koken, maar ook rauw gebruik in salades.

306094.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,95 
306094.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Constanza'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De teenvliezen zijn mooi rood
en de smaak…: pittig met een fijne nasmaak. Lang houdbaar!

306095.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 
306095.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Messidrome'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
ECOLOGISCH GETEELD! Dit is een vrij grote, witte knoflook. Zowel bol als
teentjes (5-15 per bol) zijn wit. Het was een van de eerste moderne
verbeteringen van het oude ras ‘Blanc de la Drôme’ en geldt nu als ijkpunt
(referentie) voor latere selecties. Groeit zeer gezond met een goede
opbrengst. Door de milde, zoete smaak heeft dit ras een brede toepassing,
zowel voor bakken en koken, maar ook rauw gebruik in salades.

306096.1  3 bollen met plantteentjes    € 4,95 
306096.2  15 bollen met plantteentjes    € 19,95 

Knoflook 'Cristo'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een lang houdbare, witte knoflook met milde smaak. Opvallend is de hoge
opbrengst, die dit ras in Engeland al enkele prijzen deed winnen! Bij een
goede zomer bevatten de witte bollen 15-30 teentjes en zijn gemiddeld 7-
8 cm doorsnee. De laatste eet u in juni net voor de nieuwe oogst!

306097.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 
306097.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Jolimont'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
LEVERBAAR VANAF EIND SEPTEMBER. Dit witte ras is een verbetering van
de ‘Blanc de Lomagne’. In de Lomagne wordt al eeuwen deze beroemde
smakelijke knoflook geteeld. De groei is zeer goed en de milde smaak
kenmerkend voor dit ras.

306102.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 
306102.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Echo'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Sterk Duits ras met een uitstekende oogst! 11-18 tenen per bol zijn geen
uitzondering. We horen graag uw smaakervaringen.

306103.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Fokhagyma'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dit Hongaarse ras geeft vaste vrij kleine witte bollen met prachtige
paarsrode teentjes. De ietwat zoete smaak heeft een zich opbouwende
pittige nasmaak. Lang bewaarbaar en laat oogstbaar.

306104.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Hungarian White'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Zoals de naam al zegt, afkomstig uit Hongarije. De plant is vrij tenger. De
bollen zijn vroeg oogstbaar (en daarom) niet bijzonder groot met 8 - 16
tenen. De smaak is prettig mild met een zachte nasmaak. Ideaal om rauw
in bijvoorbeeld salades te mengen! Vroege rassen lopen in de winter
eerder uit en hebben bij sterke vorst (tijdens strenge winters) goede
bescherming nodig.

306105.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Iberian Wight'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Speciaal voor de liefhebber van grote, sappige tenen! Deze Spaanse soort
groeit zeer goed in Nederland. De warme, "ronde" smaak is
ongeëvenaard. 5-6 maanden houdbaar.

306106.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Guatemalan Ikeda'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dit ras wordt ook wel 'Chester Aaron's Guatemalan Ikeda' genoemd, naar
de schrijver en knoflookgoeroe. Prachtige, donkerrode teentjes die
gemakkelijk los komen en een prettige iets pittige smaak hebben. Klein
maar fijn en vroeg oogstbaar!

306107.1  3 (kleine) bollen met
plantteentjes  

 € 4,95 

Knoflook 'Inchelium Red'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
De herkomst van dit ras is onbekend. Het is gevonden in een
indianenreservaat, niemand wist hoe hij daar gekomen is. Een
prijswinnaar in de Amerikaanse knoflook smaakwedstrijd. De smaak is vol
maar niet te sterk en niet te flauw ("twinkelend"!). De bollen hebben dikke
vliezen met daarin 8 - 12 tenen.

306108.1  3 (kleine) bollen met
plantteentjes  

 € 4,95 

Knoflook 'Mediterranean Wight'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een grote, witte, Franse knoflook uit de Provence. De beste voor de grote,
sappige, verse knoflook (juni oogsten). Door de milde smaak zeer geliefd
bij een breed publiek. Uiteraard ook rijp oogstbaar en goed van smaak.

306109.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Messidor'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
ECOLOGISCH GETEELD! Messidor is een vrij grote, witte knoflook. Zowel
bol als teentjes (5-15 per bol) zijn wit. Dit is een moderne verbetering van
het oude ras ‘Blanc de la Drôme’. Groeit zeer gezond met een goede
opbrengst. Door de milde smaak (minder zoet dan Messidrome) heeft dit
ras een brede toepassing, zowel voor bakken en koken, maar ook rauw
gebruik in salades.

306110.1  3 bollen met plantteentjes    € 4,95 
306110.2  15 bollen met plantteentjes    € 19,95 
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Knoflook 'Lotus'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke subvar turban 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Greg Czarnecki, een fanatieke knoflookzoeker, vond dit mooie ras in
Kowloon, Hong Kong. De bollen geven 6-9 teentjes met een prettige hete
touch, die bij rauwe consumptie goed doorsmaakt.

306111.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Oregon Blue'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dit historische ras uit Oregon (noordelijk van Californië) kan goed tegen
kou en regen en is tamelijk vroeg oogstbaar. De kleur blauw is gegeven
door een kleurenblind persoon: hooguit een purperen blos is zichtbaar! De
bol heeft 8 -12 teentjes en is goed bewaarbaar. De smaak is mild met een
pittige nasmaak. Grote opbrengst!

306112.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Polish White' / 'Polen'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Ook wel bekend onder de naam 'New York White'. Ideaal voor de Noord-
Europese vanwege de grote oogstzekerheid en prettige smaak. De
ongeveer 10 tenen per bol zijn vrijwel nooit klein.

306114.1  3 (kleine) bollen met
plantteentjes  

 € 4,95 

Knoflook 'Printanor'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: oktober t/m mei
Een middengrote knoflook met compacte
vorm, witte schil en roze gestreepte tenen. Mede door de late oogst zit dit
topras vol smaak! Het gehalte Alliin is hoog, extra gezond dus. Printanor
behoort tot de 3 toprassen van Frankrijk en is bijv. ook in Australië en
Nieuw Zeeland erg populair. Virusvrij en 7 maanden houdbaar.

306115.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,95 
306115.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 
306115.3  150 bollen met plantteentjes    € 125,00 

Knoflook 'Red Janice'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke subvar turban 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
In 1983 vond een knoflookverzamelaar dit mooie ras in Narazeni, een
dorpje dicht bij de Zwarte Zee in Georgië. De vrij grote, paars gestreepte
bollen bevatten 5 – 9 bruinrode teentjes. Het ras rijpt tamelijk laat in de
zomer en kan als beloning lang (tot 1 jaar) worden bewaard. Het is een
zeer aromatische en geurige knoflook en is na het bakken zoet en licht
kruidig van smaak. Rauw eten is tamelijk heet met smaakopbouw.

306116.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Red Toch' / 'Tochliavri'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een milde, maar zeer (complex) aromatische knoflook met (meestal) een
zeer hoge opbrengst. 12-18 teentjes komen voor! De bekende
knoflookschrijver Chester Aaron komt uit het dorpje Tochliavri (Georgië) en
loofde dit ras uitbundig.

306117.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Rose Gayant'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Deze zeer lang te bewaren knoflook is extra
geschikt voor late aanplant. De smaak van de blanke knoflook met
lichtroze teentjes is mild en aromatisch.

306118.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,95 
306118.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Rosso di Sulmona' /
'Red of Sulmona'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een unieke variëteit uit Italië, die al eeuwenlang rond het stadje Sulmona
(Midden-Italië) wordt geteeld. Typerend is de dieproze kleur van de
teentjes en de zeer aromatische smaak, die (volgens de bewoners van
Sulmona) vooral aldaar geteeld optimaal is…!  
De opbrengst is goed, de bollen zijn zeer lang houdbaar en het soort
bloeit. De bloei wordt lokaal "zolla" genoemd en wordt 1 maand voor de
oogst verwijderd. De bloemen worden vers gegeten of ingelegd in olie of
een zoetzure saus, de smaak heeft hetzelfde unieke karakter als de
moederplant, maar milder. De gelijkenis met Rose de Lautrec is opvallend,
wellicht heeft er honderden jaren geleden een uitwisseling
plaatsgevonden.

306119.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 
306119.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Sabagold' /
'Sabadrome'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: oktober t/m mei
Deze nieuwe kweekvariëteit heeft de ‘Blanc de la Drôme’als voorouder en
is zeer goed ziektebestendig. De bijna witte, roze geaderde bollen dragen
geel-beige teentjes, die vroeg rijpen en toch redelijk lang houdbaar zijn.

306120.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,95 
306120.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Sam Loiacona'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Deze soort is in de jaren 50 van de 20e eeuw door de Italiaanse
emigrantenfamilie Loiacono (Pete, de vader van Sam) meegenomen naar
Amerika. Sam Loiacono vormt grote bollen met makkelijk te pellen
teentjes met volgens velen een superieure smaak, de Italianen kunnen het
weten!

306121.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Shandong'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke subvar turban 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
De naam verraad de Chinese oorsprong: de provincie Shangdong,
verzameld door Greg Czarnecki. De smaak blijft in een bakgerecht goed in
stand: vrij mild. Rauw is de smaakervaring wat complexer: de smaak
bouwt zich snel op, is een moment behoorlijk heet, om vervolgens weer
snel te verzachten tot een milde (iets zoete) nasmaak. De teentjes zijn
roze-purper.

306122.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Sicilian Gold'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een flinke opbrengst geeft deze mild smakende Italiaanse knoflook! De
prettige smaak is typerend voor dit “artichoke-type” en is (uiteraard)
populair in de pesto. 12-20 teentjes per bol komt voor!

306123.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Simonetti'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Deze knoflook werd ontdekt door Phil Simon (Universiteit Wisconsin) in
Georgië. De smaak is: vol aroma, milde hitte en milde nasmaak. De
bewaartijd is ongeveer 6 maanden. Bij goede teeltomstandigheden kunnen
de bollen flink groot worden.

306124.1  3 (kleine) bollen met
plantteentjes  

 € 4,95 

Knoflook 'Solent Wight'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dit populaire Franse ras komt van oorspong uit het Centraal Massief en de
Auvergne. Ze geven een goede, lang houdbare oogst. Prachtig ras om mee
te vlechten…!

306125.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Sweet Haven'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dit is een makkelijk te telen variëteit, die zich weinig aantrekt van de
weersomstandigheden tijdens de groei. De bol is wit met wat licht paarse
strepen en vlekken en bevat 6 – 8 teentjes. Hoewel de oogst niet groot is,
is de smaak en oogstzekerheid de belonende compensatie!

306126.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Paradour'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
VANAF EIND SEPTEMBER LEVERBAAR. (VIRUSVRIJ PLANTMATERIAAL) 
Uit Partenay (Poitou-Charentes) komen hele smakelijke knofloken,
waaronder dit prachtige violet gestreepte ras met beigebruine teentjes. De
opbrengst is opvallend groot, ideaal dus voor extra vroege oogst (de zgn,
“verse knoflook), maar uitgerijpt ook redelijk goed te bewaren.

306127.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,95 
306127.2  15 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Knoflook 'Thai'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke subvar turban 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een grote variëteit, die al vrij vroeg na de oogst goed op smaak is. De
tenen groeien over elkaar heen (als een artisjok) en zijn decoratief roze
gestreept. Milde smaak, dus ook ideaal voor rauwe consumptie.

306130.1  3 (kleine) bollen met
plantteentjes  

 € 4,95 
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Knoflook 'Thai Fire'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke subvar turban 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Door Salt Spring Seeds ontdekt ras uit Bangkok met een vroege rijping en
fantastische smaak, die in het Engels mooi klinkt: Complex full flavor with
rising heat level. De purperen strepen steken vlammend af op de
azilverwitte ondergrond. Vroege rassen lopen in de winter eerder uit en
hebben bij sterke vorst (tijdens strenge winters) goede bescherming
nodig.

306131.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Thüringer Rote'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een traditioneel Duits ras, dat een tamelijk grote oogst geeft van
smakelijke, niet al te pittige knoflook. De witte bollen zitten vol rode
vlammen, vandaar de naam... Dit ras heeft een goede bewaarbaarheid.

306132.1  3 (kleine) bollen met
plantteentjes  

 € 4,95 

Knoflook 'Transylvanian'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een echt Roemeens historisch ras. Oorspronkelijk had het ras een grote
hoeveelheid kleine teentjes, maar een veredelingsprogramma heeft
verbeteringen gebracht: 6-10 grote tenen, die de bol een breed uiterlijk
geven. De milde smaak wordt door de Roemenen zeer geliefd, rauw zijn ze
een tikje heet.

306133.1  3 (kleine) bollen met
plantteentjes  

 € 4,95 

Knoflook 'Thermidrome'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
ECOLOGISCH GETEELD! VANAF EIND SEPTEMBER LEVERBAAR.  
Thermidrome is een vrij grote, witte knoflook. Dit is een moderne
verbetering van het oude ras ‘Blanc de la Drôme’. Groeit zeer gezond met
een goede opbrengst. Door de milde smaak heeft dit ras een brede
toepassing, zowel voor bakken en koken, maar ook rauw gebruik in
salades.

306134.1  3 bollen met plantteentjes    € 4,95 
306134.2  15 bollen met plantteentjes    € 19,95 

Knoflook 'Therador'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
VANAF EIND SEPTEMBER LEVERBAAR.  
Therador is een vrij grote, witte knoflook. Dit is een moderne verbetering
van het oude ras ‘Blanc de la Drôme’. Groeit zeer gezond met een zeer
goede opbrengst. Door de milde smaak heeft dit ras een brede toepassing,
zowel voor bakken en koken, maar ook rauw gebruik in salades. Dit ras
geeft 10-15% meer opbrengst, maar/en de smaak is milder.

306135.1  3 bollen met plantteentjes    € 4,95 
306135.2  15 bollen met plantteentjes    € 19,95 

Knoflook 'Vallelado' / 'Valverde'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Vallalado en Valverde zijn grote types met een zeer gezonde groei, voor
alle gebruiksdoeleinden: zowel in bak- en kookgerechten als in salades en
ander rauw gebruik.

306150.1  3 (kleine) bollen met
plantteentjes  

 € 4,95 

Knoflook 'Vigor Supreme'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
VANAF EIND SEPTEMBER LEVERBAAR.  
Een van de laatste Franse verbeteringen van de blanke knoflook, ze geven
9-18 teentjes in verschillende lagen! De groei is gezond en de oogst
middentijds. Dit ras bloeit niet, dus geeft alle energie aan de bol…

306151.1  3 bollen met plantteentjes    € 4,95 
306151.2  15 bollen met plantteentjes    € 19,95 

Knoflook 'Vang Pyong' / 'Pyong
Vang' / 'Pyongyang'

Allium sativum var sativum ssp
asiatic 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een goede variëteit uit Noord-Korea. Rauw gegeten is de smaak tamelijk
zwaar (voor de liefhebber), gekookt wordt de smaak notig en zeer rijk aan
aroma. Opvallend is het late uitlopen en (daardoor?) de lange
bewaarbaarheid. Beslist een ras, dat ook in het vroege voorjaar geplant
kan worden. De teentjes zijn prachtig purper gekleurd. Er ontstaan vaak
jonge bolletjes in de bloeiwijze.

306152.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Knoflook 'Violet de Cadours' /
'Germidour'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
VANAF EIND SEPTEMBER LEVERBAAR.  
Een modern ras uit de oude traditie van de Franse ‘Violet de Cadours’. De
teentjes hebben de typerende wijnkleur, de smaak is stevig en de
opbrengst en vroegheid zeer goed! Vroege rassen lopen in de winter
eerder uit en hebben bij sterke vorst (tijdens strenge winters) goede
bescherming nodig.

306154.1  3 bollen met plantteentjes    € 4,95 
306154.2  15 bollen met plantteentjes    € 19,95 
306154.3  150 bollen met plantteentjes    € 150,00 

Knoflook 'Wonha'

Allium sativum var sativum ssp
asiatic 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
In 1985, 30 km ten noorden van Pyongyang (Noord Korea) is dit
waarschijnlijk al zeer oude landras gevonden. Door Gatersleben
(Duitsland) en John Swenson met succes geïntroduceerd in de VS en later
naar Europa gekomen. De ronde, nootachtige smaak heeft geen hete
touch en kent een prettige nasmaak.

306155.1  3 (kleine) bollen met
plantteentjes  

 € 4,95 

Knoflook 'Xian'

Allium sativum var sativum ssp
artichoke subvar turban 
(Engels: Garlic Softneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Deze knoflook is afkomstig uit het oeroude plaatsje Xian, bron van zijde en
al eeuwen in contact met het westen via de zijderoute. Opnieuw is eind
20e eeuw ontdekt dat er een goede knoflook huist, die we nu kunnen
uitproberen. Rauw komt de iets hete smaak vrij, het rijke aroma eindigt in
een aardse champignon-touch: probeer ze uit!

306160.1  3 bollen met plantteentjes    € 3,90 

Spiraalknoflook 'Amish'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Deze knoflook is rond 1860-1880 door de Duitse en Zwitserse
Mennonieten meegenomen naar Amerika en wordt sindsdien in de
Amisgemeenschap geteeld in Wisconsin. De rijke, stevig hete en zeer
aromatische smaak wordt zeer gewaardeerd. Echt een knoflook, zoals een
knoflook wezen moet!

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306180.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Bai Pi Suan'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar purple
stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Waarschijnlijk komt deze Purple Stripe variëteit uit Xinjiang, de meest
noordwestelijke provincie van China. De smaak is raak: Bai Pi Suan heeft
een volle, rijke smaak met een vleugje kruiden en middelmatige hitte. De
paars getinte huid is gemakkelijk te schillen, en in vruchtbare grond
kunnen de bollen flink groot worden!

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306190.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Bavarian Purple'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een stevig smakende knoflook met een fraaie purpergestreepte
buitenschil. Eet een teentje rauw en je zal de complexe smaak ervaren: de
hitte bouwt zich snel op, wellicht een traantje in de ogen, maar verdwijnt
weer snel zonder hete nasmaak. De bollen wortelen zeer actief en zijn
zeer winterhard, de bewaring is (zoals normaal bij een Rocambole-type)
zeer goed.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306192.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 
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Spiraalknoflook 'Belarus'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar purple
stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Belarus betekent Wit-Rusland, op dit moment (2020) is het daar
spannend.... Deze knoflook, die er vandaan komt rijpt vroeg en groeit
keurig rechtop. De wortelgroei is zeer actief! De smaak is niet te sterk,
maar wel met rijke aroma’s en veel smaak.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306195.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Broadleaf Czech'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar marbled
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dat er veel lekkere rassen uit Oost-Europa komen is inmiddels wel
duidelijk. Dit ras geeft tamelijk grote tenen met een opvallende milde
smaak voor dit type. De nasmaak ("nabranding") is vrij pittig.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306200.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'Bzenec Blue' /
'Bzenc'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar marbled
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m mei
Dit Tsjechische ras uit de stad Bzenec (via de collectie van de New Yorkse
kweker Dr. Boris Andrst) heeft een stevige, snel opbouwende hitte, als
deze rauw wordt gegeten. Gebakken teentjes zijn rond, stevig en vol
aroma. Een liefhebbers-ras dat nooit een kiloknaller zal worden, de
opbrengst is niet enorm, maar wel met betere smaak!

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306220.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Cherokee'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar porcelain 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dit ras geeft in vruchtbare grond vrij grote tenen met een sterke smaak en
zeer goede bewaareigenschappen. Cherokee groeit zeer goed in Noord-
Europa.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306245.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Chesnok Red'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar purple
stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
De tamelijk grote bollen zijn gesierd met prachtige, purperen strepen.
Oorspronkelijk is dit ras afkomstig uit Shvelisi, Georgië. De bol bevat
tussen de 8 en 10 gemakkelijk te pellen tenen. Opvallend is de volle
smaak met een milde, langdurende nasmaak. Afhankelijk van de
weersomstandigheden gedurende de groei kan hij heter of minder heet
zijn. Het behoud van smaak na het koken of bakken zijn zeer goed! De
stengels groeien sierlijk met een enkele krul.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306250.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Choparski'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar marbled
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dit Siberische ras is prettig heet en zeer aromatisch als je ze rauw
gebruikt, bij bakken wordt alles wat zachter in aroma’s en hitte.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306252.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Estonian Red'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar marbled
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een ras uit Estland met vrij grote tenen en een flinke opbrengst. De smaak
is tintelend pittig, een echte aanrader voor de liefhebber van een iets
steviger smakende knoflook.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306254.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Georgian Fire'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar porcelain 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Lekker pittig ras uit Georgië, in 1985 verzameld uit de streek Cichisdzhvari.
De tenen zijn lang en groot.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306257.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'German
Stiffneck' / 'German Extra Hardy'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar porcelain 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Ook bekend onder de naam German White, German Extra-Hardy en
German Porcelain. Ze vormen een grote, donkergroene, sterke plant,
oorspronkelijk uit Duitsland en door immigranten naar Amerika
meegenomen. De bol heeft strakke satijnachtige vliezen met daarin 4 – 6
grote tenen. De smaak is zeer sterk en robuust en blijft lang hangen.
Groeit uitstekend in het Nederlandse klimaat.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306260.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Glazed Purple
Stripe'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar glazed
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m mei
Typerend zijn de paarse strepen op de teentjes, een aantrekkelijke
knoflook! Vaak wint dit type de smaakprijs: stevig, aromatisch en een
goede nabranding… Hoewel de opbrengst niet enorm is, zal de smaak veel
(zo niet alles) goedmaken!

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306261.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Gsf #65'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
GSF#65 heeft weliswaar een ongezellige naam (van de Garlic Seed
Foundation collection) maar veel Amerikanen, vooral die in het Noord-
Oosten, vinden dit de beste knoflook! Vooral in pittig opzicht steekt dit ras
menig andere naar de kroon.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306263.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'Killarney Red'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een zeer productieve variëteit met de klassieke, rijke, zoete Rocambole
smaak. Van origine is dit ras geselecteerd uit de ‘Spanish Roja’ of ‘German
Red’. Zelfs met warme zomers geven ze een flinke oogst!

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306266.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 
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Spiraalknoflook 'Krasnodar Red'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dit Russische ras komt uit Krasnodar, een stad met zeer vruchtbare
landbouwgrond, bij de Zwarte Zee. Het is een gezonde knoflook met zeer
stevige smaak en fraaie rozerood geaderde schil.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306267.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Maxatawny'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Het is een zeldzame variant van het ras German Red, afkomstig uit het
vroegere Silezie (Zuid Polen) en in de V.S. Door immigranten
(Mennonieten) jarenlang in stand gehouden. De planten krijgen een lange,
eerst krullende bloeistengel, waarin later de kleine broedbolletjes gaan
groeien. Ze zouden tot 1,80 meter hoog kunnen worden (in Nederland
soms boven de 1 m). De bol heeft 10 - 15 makkelijk te pellen tenen. De
smaak is vol en mild.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306270.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Montana Giant'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een van de grootste rassen onder de Rocambole-knoflook. Verbeterd uit
de ‘Montana Roja’ waar ook de zeer complexe en unieke smaak vandaan
komt.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306273.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'Morado de
Pedronera'

Allium sativum var sativum ssp
silverskin subvar creole
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)
Deze Spaanse topper geeft een grote oogst in
eind juli. Zeer populair in het land van de
tapas vanwege de goede smaak, die opmerkelijk heet is bij rauwe eet! De
tenen zijn diep wijnrood, dit ras staat bekend om het hoge gehalte aan
allicine (=gezond!)

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306274  3 bollen met plantteentjes    € 4,50 
306274.1  5 bollen met plantteentjes    € 6,95 
306274.2  3x5 bollen met plantteentjes    € 17,95 

Spiraalknoflook 'Music'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar porcelain 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een mooie grote donker groene plant. De bol heeft mooie satijnwitte
vliezen met 4-6 grote tenen. De smaak is sterk en robuust en blijft lang
hangen. Door de gladde strakke bolvliezen zijn ze lang te bewaren. De
bloemsteel heeft vaak de vorm van een krakeling.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306275.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Northe #3'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar marbled
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een van de vroegste uitlopers en dan ook de vroegst oogstbare van dit
smaakvolle type. Toch is de bewaarbaarheid tamelijk goed. Dit ras begint
door te breken en heeft als verkoopbron Beltsville Agricultural Research
Center in Maryland.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306280.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 5,90 

Spiraalknoflook 'Ontario Purple
Trillium'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m mei
De smaak van dit vrij vroegrijpe ras is sterk, woest, met een flinke
nabranding. Een ideale smaakmaker dus!

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306285.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Oosterdel'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar marbled
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Oorspronkelijk is dit zeer smakelijke ras afkomstig uit Klaipėda, Litouwen.
De bol bevat tussen de 3 en 7 grote tenen. Voor de liefhebbers van erg
heet met een vroege en een late "branding", en als toegift een
verrassende tinteling (sprankelend). De stengels groeien sierlijk in een
dubbele (zgn. krakeling-) krul.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306290.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Ophio'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een lekker pittige knoflook, wiens officiële rasnaam verloren is gegaan. Dit
“ras” wordt graag geteeld, vanwege de goede opbrengst en uitstekende
smaak: heet met nabranding... Geniet ook van de fraaie bloei en
gedraaide bloeistengels.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306292.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Persian Star'
(='samarkand')

Allium sativum var
ophioscorodon subvar marbled
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m mei
Deze knoflookbol is wit of gestreept, de 7-8 teentjes zijn altijd prachtig
paars gestreept. Samarkand wordt ten onrechte ‘Persian Star’ genoemd,
want het ras komt Uzbekistan. De vinder, John F Swenson stuurde me een
vriendelijke mail hierover, de tekst volgt hieronder. De knoflook heeft
trouwens een duidelijke, maar nauwelijks overheersende smaak. Dit maakt
hem geschikt voor alle doeleinden. 
“It has been a great pleasure to find your company as the source for
seeds of this rare plant. I have looked at your offerings of garlic. May I
inform you that many of the varieties you offer came from my collection?
More than 400 named varieties of garlic have passed through my hands,
and many of them are in commerce. The variety which is unfortunately
named Persian Star is a garlic I bought in the bazar in Samarkand,
Uzbekistan in July, 1989, and I called it Samarkand. Some geographically-
challenged grower renamed it Persian Star, ignorant of the fact that
Uzbekistan is many kilometers east of Iran. I have been in the Kopet Dagh
mountains which form the boundary between Iran and Turkmenistan, and
throughout Central Asia as a member of the Allium Collecting Expedition of
the United States, Soviet Union and Poland.”

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306295.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'Pskem'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar marbled
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
In 1989 werd dit ras “ontdekt” door John Swenson langs de Pskem rivier
in Oezbekistan. Het ras is met open armen ontvangen door de goede
oogst en stevige smaak. De discussie is nog gaande of dit ras tot de groep
van Purple Stripe of Porcelain moet worden gerangschikt.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306297.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 
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Spiraalknoflook 'Purple Haze'
(Polish Strain)

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m mei
Een prachtige plant met een dubbele krul in de bloemstengel. Knoflook
produceert geen zaad in plaats daarvan verschijnen in het bloemhoofd
ongeveer 25 roodbruine broedbolletjes soms zo groot als een erwt. Een
mooie witte bol met een paarse onderkleur waarin ongeveer 5-10 tenen
zitten die gemakkelijk te pellen zijn en een robuuste knoflooksmaak
hebben. Bewaren tot eind januari.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306300.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 7,95 

Spiraalknoflook 'Purple Glazer'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar glazed
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Oorspronkelijk is deze sierlijk paars gestreepte knoflook afkomstig uit
Mchadidzhvari Georgië. De bol bevat tussen de 5 en 15 tenen. Dikke tenen
met satijnachtige vliezen. De knoflook heeft een pittige volle smaak en is
tot in februari te bewaren. Het jonge blad is fris en knapperig. Met een
volle smaak en een later opkomende korte milde branding. Perfect voor
door de salade of andere rauwkost.  
De plant vormt een bloemsteel die een krul maakt van 270 graden. Hierin
komen geen zaden maar soms wel tot 150 kleine broedbolletjes.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306302.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Purple Wight'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar porcelain 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
(Semi Hardneck type). Vrij vroeg oogstbaar (soms in juni al!) en toch met
gemak tot eind december houdbaar! De schil is sierlijk purper gemarmerd
en verbergt een stevige, aantrekkelijke smaak. Ongeveer 5-8 teentjes per
bol.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306305.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'Red Grain'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar purple
stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een van de beauty's die rond 1985 uit Georgië zijn verzameld, dit ras
kwam zelfs uit gebergte op 1630 m hoogte! Prachtige, tamelijk grote,
purper gestreepte bollen (typerend voor dit type). De stevige smaak en
sterke groei maken het ras tot een topper in tuin en keuken!

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306312.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Red Rezan'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar glazed
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Ten Zuid-Oosten van Rusland, in het plaatsje Rezan, vond Klaus Pistrick in
1986 deze mooie knoflook. De stevige smaak is des te opvallender omdat
deze toch niet heet is en vrij van nasmaak (voor wie daar niet van
houdt…). De bollen, die ongeveer 7 teentjes bevatten, zijn vaak diep
purper met een glanzende onderlaag.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306315.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'Roggero Roc'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
De koperkleurig geaderde, paars gebloste bollen groeien onderaan
diepgroene, sterkgroeiende planten. De teentjes hebben een sterk aroma,
aanvankelijk warm en kruidig, maar niet overheersend. Uiteindelijk rest
een warme, zoete nasmaak.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306318.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'Romanian Red'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar porcelain 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Opvallend grote bollen geven elk 4-6 teentjes. In schrale grond zijn de
bollen purper gemarmerd, in rijke grons blijven ze wit van schil. De smaak
is heet en pittig met een lange nasmaak: echt een knoflook voor de
smaakgenieter! De bewaarbaarheid is goed.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306320.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'Rose de Lautrec'
/ 'Edenrose'

Allium sativum var
ophioscorodon 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Dit zeer populaire ras uit de streek rond Lautrec (Fr) heeft een sierlijke
roze gevlamde schil en teentjes. De mooie, zeer aromatische smaak en
lange houdbaarheid (tot 12 maanden) maken dit ras tot een
liefhebbersitem! Vanaf eind juni oogstbaar.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306321.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,95 
306321.2  3x5 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Spiraalknoflook 'Rosewood'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar porcelain 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een typisch Pools ras, dat vanaf 1984 de wereld over gaat. Bijzondere
eigenschap van dit ras is dat er spontaan zaad kan ontstaan uit de
bloemen. Het nageslacht heeft gele teentjes. De oogst is flink van dit
groot groeiende en zeer winterharde ras. De smaak is opvallend wild, met
een stevige nabranding. Vooral geschikt voor kook- en bakgerechten, rauw
is deze topper alleen voor de echte diehard.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306322.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Shang Hai'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een voluit scherpe knoflook met een romige nasmaak. De bol heeft een
lichtpaarse blos. Grote opbrengst van 8-11 tenen, vaak meerdere tenen in
een teenvlies.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306326.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'Shatili'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar glazed
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Aan de mogelijkheid om zaad te produceren (zij het weinig) kan je merken
dat deze knoflook dicht bij de oervorm staat. Gevonden op een hoogte van
1450 m bij Shatili in het Kaukasusgebergte in Georgië. De rijke smaak, die
uiteraard rauw nog beter tot zijn recht komt dan gebakken, wordt het
liefst genoten na januari, als de kort houdbare soorten op zijn en dit soort
juist zijn rijkste smaak heeft bereikt. Tip: pureer enkele teentjes en meng
het met een mooie tafelazijn.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306327.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Siberian'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar marbled
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een sterke plant met mooie grote bollen. De bollen hebben dikke
perkamentachtige vliezen. De buitenste zijn wit, maar als je ze afpelt
worden ze bijna paars. De 5 -7 tenen hebben donkerbruine teenvliezen
met lange punten. Ze zijn goed te bewaren.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306330.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 7,95 
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Spiraalknoflook 'Single Garlic'

Allium sativum var
ophioscorodon 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Deze knoflook heeft dikke bolvliezen en vormt vaak zogenaamde "tulpen".
Dit zijn enkele grote ronde tenen. Extra lekker voor de liefhebber van een
milde, grote knoflook!

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306333.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,90 

Spiraalknoflook 'Sprint' / 'Garpek'
/ 'Primor'

Allium sativum var
ophioscorodon 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Eén van de vroegste knoflook met een prachtig roze-wit huidje. De verse
knoflook (onrijp) haal je al in mei uit de grond! Vroege rassen lopen in de
winter eerder uit en hebben bij sterke vorst (tijdens strenge winters)
goede bescherming nodig als je tenminste een vroege oogst wenst. De
smaak van dit ras is ondanks de snelle groei behoorlijk stevig.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306335.1  5 bollen met plantteentjes    € 6,95 
306335.2  3x5 bollen met plantteentjes    € 17,50 

Spiraalknoflook 'Susan Delafield'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar porcelain 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een complexe en stevige smaak combineert dit Canadese ras met zeer
goede houdbaarheid en prima aanpassing aan ons noordelijk klimaat. De
bollen en teentjes zijn vrij klein, maar des te fijner van smaak: deze begint
scherp tot heet en verzacht al snel.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306336.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Vayo'

Allium sativum var
ophioscorodon 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Deze stevig smakende knoflook is een moderne verbetering van een oud
Centraal-Europees ras. De bollen zijn violet-wit gestreept en de teentjes
hebben een mooie diepvioletten tint. Middenvroeg oogstbaar en tamelijk
lang houdbaar.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306338.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,95 
306338.2  3x5 bollen met plantteentjes    € 15,00 

Spiraalknoflook 'Vekak'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar glazed
purple stripe 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Uit Tsjechië (via de collectie van de New Yorkse kweker Dr. Boris Andrst)
komt deze hoge opbrengst gevende spiraalknoflook. Vaak 10 teentjes per
bol met een fantastische smaak, zelfs na bakken, wat wil je nog meer?

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306340.1  5 bollen met plantteentjes    € 5,95 

Spiraalknoflook 'Wildfire' / 'Wild
Fire'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar Asiatic 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Een pittig hete knoflook! Het inferno begint met een lichte tinteling, bouwt
zich op en komt met donderend geweld de berg af. Waarom zou je
proberen weg te rennen voor deze unieke ervaring? Laat het gewoon over
je tong spoelen en door je hoofd tollen, zichzelf te zijner tijd en in zijn
eigen tempo weer uitdovend. Leef gevaarlijk, wees dapper, beleef de
smaaktonen (schreeuw als het moet) ik weet zeker dat je het met een
brede glimlach zal afsluiten!

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306343.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Spiraalknoflook 'Yugoslavian'

Allium sativum var
ophioscorodon subvar
rocambole 
(Engels: Serpent Garlic Hardneck)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Prettig aroma, tintje heet, prettige nasmaak… deze grote, gemakkelijk te
pellen variëteit geeft 6-11 roodgeaderde teentjes per bol.

Hoe lekker ook mooi kan zijn.... (of omgekeerd). Dit smakelijke lid van de
knoflookfamilie groeit met 1 of meerdere krullen in de stengel en is
(daardoor) bijzonder decoratief. Spiraalknoflook heet in het engels:
hardneck garlic en is o.h.a. steviger van smaak dan de zgn. softneck-
rassen.
306346.1  5 (kleine) bollen met

plantteentjes  
 € 6,95 

Collectie Knoflook Ail de France

Allium sativum 
(Engels: Garlic Collection)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
VANAF EIND SEPTEMBER LEVERBAAR.  
Frankrijk is een belangrijke producent van mild smakende, bij ons zeer
goed groeiende knoflook. We stellen een collectie samen van 5
verschillende rassen, elk voorzien van de naam.

306349.1  5 soorten apart verpakt    € 7,50 

Collectie Knoflook
Wereldcollectie

Allium sativum 
(Engels: Garlic Collection)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
Al enkele jaren zijn we bezig met het aanleggen van een bijzondere
collectie knoflook uit alle landen waar ze voorkomen. Een klus met vallen
en opstaan... We testen ze op geschiktheid voor ons klimaat en uiteraard
op smaak. Van de resultaten kunt u elk jaar genieten. Een collectie bevat
de 4 meest bijzondere rassen uit ons sortiment.

306350.1  4 soorten apart verpakt    € 6,95 

Siberische Knoflook

Allium obliquum 
(Engels: Twisted Leaf Garlic)

Leveringsmaanden: vanaf
september
Zeldzaam (en) mooi! De volkomen bolvormige
bloemcluster is geheel gevuld met limegroene tot citroengele bloemen. De
grote, uitstekende, witte meeldraden geven het geheel een zeldzame
wollige sfeer. De hele plant is eetbaar (zoals gebruikelijk bij ui-achtigen):
de bollen hebben een prettig knoflookaroma, het blad en vooral de bloem
zijn zeer aantrekkelijk op het bord! Hoogte 80-100 cm. Bloei juni-juli.

306500.1  1 plant    € 3,95 

Gele Plantuitjes Overwinterend
'Troy' / 'Radar'

Allium cepa cepa 

Leveringsmaanden: september t/m
december
ECO GETEELD! Vroeg geplant betekent vroeg
oogstbaar. De uitjes zijn zeer koudebestendig, ze kunnen van oktober-mei
geplant worden. Op natte klei adviseren we verhoogde bedden te maken
voor een natuurlijke afwatering. Plant ze op 20 cm afstand en ze zijn vanaf
het voorjaar (als jonge, witte ui) of vanaf juni-september in bruine schil
oogstbaar. Het resultaat is een mildsmakende ui, die van herfst tot in de
winter te bewaren is. (Grote plantmaat: 10-22 mm)

307040.1  250 g    € 2,95 
307040.2  1 kg    € 7,95 

Gele Plantuitjes Overwinterend
'Shakespeare'

Allium cepa cepa 

Leveringsmaanden: vanaf
september
Vroeg geplant betekent vroeg oogstbaar, dit
ras is ondanks de vroege oogst toch goed houdbaar. De uitjes zijn zeer
koudebestendig, ze kunnen van september-mei geplant worden, maar
planten in de herfst of vroege winter geeft alleen de gewenste vroege
oogst. Op natte klei adviseren we verhoogde bedden te maken voor een
natuurlijke afwatering. Plant ze op 20 cm afstand en ze zijn vanaf het
voorjaar (als jonge, witte ui) of vanaf mei-september in bruine schil
oogstbaar. Het resultaat is een mild smakende ui, die van herfst tot in de
winter te bewaren is.

307045.1  250 g    € 1,95 
307045.2  1 kg    € 4,95 

Rode Plantuitjes Overwinterend
'Red Arrow'

Allium cepa cepa 

Leveringsmaanden: vanaf
september
Vroeg geplant betekent vroeg oogstbaar, dit
ras is ondanks de vroege oogst toch goed houdbaar. De uitjes zijn zeer
koudebestendig, ze kunnen van september-mei geplant worden, maar
planten in de herfst of vroege winter geeft alleen de gewenste vroege
oogst. Op natte klei adviseren we verhoogde bedden te maken voor een
natuurlijke afwatering. Plant ze op 20 cm afstand en ze zijn vanaf het
voorjaar (als jonge, witte ui) of vanaf mei-september in bruine schil
oogstbaar. Het resultaat is een mild smakende ui, die van herfst tot in de
winter te bewaren is.

307047.1  250 g    € 1,95 
307047.2  1 kg    € 5,95 

Rode Plantuitjes 'Red Baron' /
'Karmen'

Allium cepa cepa 

Leveringsmaanden: vanaf januari
LEVERBAAR VANAF HALF JANUARI TOT DE
VOORRAAD OP IS. Rode, extra pittige uien.
Prima te bewaren. Maat 14/21

307050.1  250 g    € 1,95 
307050.2  1 kg    € 4,95 
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Biologische Rode Plantuitjes 'Red
Baron' / 'Kamal'

Allium cepa cepa 
(Engels: Organic Onion Sets)

Leveringsmaanden: maart t/m mei
ECO GETEELD!  
Rode, extra pittige uien. Prima te bewaren. Maat 22/26 
 
Deze Biologische Rode Uitjes krijgen een warmtebehandeling tot half
maart om te voorkomen dat ze gaan bloeien in plaats van groeien.

307055.1  250 g    € 2,50 
307055.2  1 kg    € 5,95 

Roze Plantuien 'Rosanna' /
'Ptujska' / type ‘Rosé de Roscoff’

Allium cepa cepa 
(Engels: Pink Onion)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
ZACHTE KLEUR & ZACHTE SMAAK! Van buiten
brons met een tintje roze, van binnen wit met roze ringen. Een milde,
fraaie ui, dit is de verbeterde ‘Rose de Roscoff’. Maat 14/21

307060.1  250 g    € 1,95 
307060.2  1 kg    € 4,95 

Roze Plantuien ‘Keravel’ / type
‘Rosé de Roscoff’

Allium cepa cepa 
(Engels: Pink Onion)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
In Frankrijk is deze ui een beroemd
streekproduct, dat al sinds de 17e eeuw wordt geteeld in de regio Roscoff.
Van oorsprong nam een monnik de ui mee uit Portugal en leerde de streek
hoe ze deze moesten telen. De dure, maar geliefde ui wordt zeer
gewaardeerd door fijnproevers vanwege zijn fraaie uiterlijk in combinatie
met de smeltende textuur en de fruitige smaak. De oogst geeft grote
ronde bollen met roze huid en witte rokken, ze zijn sappig, zoet, met
prikkelende aroma's en zeer goed bewaarbaar.  
De ui verspreidde zich over West-Frankrijk en was een welkome bron van
inkomsten, zeker in de crisistijd voorafgaand aan de Franse Revolutie.
Vanaf 1828 kwam een ondernemende boer, Henri Octavianus, op het idee
om met 3 metgezellen deze uien (in lange strengen gevlochten of bulk in
zakken) in Engeland huis-aan-huis te verkopen. Later, toen de fiets
populair werd, kwamen deze jonge mannen op de vélo en werden in
Engeland “the Johnnies” genoemd. De echte ‘Roscoff’ mag alleen zo heten
als deze in de streek wordt geteeld, wij noemen deze dus “type Roscoff”.

307070.1  250 g    € 4,95 
307070.2  4x250 g    € 15,00 

Gele Plantuitjes 'Centurion'

Allium cepa cepa 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
LEVERBAAR VANAF HALF JANUARI TOT DE
VOORRAAD OP IS. Een zeer goede selectie uit
de Stuttgarter Riesen. Het is een goed te
bewaren, goudgele, iets hoogronde ui. Centurion kan beter tegen
wisselende weersomstandigheden, is iets vroeger en geeft een opvallend
grote oogst: 1 kg pootgoed geeft 40 kg volgroeide uien! Bolmaat 14/21

307100.1  250 g    € 1,95 
307100.2  1 kg    € 4,95 

Biologische Gele Plantuitjes
'Sturon' / 'Centurion'

Allium cepa cepa 
(Engels: Organic Onion Sets)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
ECO GETEELD! Goudgele, iets afgeplatte uien,
die prima te bewaren zijn. Maat 22/26

307104.1  250 g    € 1,95 
307104.2  1 kg    € 4,95 

Gele Plantuitjes 'Sturon'

Allium cepa cepa 

Leveringsmaanden: februari t/m mei
Goudgele, iets afgeplatte uien, die prima te
bewaren zijn. Maat 21/24

307105.1  250 g    € 1,95 
307105.2  1 kg    € 4,95 

Uitjes Herfst-Oogst 'Red Baron'

Allium cepa cepa 
(Engels: Pickling Onion)

Leveringsmaanden: augustus t/m
september
Tip van een van onze kwekers: plant jonge
uitjes in september buiten en in de kas of in oktober in de kas. Kan na 6
weken tot 2 maanden groei als jong uitje worden geoogst: lekker scherp,
fris en sappig! Het ras is vooral goed in snel groeien, veel vorst kunnen ze
niet hebben. We leveren afwisselend rode of gele uitjes, die je resp. roze
en wit oogst.

307106.1  250 g    € 1,95 
307106.2  1 kg    € 4,95 

Gele Plantuitjes 'Forum'

Allium cepa cepa 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
LEVERBAAR VANAF HALF JANUARI TOT DE
VOORRAAD OP IS. De vroegst oogstbare ui
van zeer goede kwaliteit, vanaf de eerste week
van juni al verse uien op je bord (afhankelijk van de planttijd)!

307110.1  250 g    € 2,50 
307110.2  1 kg    € 7,50 

Gele Plantuitjes 'Jaune Paille des
Vertus'

Allium cepa cepa 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Een populair Frans ras vanwege de grote oogst
van platronde, geelkoperkleurige uien, die bij
voldoende vocht en voeding gemakkelijk 10 cm in doorsnee kunnen
worden! De bewaring is uitstekend. Maat 14/21.

307115.1  250 g    € 2,50 
307115.2  1 kg    € 5,95 

Witte Plantuitjes 'Snowball'

Allium cepa cepa 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
LEVERBAAR VANAF HALF JANUARI TOT DE
VOORRAAD OP IS. Helderwitte uien (van
binnen en van buiten!) hebben een
voortreffelijke, milde smaak. De bewaarbaarheid en ziektebestendigheid
zijn opvallend goed.

307120.1  250 g    € 1,95 
307120.2  1 kg    € 4,95 

Sjalotten 'Ardente'

Allium ascalonicum 

Leveringsmaanden: januari t/m mei
De naam van deze sjalot betekent “vurig”:
door de rustige groei (en daarbij behorende
goede bewaarbaarheid!) bouwt zich een volle
smaak op, die (rauw) zelfs vurig kan tintelen... De bolletje zijn iets
langwerpig rond, koperbrons-kleurig van schil en roze-wit aan de
binnenzijde.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308100.1  500 g pootgoed    € 5,95 

Sjalotten 'Conservor' F1

Allium ascalonicum 
(Engels: Shallot from Seed)
Dit ras is een bruine, langwerpige (in
vaktermen halfhoge) topsjalot, die uit zaad
geteeld wordt en het zelfde jaar oogstbaar is.
Snelle groei, geen doorschieters en weinig
ziektegevoeligheid is uw deel…

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308110  100 zaden  € 2,95 

308110.1  10x100 zaden  € 19,95 

Ronde Sjalotten 'Golden
Gourmet'

Allium ascalonicum 
(Engels: Dutch Yellow Shallot)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Goudgele plantsjalot, de verbeterde Hollandse
Goudgele, zeer duurzaam (lang houdbaar) en vast. De smaak is mild. Maat
7/15

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308300.1  500 g pootgoed    € 2,95 

Ronde Witte Sjalotten 'Hermine'

Allium ascalonicum 
(Engels: White Skinned Shallot)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
Hermine is een relatief nieuw sjalottenras, vrij
vroeg oogstbaar en komt oorspronkelijk uit
Frankrijk. Deze heerlijk, mild smakende sjalot is uniek in zijn soort door
zijn witte schilkleur. Het ras produceert zeer consistente, ronde sjalotten
met sterke schil. Daarnaast kan dit ras op elke grondsoort geteeld worden
en is het geschikt voor enkele maanden bewaring.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308310.1  500 g pootgoed    € 4,95 

Ronde Sjalotten 'Polka'

Allium ascalonicum 
(Engels: Polish Shallots)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
LEVERBAAR VANAF HALF JANUARI TOT DE
VOORRAAD OP IS. 
De naam verraadt al dat dit ras van oorsprong uit Polen komt. Dit neefje
van de ‘Red Sun’ heeft hele goede culinaire kwaliteiten met een zeer
uitgesproken smaak. De bewaarbaarheid is opvallend goed. De bol is
rozewit van binnen.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308330.1  500 g pootgoed    € 3,95 

Ronde Rode Sjalotten 'Red Sun'

Allium ascalonicum 
(Engels: Dutch Red Shallot)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
LEVERBAAR VANAF HALF JANUARI TOT DE
VOORRAAD OP IS. 
Buitenzijde donkerkoper, inwendig wit-rood geblosde plantsjalot, mild met
een tintje scherp, voor de liefhebber van een tintje rood. Maat 7/15

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308340.1  500 g pootgoed    € 2,95 
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Biologische Ronde Rode
Sjalotten 'Red Sun' / 'Biztro'

Allium ascalonicum 
(Engels: Organic Dutch Red Shallot)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
ECO geteeld. Buitenzijde donkerkoper,
inwendig wit-rood geblosde plantsjalot, mild met een tintje scherp, voor de
liefhebber van een tintje rood. Maat 20/45

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308345.1  500 g pootgoed    € 4,95 

(Franse) Jersey Sjalotten 'Jermor'
/ 'Vigarmor'

Allium ascalonicum 
(Engels: Jersey Shallot)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
LEVERBAAR VANAF EIND SEPTEMBER. Deze zgn. Jersey Sjalot is
langwerpig van vorm en wordt alom geprezen voor de smaak.
Koperkleurige schil met knapperig, sappig, roze op wit gevlamde
binnenkant. De bewaarbaarheid is zeer goed (8 maanden), we leveren
gecertificeerd, virus- en aaltjesvrij plantgoed. De benaming Jersey slaat op
de vermeende herkomst van de halflange roodbruine sjalot. Dit klopt
echter niet daar de officiële voorouders van de sjalot uit het middenoosten
komen, er is vervolgens verder gekweekt met dit materiaal in onder
andere Normandië en daar is de halflange vorm geselecteerd.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308350.1  500 g pootgoed    € 4,95 

(Franse) Jersey Sjalotten 'Melkior'

Allium ascalonicum 
(Engels: Jersey Shallot)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
LEVERBAAR VANAF EIND SEPTEMBER.  
MEELDAUW-RESISTENT! Na 10 jaar research
is het de Ploudaniel Experimantal Laboratory in Brittannië gelukt om deze
meeldauw resistente variëteit te ontwikkelen. Dat scheelt in de
professionele teelt veel ongemak en bestrijdingsmiddelen!  
Dit in Frankrijk veel geteelde Jersey-type heeft een iets langwerpige,
peervormig uiterlijk. De schil is koperkleurig en de binnenzijde rozerood
gevlamd. De smaak past in de kritische Franse keuken…! De
bewaarbaarheid is zeer goed (8-12 maanden), we leveren gecertificeerd,
virus- en aaltjesvrij plantgoed. De benaming Jersey slaat op de vermeende
herkomst van de halflange roodbruine sjalot. Dit klopt echter niet daar de
officiële voorouders van de sjalot uit het midden-Oosten komen, er is
vervolgens verder gekweekt met dit materiaal in onder andere Normandië
en daar is de halflange vorm geselecteerd.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308354.1  500 g pootgoed    € 6,95 

(Franse) Jersey Sjalotten 'Mikor'

Allium ascalonicum 
(Engels: Jersey Shallot)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
LEVERBAAR VANAF EIND SEPTEMBER.  
Frankrijk is het sjalottenland. Dit is een
verbeterd ras met roodkoperen schil en wit met roodgevlamde binnenzijde
en halflange vorm. De smaak is uitstekend, vaak geroemd door onze
klanten en gaat richting pittig. De bewaarbaarheid is goed (8 maanden) bij
teelt in niet te natte grond en tijdens voldoende warme zomers. We
leveren gecertificeerd, virus- en aaltjesvrij plantgoed. De benaming Jersey
slaat op de vermeende herkomst van de halflange roodbruine sjalot. Dit
klopt echter niet daar de officiële voorouders van de sjalot uit het
middenoosten komen, er is vervolgens verder gekweekt met dit materiaal
in onder andere Normandië en daar is de halflange vorm geselecteerd.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308355.1  500 g pootgoed    € 4,95 

(Franse) Jersey Sjalotten 'Longor'

Allium ascalonicum 
(Engels: Jersey Shallot)

Leveringsmaanden: september t/m
mei
LEVERBAAR VANAF EIND SEPTEMBER. Het in
Frankrijk veel geteelde Jersey-type met uitgesproken slanke, langwerpige
vorm. De schil is lichtkoperkleurig en de binnenzijde roze gevlamd. De
smaak past in de kritische Franse keuken…! De bewaarbaarheid is zeer
goed (8-12 maanden), we leveren gecertificeerd, virus- en aaltjesvrij
plantgoed. De benaming Jersey slaat op de vermeende herkomst van de
halflange roodbruine sjalot. Dit klopt echter niet daar de officiële
voorouders van de sjalot uit het middenoosten komen, er is vervolgens
verder gekweekt met dit materiaal in onder andere Normandië en daar is
de halflange vorm geselecteerd.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308360.1  500 g pootgoed    € 4,95 

Biologische (Franse) Jersey
Sjalotten 'Longor'

Allium ascalonicum 
(Engels: Jersey Shallot)

Leveringsmaanden: februari t/m mei
LEVERBAAR VANAF EIND SEPTEMBER.  
ECO GETEELD. Het in Frankrijk veel geteelde Jersey-type met uitgesproken
slanke, langwerpige vorm. De schil is lichtkoperkleurig en de binnenzijde
roze gevlamd. De smaak past in de kritische Franse keuken…! De
bewaarbaarheid is zeer goed (8-12 maanden), we leveren gecertificeerd,
virus- en aaltjesvrij plantgoed. De benaming Jersey slaat op de vermeende
herkomst van de halflange roodbruine sjalot. Dit klopt echter niet daar de
officiële voorouders van de sjalot uit het middenoosten komen, er is
vervolgens verder gekweekt met dit materiaal in onder andere Normandië
en daar is de halflange vorm geselecteerd.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308365.1  500 g pootgoed    € 6,95 

(Franse) Jersey Sjalotten
'Pesandor'

Allium ascalonicum 
(Engels: Jersey Shallot)

Leveringsmaanden: januari t/m mei
LEVERBAAR VANAF HALF JANUARI TOT DE
VOORRAAD OP IS.  
Het in Frankrijk veel geteelde Jersey-type met uitgesproken slanke,
langwerpige vorm. De schil is koperkleurig en de binnenzijde roze
gevlamd. De smaak past in de kritische Franse keuken…! De
bewaarbaarheid is zeer goed (8-12 maanden), we leveren gecertificeerd,
virus- en aaltjesvrij plantgoed. De benaming Jersey slaat op de vermeende
herkomst van de halflange roodbruine sjalot. Dit klopt echter niet daar de
officiële voorouders van de sjalot uit het middenoosten komen, er is
vervolgens verder gekweekt met dit materiaal in onder andere Normandië
en daar is de halflange vorm geselecteerd.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308370.1  500 g pootgoed    € 4,95 

Franse Grijze Sjalotten 'Griselle'

Allium oschaninii var
aggregatum 
(Engels: Grey (Gray) Shallot)

Leveringsmaanden: september t/m
december
VANAF EIND SEPTEMBER LEVERBAAR. Niet gemakkelijk verkrijgbaar, maar
voor de fijnproever de "enige echte sjalot". De peervormige bollen hebben
een stevige, dikke, grijsblauwe, geplooide schil. Deze beschermt (met
enige moeite uitgepeld) een sjalot met een unieke, stevige, volgens velen
"hemelse" smaak. De bewaring is matig lang, binnen 6 maanden na de
oogst gebruiken of invriezen.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308380.1  500 g pootgoed    € 5,95 

Franse Grijze Sjalotten 'Grise
Excellent'

Allium oschaninii var
aggregatum 
(Engels: Grey (Gray) Shallot)

Leveringsmaanden: vanaf
september
VANAF EIND SEPTEMBER LEVERBAAR. Niet gemakkelijk verkrijgbaar, maar
voor de fijnproever de "enige echte sjalot". De peervormige bollen hebben
een stevige, dikke, grijsblauwe, geplooide schil. Deze beschermt (met
enige moeite uitgepeld) een sjalot met een unieke, stevige, volgens velen
"hemelse" smaak. De bewaring is matig lang, binnen 6 maanden na de
oogst gebruiken of invriezen. ‘Grise Excellent’ is een selectie uit Griselle,
waarbij de meest gave en grote tenen worden uitgezocht.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308382.1  15 bollen    € 5,95 

Franse Geel-Grijze Sjalotten
'Grisor'

Allium ascalonicum x oschaninii
var aggregatum 
(Engels: Grey (Gray) Shallot x
Jersey Shallot)

Leveringsmaanden: september t/m december
VANAF EIND SEPTEMBER LEVERBAAR. Een succesvolle kruising tussen de
grijze (voor fijnproevers "enige echte”) sjalot en een langwerpige Jersey-
sjalot. De zeer goede smaak combineert deze sjalot met gemakkelijke
pelbaarheid. De bolvormige bollen hebben geel-grijze schil met bronzen
blosje. De flinke opbrengst en goede bewaarbaarheid maken Grisor tot
een goed compromis tussen gemak, kwaliteit en smaak.

Sjalotten behoren tot de uienfamilie en groeien net als knoflook tot een
kluster van “teentjes”. De witte binnenzijde is soms rood en/of purper
gevlamd. Ze hebben een sterke, rijke smaak. Sjalotten veroorzaken minder
darm- en ademperikelen dan uien en knoflook. Veel recepten en
wetenswaardigheden op www.shallot.com<>
308385.1  500 g pootgoed    € 5,95 

Italiaanse Wilde Uitjes
'Lampascioni'

Muscari comosum 

Leveringsmaanden: september t/m
december
LEVERBAAR VAN SEPTEMBER-DECEMBER.
Rond de Middellandse Zee is het bolletje van de sierlijke Kuifjesdruif of
Kuifhyacint al duizenden jaren bekend als een voedzame lekkernij en
(omdat het langs de hellingen in het wild groeit) typisch voedsel dat al
snel na de laatste Ijstijd werd genuttigd. Vooral de Italianen hebben het
klaarmaken (koken en inzuren) van deze bolletjes tot kunst verheven,
vandaar dat we ze tot Lampascioni hebben gedoopt, de originele
streeknaam, zoals ze in Zuid-Italië en Sicilië bekend zijn. Ze lijken op
inmaakuitjes, maar smaken uniek: een stevig aroma, een tikje bitter en
pikant, maar bij goede bereiding net zuur genoeg om tot een “buonissimi”
te komen! De Grieken noemen de bolletjes overigens “Voulvi”. Er is iets
vreemds met bitterheid in smaak… Wij proberen het weg te werken maar
met de juiste combinatie, bijvoorbeeld met “Fave e Cicoria” (bonenpuree
met cichorei) ontstaat er een Mediterrane smaak, die het leven zelf aldaar
symboliseert: de zoete bitterheid. Zoet en bitter: de een kan niet zonder
de ander!

308400.1  50 bollen    € 7,95 
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Italiaanse Wilde Uitjes
'Lampascioni'

Muscari comosum 
Rond de Middellandse Zee is het bolletje van
de sierlijke Kuifjesdruif of Kuifhyacint al
duizenden jaren bekend als een voedzame
lekkernij en (omdat het langs de hellingen in
het wild groeit) typisch voedsel dat al snel na de laatste Ijstijd werd
genuttigd. Vooral de Italianen hebben het klaarmaken (koken en inzuren)
van deze bolletjes tot kunst verheven, vandaar dat we ze tot Lampascioni
hebben gedoopt, de originele streeknaam, zoals ze in Zuid-Italië en Sicilië
bekend zijn. Ze lijken op inmaakuitjes, maar smaken uniek: een stevig
aroma, een tikje bitter en pikant, maar bij goede bereiding net zuur
genoeg om tot een “buonissimi” te komen! De Grieken noemen de
bolletjes overigens “Voulvi”. Er is iets vreemds met bitterheid in smaak…
Wij proberen het weg te werken maar met de juiste combinatie,
bijvoorbeeld met “Fave e Cicoria” (bonenpuree met cichorei) ontstaat er
een Mediterrane smaak, die het leven zelf aldaar symboliseert: de zoete
bitterheid. Zoet en bitter: de een kan niet zonder de ander!

308405  ± 200 zaden (1 g)  € 1,95 

Indianen-Uitje

Camassia quamash 

Leveringsmaanden: september t/m
december
LEVERBAAR VAN SEPTEMBER-NOVEMBER. Hoe
sierlijk ook lekker kan zijn ontdekten de Native
Americans (Indianen) al eeuwen geleden. De Salish-, Nez Perce-,
Shoshone-, Paiutes-, Cree- en Blackfoot-stammen roosterden of kookten
de bolletjes van deze fraaie Camassia. Rauw smaken ze mild, maar met
een iets taaie textuur, waar je van houden moet. De heerlijk zoete, notige
smaak is het resultaat van de echte slow-cook! De Indianen maakten een
grondoven: graaf een gat in de grond, bekleed dat met (liefst platte)
stenen en bouw er een flink vuur in. Zodra het vuur gaat smeulen, kunnen
de bolletjes in een afgesloten oude pan op de stenen gelegd worden, de
kuil dichtgooien met aarde en 2 dagen laten smeulen. Een van de
moderne methodes: gebruik een stoompan en laat de bolletjes 36 uur
rustig stomen. Houd het waterniveau in de gaten, na 12-24 uur komt er al
een heerlijk zoete melassegeur uit de pan! In een oven op 220̊C,
gedurende 12 uur is ook een goede optie. Als de witte (schoongemaakte)
bolletjes via beige naar bruin verkleuren is het Slowfoodproject gelukt, de
inuline is omgezet naar fructose: een beetje zout er op en smullen maar,
je blijft er van eten, ook heel populair bij kinderen! Zie ook
arcadianabe.blogspot.nl en honest-food.net 
De bolletjes zijn volkomen winterhard en geven licht- tot donkerblauwe,
stervormige bloemetjes aan 30-90 cm lange stengels. Ze voelen zich thuis
in elke grondsoort.

308410.1  25 bollen    € 2,95 

Stengelui 'Ishikura' / 'Kaigaro'

Allium fistulosum 
(Engels: Welsh or Bunching Onion)
De witte schacht wordt rauw gesnipperd. Zeer
vroeg. Later geoogst: stoven!

308500  ruim 2000 zaden (5 g)  € 2,50 

Stengelui 'Red Toga' / 'Red Beard'
/ 'Rothaut'

Allium fistulosum 
(Engels: Welsh or Bunching Onion)
Een bijzonderheid in het stengeluien-
sortiment, geeft rode 5 cm grote schacht,
kleurt in de herfst.

308600  ruim 1000 zaden (5 g)  € 2,95 
308600.1  100 g  € 35,00 

Stengelui 'Welsh Green' (Wild
Form)

Allium fistulosum 
(Engels: Welsh or Bunching Onion)
De naam houdt geen verband met een
oorsprong uit Wales, maar komt van het
(Oud)Duitse “Welsche”, dat in het algemeen
als “buitenlands” vertaald kan worden. Misschien is dit soort via Siberië in
Europa terecht gekomen, maar een route via Italië ligt meer voor de hand.
De oudste bronnen zijn in China gevonden (200 v.Chr.) en later in Japan
(rond het jaar 500). De meeste winters blijft de plant groen en oogstbaar:
bij zeer strenge winters sterft ze af om in het voorjaar weer als eerste te
herleven! Deze snij-ui wordt ook grove bieslook genoemd.

308700  4500 zaden (10 g)  € 2,95 
308700.1  45.000 zaden (100 g)  € 19,95 
308700.2  135.000 zaden (3x100 g)    € 45,00 
308700.3  450.000 zaden (1 kg)    € 125,00 

Zilveruien 'Paris Silver Skin' /
'White Barletta'

Allium cepa 
(Engels: Silverskin Onion)
Zilverwitte bolletjes, die kunnen uitgroeien tot
grote witte uien. Vroeg oogsten dus voor de
beroemde kleine uitjes, prima om in "het zuur"
in te leggen.

309100  ruim 1000 zaden (4 g)  € 1,95 
309100.1  ruim 25.000 zaden (100 g)  € 25,00 
309100.2  ruim 250.000 zaden (1 kg)    € 150,00 

Veldkers, Kleine

Cardamine hirsuta 
(Engels: Lamb's Cress)
Een ideale smaakmaker voor wintergebruik,
maar door de zaaitijd te spreiden kan ook in
de zomer geoogst worden. De pittige
tuinkerssmaak is zeer toegankelijk en populair
bij koks om een salade “uit de natuur” te maken. Eetbaar zijn zowel de
mooie blaadjes als de witte bloemetjes. Veldkers komt ook volop in het
wild voor, als je hem eenmaal kent kan je lekker in de natuur “grazen”!
Zaai ze in een grote pot of op een verwilderend plekje van de tuin.
Eenmaal verwilderd is het plantje wintergroen en heeft nauwelijks een
rustperiode.

309800  1 g  € 2,95 
309800.1  25 g  € 49,95 

Veldkruidkers

Lepidium campestre 
(Engels: Pepperwort, Field
pepperweed)
Een ideale smaakmaker voor wintergebruik,
maar door de zaaitijd te spreiden kan ook in
de zomer geoogst worden. De pittige
tuinkerssmaak is zeer toegankelijk en populair bij koks om een salade “uit
de natuur” te maken. Eetbaar zijn zowel de mooie blaadjes als de witte
bloemetjes en de zaden. Deze laatste zijn zo heet als peper en kunnen
door de pepermolen... Veldkruidkers komt ook volop in het wild voor, als je
hem eenmaal kent kan je lekker in de natuur “grazen”! Zaai ze in een
grote pot of op een verwilderend plekje van de tuin. Eenmaal verwilderd is
het plantje wintergroen en heeft nauwelijks een rustperiode.

309810  2 g  € 1,95 
309810.1  50 g  € 19,95 

Veldsla 'Elan'

Valerianella locusta 
(Engels: Corn Salad, Lambs Lettuce)
Zeer aan te bevelen rondbladig type.
Meeldauwresistent ras voor kas, platglas of
buiten. Zeer dicht gezaaide veldsla is jong
geoogst (als het kiemblad “gestrekt” is) een
lekkernij en wordt “BROEIVET” genoemd.

Winterharde groente met hoog vitamine C-gehalte. Uitzaai: midden
augustus tot midden oktober, of in maart. Rij-afstand 15 cm, dun uitzaaien
op ½ cm diepte, zaaisel flink aandrukken en goed vochtig houden. Een
pakje is voldoende voor 3m²
310100  voor 750 planten  € 1,95 

Veldsla 'Grote Noord-Hollandse'

Valerianella locusta 
(Engels: Corn Salad, Lambs Lettuce)
Snelgroeiend soort met forse, langwerpige
blaadjes. Dit ras bevriest niet snel, zeker als in
de winter een goede bescherming d.m.v. glas
wordt gegeven. 
Dit traditionele Noord-Hollandse ras werd vanwege het lange blad ook wel
“hazenoren” genoemd. Zeer dicht gezaaide veldsla is jong geoogst (als het
kiemblad “gestrekt” is) een lekkernij en wordt “BROEIVET” genoemd.

Winterharde groente met hoog vitamine C-gehalte. Uitzaai: midden
augustus tot midden oktober, of in maart. Rij-afstand 15 cm, dun uitzaaien
op ½ cm diepte, zaaisel flink aandrukken en goed vochtig houden. Een
pakje is voldoende voor 3m²
310200  25 g  € 1,95 
310200.1  3x25 g  € 4,95 
310200.2  1 kg    € 35,00 
310200.3  10 kg    € 250,00 
310200.4  25 kg    € 495,00 

Veldsla 'Vit'

Valerianella locusta 
(Engels: Corn Salad, Lambs Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Dit ras is zeer goed
winterhard en vormt ronde rozetjes van malse,
diepgroene blaadjes. 
Zeer dicht gezaaide veldsla is jong geoogst (als
het kiemblad “gestrekt” is) een lekkernij en wordt “BROEIVET” genoemd.

Winterharde groente met hoog vitamine C-gehalte. Uitzaai: midden
augustus tot midden oktober, of in maart. Rij-afstand 15 cm, dun uitzaaien
op ½ cm diepte, zaaisel flink aandrukken en goed vochtig houden. Een
pakje is voldoende voor 3m²
310210  5 g  € 2,95 
310210.1  100 g    € 35,00 

Zomerveldsla 'Kölner Palm'

Valerianella eriocarpa 
(Engels: Corn Salad, Lambs Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Dit familielid van de
gewone veldsla komt inheems voor in
Centraal- en Zuid Europa, maar ook in
Engeland. De plant geeft heerlijk mals, iets
langwerpig en vrij lichtgroen blad. Dankzij de jarenlange zachte winters
kan dit ras prima jaarrond in ons klimaat groeien! Teel ze ‘s winters wel
onder glas! Herfst- en voorjaarsteelt zijn het meest succesvol. Zelfs 's
zomers goed te telen omdat de plant niet snel doorschiet. Deze oude
cultuurvariëteit komt uit de buurt van Keulen.

310220  voor 1 rij van 3 m  € 2,95 

Zomerveldsla 'Lisbeths
Rapünzelchen'

Valerianella eriocarpa 
(Engels: Corn Salad, Lambs Lettuce)
ECO GETEELDE ZADEN! Dit familielid van de
gewone veldsla komt inheems voor in
Centraal- en Zuid Europa, maar ook in
Engeland. De plant geeft heerlijk mals, iets langwerpig en vrij lichtgroen
blad. Dankzij de jarenlange zachte winters kan dit ras prima jaarrond in
ons klimaat groeien! Teel ze ‘s winters wel onder glas! Herfst- en
voorjaarsteelt zijn het meest succesvol. Zelfs 's zomers goed te telen
omdat de plant niet snel doorschiet. Dit is een oud Duits ras.

310225  voor 1 rij van 3 m  € 2,95 
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Veldsla 'Ronde Maraîchère' /
'Coquille de Louviers'

Valerianella locusta 
(Engels: Corn Salad, Lambs Lettuce)
Dit ronde ras werd vroeger veel voor de
Parijzenaren geteeld in het tuinbouw-gebied
ten noord van Parijs (Pontoise). Opvallend is
het kleine blad, de afge-ronde bladvorm, het diepe groen en de tamelijk
rechtopgaande groei.  
Behoorlijk koudebestendig.  
De Fransman prijst de smaak als: “juteuse, tendre et parfumèe”. Zeer
dicht gezaaide veldsla is jong geoogst (als het kiemblad “gestrekt” is) een
lekkernij en wordt “BROEIVET” genoemd.

Winterharde groente met hoog vitamine C-gehalte. Uitzaai: midden
augustus tot midden oktober, of in maart. Rij-afstand 15 cm, dun uitzaaien
op ½ cm diepte, zaaisel flink aandrukken en goed vochtig houden. Een
pakje is voldoende voor 3m²
310240  25 g  € 2,50 
310240.1  250 g    € 9,95 
310240.2  4x250 g    € 29,50 

Veldsla 'Verte de Cambrai'

Valerianella locusta 
(Engels: Corn Salad, Lambs Lettuce)
Wat is er lekkerder dan ‘s winters een salade
van veldsla met een gekookt eitje....? Dit oude
ras (w.s. al uit 1810) is bijzonder
vorstbestendig, wordt niet snel geel en is goed
meeldauw resistent. De bladeren zijn donkergroen en ovaal. Zeer dicht
gezaaide veldsla is jong geoogst (als het kiemblad “gestrekt” is) een
lekkernij en wordt “BROEIVET” genoemd.

Winterharde groente met hoog vitamine C-gehalte. Uitzaai: midden
augustus tot midden oktober, of in maart. Rij-afstand 15 cm, dun uitzaaien
op ½ cm diepte, zaaisel flink aandrukken en goed vochtig houden. Een
pakje is voldoende voor 3m²
310250  25 g  € 1,95 
310250.1  250 g    € 9,95 
310250.2  4x250 g    € 29,50 

Veldsla 'Volhart 2' / 'Verte a Coeur
Plein 2'

Valerianella locusta 
(Engels: Corn Salad, Lambs Lettuce)
Een zeer oud ras, dat zeker niet onderdoet
voor moderne raspaardjes. Goed winterhard
type met tamelijk groot, glad, grijsgroen blad.
Zeer dicht gezaaide veldsla is jong geoogst (als het kiemblad “gestrekt” is)
een lekkernij en wordt “BROEIVET” genoemd.

Winterharde groente met hoog vitamine C-gehalte. Uitzaai: midden
augustus tot midden oktober, of in maart. Rij-afstand 15 cm, dun uitzaaien
op ½ cm diepte, zaaisel flink aandrukken en goed vochtig houden. Een
pakje is voldoende voor 3m²
310400  25 g  € 1,95 
310400.1  250 g    € 9,95 
310400.2  4x250 g    € 29,50 

Rode Veldsla 'Red Rosie'

Lactuca sativa var. Longifolia 
(Engels: Red Corn Salad (looks like))
Deze Romaanse sla krijgt bij iedereen die ze
teelt de bijnaam Rode Veldsla. De bruinrode
sla groeit met ronde blaadjes in een mooi
rozetje en is evenals echte veldsla in de herfst
te zaaien. Leuk idee dus om te mengen met groene veldsla! Langer
doorgegroeid ontstaat een iets wat hoger groeiende, gekartelde,
paarsrode bindsla. Dit ras is resistent tegen vele fysio's van de valse
meeldauw.

310500  ± 500 zaden  € 2,95 

Viooltjessalade 'Tasty Viola' F1

Viola wittrockiana 
(Engels: Edible Pansy)
In principe zijn alle viooltjes eetbaar, maar niet
elke variëteit is smakelijk. Gelukkig had een
kweker hier oog voor en wist door slimme
kruisingen de lekkerste viooltjes in een mix te
vangen. De mildzoete smaak combineert deze mix met frisse en diepe
kleuren.

310700  30 zaden  € 3,95 

Vlam Van De Vlakte

Bauhinia galpinii 
(Engels: Pride of De Kaap, Orchid
Tree)
Een subtropisch bloemenwonder, een plekje in
de vensterbank is uitstekend! In de zomer mag
de plant op een beschut plekje buiten, een
nachtvorst is geen probleem. De beloning is de jaar na jaar meer trossen
steenrode kelkbloemen met 5 bloemblaadjes die met een dunne
aanhechting wel lijken te zweven... De planten hebben enige steun nodig,
in de natuur klimmen ze in andere struiken en bomen. Het hartvormige
blad geeft een romantisch tintje… De bloemen, bladeren en vruchten van
de plant zijn eetbaar!

310950  5 zaden  € 2,50 

Vleugelboon Laag type

Tetragonolobus purpureus 
(Engels: Asparagus Pea, Winged
Pea)
Het korte, soms iets rankende gewas krijgt na
de prachtige zwart met rode kielbloemen,
peultjes met 4 “vleugels” in de lengterichting:
laat ze niet langer dan 3 cm worden. Kort stoven en serveren met een
klontje boter.... heerlijk! Bloeit lang door en draagt tot diep in de herfst

311000  ± 100 zaden (4 g)  € 2,95 

Vleugelboon 'Climbing Thuong
Hai'

Psophocarpus tetragonolobus 
(Engels: Asparagus Pea, Winged
Pea, Goa Bean)
Na jaren afwezigheid in Vietnam
teruggevonden! Deze klimmende vleugelboon
is in de tropen heel populair (inheems in Nieuw Guinea) en groeit bij ons
het beste in de kas. Jong geoogst zijn de 4-kantige, gevleugelde peultjes
heerlijk mals, zacht en zoet. De boontjes ontstaan vrij laat in het seizoen,
als de dagen rond de 12 uur lang zijn, we hebben dus een goede
oktobermaand nodig. Alle delen van de plant zijn overigens eetbaar:  
1) Het jonge blad is lekker in de wok als spinazie 
2) De zeer lichtblauwe bloemen zijn eetbaar en worden bijvoorbeeld
gebruikt om rijst te kleuren 
3) De wortels zijn zeer rijk aan proteïne en hebben een notig aroma 
4) Uiteindelijk (maar dat halen we in Nederland niet altijd) kunnen we de
droge zaden als soja verwerken, maar ook branden voor een bijzondere
surrogaatkoffie! 
Opvallend is de zeer actieve opslag van stikstof uit de lucht, dus een
nateelt van bladgroente is zeer succesvol.

311010  ongeveer 30 zaden (10 g)  € 2,95 
311010.1  ongeveer 150 zaden (50 g)  € 7,95 

Vossebes

Vaccinium vitis-idaea 

Leveringsmaanden: het gehele jaar
Dit inheemse, zuurminnende plantje geeft 2x
per jaar oogst (VII en X) van rode,
aromatische en iets pittige vruchtjes. Voor
directe eet of inmaak zeer gezond! Geef ze een vochtige, zonnige plek:
mulchen en turfmolm bijmengen. De plantjes groeien niet hoger dan 25
cm, maken ondergrondse uitlopers en zijn zeer winterhard. De eerste
oogst moet voorzichtig gebeuren om de volgende bloei te ontzien. 3
planten per m² is voldoende, de opbrengst loopt op naar 1 kg per m². Na
8 jaar flink snoeien, nooit kunstmest geven. Idee: zet enkele vossebessen
in potten op het terras!

311050  1 portie  € 2,95 

Vijgcactus

Opuntia ficus-indica 
(Engels: Indian Fig, Tunas, Barbary
Fig, Prickly Pear)
Een echte Mexicaanse cactus, waarvan zowel
de vruchten als de schijven zelf eetbaar zijn.
Leuk om eens zelf te telen, de vruchten laten
wel wat jaartjes op zich wachten! Hij vormt ovale, tot 50 cm lange en 20
cm brede schijven. Let op de doornen, dat spreekt voor zich. ‘s Winters
het liefst koel en licht zetten, als ze droog zijn kunnen ze een nachtvorst
overleven. ‘s Zomers lekker buiten in de zon. De gele bloemen zitten
meestal talrijk aan de rand van de bovenste schijven. De vrucht is een
eivormige of ovale, 5-10 cm lange en tot 6 cm brede bes, die in een
ronde, verzonken navel eindigt. De vrucht is zowel van binnen als van
buiten groengeel of oranje- tot wijnrood. De dunne schil is glad en bezet
met glochiden en stekels. De vruchten kunnen worden gehalveerd en
worden uitgelepeld. Het sappige vruchtvlees is zacht-vlezig en bevat vele
circa 5 mm grote zaden. De zaden kunnen met het vruchtvlees worden
opgegeten. Niet alleen zijn de vruchten eetbaar, de succulente schijven
kunnen na het verwijderen van de doornen als groente worden gekookt en
gegeten. Een waardevolle eigenschappen na het eten van de vruchten is
de mogelijkheid om vet te binden en een versneld verzadigingsgevoel.
Deze plant is dus geweldig voor gewichtsverlies en -beheer. Dit proces
helpt ook bij de vermindering van het cholesterolgehalte in de
bloedsomloop. 
MET DE VERKOOP VAN DEZE ZADEN STEUNEN WE EEN BIOLOGISCHE
FARM IN MEXICO.

312000  10 zaden  € 2,95 
312000.1  10x10 zaden  € 19,95 
312000.2  1000 zaden  € 125,00 

Watermeloenen 'Cool Baby'

Citrullus lanatus 
(Engels: Watermelon)
Na 4 jaar selecteren is het een van mijn
kwekers gelukt om een watermeloen te
selecteren, die het buiten (met enig kunst- en
vliegwerk) goed doet. Bij koudere dagen
(onder de 20° C) onder folie houden, daarboven kan het folie eraf, mede
voor de bestuiving. De vruchten kunnen 4-5 kg zwaar worden. Het rode
vruchtvlees is heerlijk zoet en reuze sappig!

312040  8 zaden  € 1,95 
312040.1  100 zaden  € 15,00 

Watermeloenen 'Crimson Sweet'

Citrullus lanatus 
(Engels: Watermelon)
Werkelijk een beauty, deze groen-lichtgroen
gestreepte watermeloen. De vruchten rijpen
het best in de kas. Onrijpe vruchten zijn
opmerkelijk lang houdbaar en sierlijk als
pompoen. Rood vruchtvlees, vruchten kunnen tot 12 kg wegen!

312050  10 zaden  € 1,50 
312050.1  100 zaden  € 7,50 
312050.2  1000 zaden    € 35,00 

Watermeloenen 'Faerie' F1

Citrullus lanatus 
(Engels: Watermelon)
Een nieuwe ontwikkeling in watermeloenen,
met vele voordelen. Reden te over om dit ras
te belonen als winnaar in de All-America
Selections! De planten groeien niet al te sterk
en starten al snel met bloeien en vruchtzetten. Bij de vruchten begint de
verrassing al: ze zijn crème met gele nerven, een kleur die niet eerder
voorkwam. Het rozerode vruchtvlees is stevig (“crisp”), sappig en heerlijk
zoet. Vanwege de mooie maat (19x17 cm in afmeting en 2-4 kg) is de
oogst vroeg en kan met enige bescherming en warmte ook in ons klimaat
genoten worden van de vruchten. Kortom: een topper in ons sortiment!

312100  10 zaden  € 3,95 
312100.1  100 zaden  € 25,00 
312100.2  10x100 zaden    € 195,00 
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Watermeloenen 'Klondike Striped
Blue Ribbon'

Citrullus lanatus 
(Engels: Watermelon)
De Californische kweker Mr. Porter heeft deze
fraaie en smakelijke watermeloen in de vroege
jaren 1900 geïntroduceerd. De langwerpige
vruchten zijn lichtgroen met donkergroene strepen (met blauwe glans) en
verbergen daaronder het zeer zoete, karmozijnrode vruchtvlees. Reken op
vruchten tussen de 5-10 kg, tamelijk groot dus. Ze zijn
zonnebrandbestendigen tamelijk resistent tegen schimmels.

312130  10 zaden  € 1,50 
312130.1  100 zaden  € 7,50 
312130.2  1000 zaden    € 35,00 

Watermeloenen 'Mountain Sweet
Yellow'

Citrullus lanatus 
(Engels: Watermelon)
Deze langwerpige watermeloen geeft
donkergeel tot oranje, stevig vruchtvlees van
zeer smakelijke, extra zoete kwaliteit! De
vruchten kunnen wel 10-15 kg per stuk wegen. Ondanks de wat langere
groeitijd is dit ras tamelijk geschikt voor ons klimaat, uiteraard wel voor
teelt in de kas. Dit ras wordt al sinds de 1950s geteeld in de VS en is de
geelvlezige variant van het veel oudere ras ‘Mountain Sweet’.
Watermeloenplanten zien er trouwens fraai uit door het diep ingesneden
blad en de mooi geaderde vruchten. Onrijpe vruchten kunnen in de winter
binnen nog een tijdje narijpen en zijn in elk geval eetbaar, soms meer fris
dan zoet…

312140  10 zaden  € 1,95 
312140.1  100 zaden  € 7,50 

Watermeloenen 'Peace' F1 / 'Leto'
F1

Citrullus lanatus 
(Engels: Watermelon)
De meeste watermeloenen hebben rood
vruchtvlees, het is dus leuk voor de afwisseling
en de verrassing om deze geelvlezige variëteit
te telen! De smaak is net zo fris, zoet en sappig als de rode... Aan de
buitenkant zijn de vruchten lichtgroen met donkergroene marmering,
24x20 cm groot en met een gemiddeld gewicht van 3-4 kg. Een vrij kleine
watermeloen dus, die goede kansen biedt voor een ruime oogst onder
glas.

312150  10 zaden  € 2,95 
312150.1  100 zaden  € 15,00 
312150.2  1000 zaden  € 99,50 

Watermeloenen 'Petite Yellow' /
'Sureness' F1

Citrullus lanatus 
(Engels: Watermelon)
Kleine geelvlezige watermeloen hebben als
voordeel, dat ze een kortere groeitijd hebben,
dus beter geschikt zijn voor ons klimaat. Dit
betrouwbare ras smaakt fris en zoet, watermeloenplanten zien er trouwens
fraai uit door het diep ingesneden blad en de mooi geaderde vruchten.
Onrijpe vruchten kunnen in de winter binnen nog een tijdje narijpen en
zijn in elk geval eetbaar, soms meer fris dan zoet…

312160  10 zaden  € 1,95 
312160.1  100 zaden  € 7,50 

Watermeloenen 'Sugar Baby' /
'Sugar Belle'

Citrullus lanatus 
(Engels: Watermelon)
Een vrij klein watermeloentje (toch altijd nog
goed voor 3-5 kg) met zeer donkergroene schil
en rood, sappig vruchtvlees. Door vrij vroege
rijping en kleine vruchtmaat is dit een goede kanshebber voor ons klimaat,
hoewel kweek onder plastic of glas wel noodzakelijk blijft.

312200  25 zaden  € 1,95 
312200.1  250 zaden  € 7,50 
312200.2  2500 zaden  € 35,00 

Watermeloenen 'Charleston Gray'
/ 'Tapper'

Citrullus lanatus 
(Engels: Watermelon)
Deze langwerpige watermeloen heeft een
lichtgroene tot iets grijze schil en kan wel 10-
15 kg zwaar worden. Het rozerode vruchtvlees
heeft een stevige textuur en een heerlijk zoete smaak. Er zitten duidelijk
herkenbare, bruinzwarte zaden in de vruchten. De schil is dun en stevig,
ideaal voor langdurig vervoer. In warm klimaat draagt de plant na 85
dagen.

312250  10 zaden  € 2,50 
312250.1  100 zaden  € 7,50 
312250.2  1000 zaden    € 35,00 

Waterspinazie 'Yangtze' / 'Large
Leaf'

Ipomoea aquatica 
(Engels: Water Spinach, Water
Convolvulus)
Waterspinazie is in alle tropische gebieden
populair als bladgroente om kort te roerbakken
of koken. Het blad en de malse stengels zijn een heerlijke groente! Dit is
zeer succesvol ras in de Nederlandse kas! Groenbladig met groene
bladnerf en weinig dunne ranken. Op 5 cm boven de grond afsnijden, de
plant loopt dan weer snel uit voor een volgende oogst. Deze verbeterde
selectie is in Thailand ontwikkeld en in het Verre Oosten de marktleider.

318000  500 zaden (25 g)  € 2,50 
318000.1  20.000 zaden (1 kg)    € 39,95 
318000.2  200.000 zaden (10 kg)    € 350,00 
318000.3  2 miljoen zaden (100 kg)    € 3.250,00 

Waterspinazie 'Bamboo-leaved' /
'Liao'

Ipomoea aquatica 
(Engels: Water Spinach, Water
Convolvulus)
Waterspinazie is in alle tropische gebieden
populair als bladgroente om kort te roerbakken
of koken. Het blad en de malse stengels zijn een heerlijke groente! Dit ras
kenmerkt zich door witte bladnerven en sappige, rechtopstaande stengels.
Op 5 cm boven de grond afsnijden, de plant loopt dan weer snel uit voor
een volgende oogst.

318100  25 g  € 2,50 
318100.1  1 kg    € 39,00 

Wikkewortel

Hedysarum boreale 
(Engels: Utah Sweetvetch)
Een smaakmaker van jewelste! De jonge,
malse wortels zijn zoet en smaken naar een
zoet peentje met een tikje zoethout erdoor...
Geef de planten een prominente plaats, want
de bloei is uitbundig: vlinderbloemig in lila tinten. Ze zijn meerjarig en zeer
winterhard en 10-50 cm hoog. Belangrijk is de behoefte aan zon en goed
doorlatende, vochtige grond. Als het lang droog blijft, dan worden de
wortels taai.

318900  1 g  € 2,50 

Wilgenroosje

Epilobium angustifolium 
(Engels: Willow Herb)
Dit hele bekende wilde blommeke kan in
vochtige omstandigheden gemakkelijk 2 m
hoog worden. Bij ons in de Biesbosch zoemen
de bijen van blijdschap om al die nectar, die de
lichtroze bloemen produceren op te snoepen. De bloemen bloeien in lange
staarten van onder naar boven, als de plant bovenaan nog bloeit, dan
heeft deze onderaan al zaad gevormd. We hoeven niet bang te zijn dat
deze fantastische plant ooit uitsterft...  
De bloemen, bladeren, wortels en stengels zijn allemaal eetbaar. Eet de
jonge bladeren rauw of gekookt, zeer jonge scheuten zouden goed een
dunne asperge kunnen vervangen. Stengels zou ik altijd gekookt
gebruiken en het liefst even schillen, ze binden je soep en zijn licht
laxerend. De bloemen eet je in de knop en rauw in salades. Van de
gedroogde bladeren maak je een (iets) zoete thee, die in Rusland
“Kaporie-thee” wordt genoemd.  
Binnen de fytotherapie is het kruid vooral bekend als huismiddeltje tegen
kleine darmproblemen, uitwendig gebruik tegen ontstekingen en
pijnverzachting.

318950  0,1 g  € 1,95 

Winterpostelein, Gewone

Montia perfoliata 
(Engels: Winter Purslane, Miner's
Lettuce)
Lekker mals, hartvormig blad van iets dikkere
structuur. Gebruik: rauw door de salade of kort
gestoofd als spinazie en (gewone) postelein.
De winterpostelein komt uit Noord-West Amerika en is in grote delen van
Europa verwilderd.  
Bij zachte winters is bescherming niet nodig, maar onder glas is de
winterproductie beter. Zaaihoeveelheid: 1000 zaden (= ± 0,6 g) per
strekkende meter, ruimte tussen de rijen 30 cm. Dus ongeveer 2 g per m².

319000  2000 zaden (1 g)  € 1,50 
319000.1  200.000 zaden (100 g)  € 49,95 
319000.2  1.000.000 zaden (500 g)    € 195,00 
319000.3  5.000.000 zaden (2,5 kg)    € 895,00 

Winterpostelein. Roze

Montia sibirica 
(Engels: Siberian Springbeauty, Pink
Purslane)
Een ideaal plantje voor de liefhebber van de
“wilde” eettuin: dit plantje is sierlijk, groeit
heel makkelijk als bodembedekker, zaait zich
elk jaar opnieuw uit, kan tegen en houdt van schaduw (hoewel zon in
combinatie met vocht goed verdragen wordt) en... is in de winter
oogstbaar. Het blad smaakt heerlijk in salade of kort gekookt en doet qua
smaak denken aan bietenkers. Na de winter verrassen de plantjes je met
sierlijke, lichtroze bloemetjes in de lente tot de nazomer. De soortnaam
sibirica spreekt terecht van zeer goede vorstbestendigheid. De mieren
helpen het uitzaaien een handje: het zaad bevat een zgn. mierenbroodje.
De teelt in potten is ook heel succesvol! 
WE KOCHTEN DE ZADEN VRIJ DUUR, OVER ENKELE JAREN ZULLEN WE
VOLDOENDE VAN EIGEN TEELT HEBBEN EN GAAT DE PRIJS OMLAAG.

Worstenboom, Blauwe

Decaisnea fargesii 
(Engels: Dead Man’s Fingers, Blue
Sausage Fruit)
Bijzondere struik, die me als kind al
intrigeerde! In de nazomer ontstaan
eigenaardige marineblauwe peulen, die jong
en rauw gepeld worden net als tuinbonen. De “boontjes” (de zaden) kan
je niet eten, maar het witte, zachte vruchtvlees heeft een verrassend
delicate, zoete smaak. Alles in de mond en zaadjes spugen is eigenlijk het
handigst! De struiken zijn volkomen winterhard, van oorsprong komt deze
struik uit Azië, ze houden van een vochtige, halfbeschaduwde plek, maar
wel goed gedraineerd.

320000  1 g  € 2,95 
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Zomerwortelen 'Amini' / 'Little
Finger'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Minigroentes zijn “in”! Ze zijn smakelijk en vol
vitamines. Dit kleine, langwerpige worteltje is
in 12-15 weken oogstbaar.

320030  4000 zaden (3 g)  € 1,95 
320030.1  100 g  € 12,50 

Zomerwortelen 'Amsterdam 2' /
'Amsterdamse Bak' / 'Antoine'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
De meest geteelde wortel in Nederland, vrijwel
alle "bospeen" is een zgn. Amsterdams type:
Vlotte groei, vrij kort lof en zuiver oranjerode,
vrij slanke wortels. Geef ze niet te zware grond. Door de snelle groei kan
nog laat worden gezaaid.

320050  4000 zaden (6 g)  € 1,50 
320050.1  65.000 zaden (100 g)  € 15,00 
320050.2  650.000 zaden (1 kg)    € 50,00 

Zomerwortelen 'Black Nebula'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Zwarte wortelen lijken misschien een
nieuwerwetse curiositeit, maar in werkelijkheid
hebben ze diepere wortels (woordgrapje) dan
hun oranje neven, omdat ze zijn ontstaan in
het Midden- en Verre Oosten lang voordat oranje en gele wortelen werden
gekweekt. Hun paarse kleur komt van een hoge concentratie
anthocyanines, die krachtige antioxidanten zijn. Veel zogenaamde zwarte
wortelen zijn aan de buitenkant donkerpaars met een oranje kern, maar
deze ‘Black Nebula’ is door en door diep paars, hooguit wat lichter paars.

320100  700 zaden (1 g)  € 2,95 

Zomerwortelen 'Burpees Short 'n'
Sweet'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Voor de zwaarste grond geschikt, heerlijk zoet!
De Red Chantenay en al zijn nakomelingen
beantwoorden daaraan. Deze Engelse selectie
munt uit in deze eigenschappen en is door zijn kleine, dikke wortel ook
een ideaal ras voor potten en bakken.

320150  3000 zaden (3 g)  € 2,95 
320150.1  100.000 zaden (100 g)  € 29,95 

Zomerwortelen 'Chantenay' /
'Chantenay à Cœur Rouge'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Prachtige oranjerode wortels, die zich door het
gedrongen uiterlijk en de conische vorm
gemakkelijk in zware grond boren. Uiteraard
groeit het gewas ook zeer goed op lichtere gronden. Dit ras is van rond
1830 of 1880, de bronnen spreken elkaar tegen. De smaak wordt zelfs na
bewaring (in zand) nog beter. We voeren zeer goede selecties die
oranjerood van kleur zijn, dus extra gezond en erg lekker! Een van de
gemakkelijkst te telen worteltjes met zeer gezonde bladgroei…

320200  3300 zaden (5 g)  € 1,50 
320200.1  100 g  € 9,95 
320200.2  1 kg    € 39,95 

Zomerwortelen 'Cosmic Purple'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Prachtig en extra gezond! Deze wortel heeft
een diepe paarsrode schil en is helder oranje
aan de binnenzijde. Vol vitamines en smaak:
zoet en aromatisch. Voor een zomerwortel
worden ze redelijk groot: 15-17 cm lang, heel populair op Farmer Markets
in de VS!

320250  2000 zaden (3 g)  € 3,95 
320250.1  65.000 zaden (100 g)  € 59,00 
320250.2  650.000 zaden (1 kg)    € 495,00 

Zomerwortelen 'Creme de Lite' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Tussen geel en wit zit deze prachtige,
cremekleurige wortel. Ze zijn behoorlijk lang
(20-25 cm), bijna een wintertype dus.
Momenteel geldt dit als de sterkste en meest
uniforme in zijn kleur. Groeitijd ongeveer 70 dagen.

320260  500 zaden  € 3,50 

Zomerwortelen 'Danvers' /
'Danvers Half Long'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Een populair Amerikaans ras uit de 2e helft
van de 19e eeuw. Ruim 15% groter dan de
Chantenay, maar toch door de stompe vorm
nog goed geschikt voor zware grond. Vroeger werd dit ras altijd gemengd
gezaaid met uien: nog steeds een probaat middel tegen de wortelvlieg en
luizen. Smaak en kleur zijn intensief, de oogst enorm.

320300  3500 zaden (5 g)  € 1,90 

Zomerwortelen 'Early Market
Horn' / 'Early Red Horn'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Dit is de oudst bekende oranje wortel en
waarschijnlijk is het met dit ras allemaal
begonnen... Witte, gele en bruinpaarse
wortelen waren al bekend in de 16e eeuw, ook de oranje wortel kwam
soms toevallig als mutant voor, maar Nederland is hoogstwaarschijnlijk de
bakermat van de (voor teelt geschikte) oranje wortel, te beginnen met
deze Vroege Hoornse, want daar is de naam van afgeleid. Deze wortel is
met emigranten meegenomen naar de VS, zodat zowel in Europa als in de
Nieuwe Wereld veel oranje wortels gingen ontstaan. We schatten, dat dit
oude ras rond 1600 is ontstaan: tijdens de 80-jarige oorlog betekende de
kleur oranje veel voor de prinsgezinden! 
Het aardige van dit oude ras is wel, dat het nog steeds goed meekan:
vroeg oogstbaar (dus nog laat te zaaien), dieporanje, korte wortellengte,
waardoor zeer geschikt voor zware grond.

320400  2000 zaden (3 g)  € 1,95 

Zomerwortelen 'Flyaway' F1 /
'Tozresis' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Een doorbraak in wortelen selectie: Combinatie
van zeer goede smaak en goede resistentie
tegen wortelvlieg (die gangetjes in uw
worteltjes) Dat verhoogt uw opbrengst en spaart eventueel toegepaste
chemische bestrijding ! Type voor lichte en zwaardere grond. In gebieden,
waar veel wortelvlieg voorkomt bevelen we aan om een rijtje gewone
wortelen naast dit ras te zaaien om de vlieg weg te lokken.

320500  500 zaden  € 1,95 
320500.1  100.000 zaden  € 125,00 

Zomerwortelen 'Harlequin' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Gemengde wortelen op uw bord: een prachtig
mengsel van slanke, smakelijke wortels, in alle
bestaande kleuren: wit, crème, geel, oranje,
rood en paarszwart. Een sieraad, die zowel
rauw als gekookt kleurig verrast! Ondanks de verschillende kleuren zijn ze
redelijk tegelijk oogstbaar.

320600  ± 400 zaden  € 3,95 

Zomerwortelen 'Kuroda'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Dit is een mooi Chantenay-type, diep oranje,
15-20 cm lang en tot wel 2-3 cm dik, een zeer
sterke wortel voor koud en (zeer) warm weer.
Door de robuuste vorm, is deze wortel zeer
geschikt voor alle grondsoorten. Kurado is in Japan ontwikkeld voor de
Aziatische markt, maar verovert nu ook de rest van de wereld! De smaak
is uitstekend: mild en heerlijk zoet.

320660  ± 5000 zaden (5 g)  € 1,95 
320660.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Zomerwortelen 'Limburgse Gele
van Mollenstaart'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Prachtige streeknaam voor een stevig
zomerworteltje met heldergele kleur. Meestal
blijven de wortels kort en stomp, op zeer lichte
gronden ontstaat een wat langer peentje. Zeer goede smaak! Dit ras
kwam via Ruurd Walrecht in ons bezit.  
Hij schrijft: “O ja, ik kwam Gele Mollenstaart op je mooie site bij je tegen.
Deze kwam oorspronkelijk bij Joordens vandaan. Die hadden nog zaad in
de vriezer van hun oude selectieras ‘Blariacus’. Omdat er later niet veel in
geselecteerd werd ging het ras weer terug naar het landras, dus
Limburgse Gele of ook wel Gele Mollenstaart. Daarom gebruikte ik die
naam. Waar die naam op slaat weet ik niet en niemand kon me dat
destijds vertellen. Ik teel het hier in Zweden ook nog steeds. Wellicht leuk
om te weten: Mollenstaart werden ruim een week nadat de gerst werd
gezaaid breedwerpig gezaaid over de gerstakker. Het vroege zaaien was
geen probleem. Daarna stond de groei wat stil tussen de gerst en na de
oogst van de gerst, wat een vroeg gewas is, ging er Chilisalpeter over en
de eg. Voor de winter waren er dan peen voor vee en mens. De
Mollenstaart werd opgekuild voor winterconsumptie.”

320700  2 g  € 2,95 
320700.1  100 g  € 39,00 
320700.2  1 kg    € 195,00 

Zomerwortelen 'Lunar White'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Terug naar de oorspronkelijke wortel, zoals
deze al 3000 jaar in cultuur zijn! Deze helder-
tot crèmewitte variëteit is aangepast aan onze
Noordelijke daglengte, heerlijk mild van smaak
en is vroeg oogstbaar. Dit ras houdt van middelzware tot licht grond,
zware klei moet worden verluchtigd met compost en grof zand. Tip: dek
de bovenkant van de wortels met een beetje aarde om te voorkomen dat
ze een “groenkraag” krijgen.

320750  ± 700 zaden (1 g)  € 2,95 

Zomerwortelen 'Malbec' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Deze zeer lange en slanke wortel heeft een
rode tot dieporanje kleur en geldt als een zeer
smaakvolle zomerpeen vol Vitamine A en
antioxidanten. Ze komen het best tot zijn recht
op lichte gronden of op zwaardere klei die plaatselijk lichter van structuur
is gemaakt met zand en compost.

320800  350 zaden  € 2,95 

Zomerwortelen 'Muscade'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Een overheerlijke Noord-Afrikaanse variëteit,
die zowel kou als (zeer) warm kan verdragen!
Een smaaktopper rond de Middellandse Zee.
Vreemd genoeg is dit succesvolle ras vrij
zeldzaam geworden in Noord-Europa, daar gaan we iets aan doen! De
dieporanje wortels worden 10 cm lang, groeien in lichte of zware grond.
De smaak is buitengewoon goed: zoet, sappig en stevig van textuur. 
Op de site van Dave’s Garden lazen we:  
This is one of the most delicious carrots I have ever eaten. I love carrots
and have grown dozens of varieties, and let me tell you, this one ranks
near the top. Fast growing, as I am picking these after 60 days of growth.
The carrot is very crisp and very sweet. The flavor is unique and hard to
describe. As you bite into these carrots, it leaves the impression that you
just smelled a freshly zested lemon. That is the best way i can describe it.
If you like carrots, do yourself a favor and try these, i don't think you will
be disappointed. From other comments on the net, a reoccurring comment
is, be sure to pick these at the proper time or they will become woody. 
Meer lof vind je hier: pickmeyard.wordpress.com

320900  ± 5000 zaden (5 g)  € 1,95 
320900.1  ± 100.000 zaden (100 g)  € 9,95 
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Zomerwortelen 'Nantes 2'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
PILLENZAAD. De zomerwortel bij
uitnemendheid: stomppuntig, middelvroeg en
met een zeer goede smaak. De bladgroei is
tamelijk fors en gezond. Door de wortelvorm is
Nantes bijzonder geschikt voor zwaardere grond.

PILLENZAAD heeft de volgende voordelen en kenmerken:  
1) Een biologisch afbreekbaar huidje rondom de zaden zorgt voor een
uniforme, ronde vorm, gemakkelijk beet te pakken en eventueel in een
zaaimachine gemakkelijk toepasbaar. 
2) Binnen enkele uren na opname van vocht door de omgevende grond
breekt het pilletje open en geeft het zaad voor de eerste tijd gedoseerd
wat voeding mee. Gebruik wel goede grond in het zaairijtje (potgrond) om
goede vochtopname te garanderen. 
3) Er wordt altijd een grote zaadgrootte voor gebruikt, d.w.z. de beste
kwaliteit met de hoogste kiemkracht.
321000  1000 pillen  € 2,95 

Zomerwortelen 'Nantes 2'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
De zomerwortel bij uitnemendheid:
stomppuntig, middelvroeg en met een zeer
goede smaak. De bladgroei is tamelijk fors en
gezond. Door de wortelvorm is Nantes
bijzonder geschikt voor zwaardere grond.

324400  4000 zaden (6 g)  € 1,95 
324400.1  100.000 zaden (100 g)  € 9,95 
324400.2  1 miljoen zaden (1 kg)    € 50,00 
324400.3  2,5 miljoen zaden (2,5 kg)    € 125,00 
324400.4  5 miljoen zaden (5 kg)    € 200,00 

Zomerwortelen 'Nantes 2'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
ECO GETEELDE ZADEN! De zomerwortel bij
uitnemendheid: stomppuntig, middelvroeg en
met een zeer goede smaak. De bladgroei is
tamelijk fors en gezond. Door de wortelvorm is
Nantes bijzonder geschikt voor zwaardere grond.

324450  2000 zaden (3 g)  € 1,95 
324450.1  100 g  € 25,00 
324450.2  10x100 g    € 225,00 

Zomerwortelen 'Parijse Markt 4' /
'Parijse Vroege Ronde'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Zeer vroeg worteltje, zo rond als een radijs!
Lekker zoet, mits zonder kunstmest geteeld.

324800  3300 zaden (5 g)  € 1,95 
324800.1  100g  € 15,00 
324800.2  1 kg    € 90,00 

Zomerwortelen 'Purple Haze' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Een stevige wortel met een hele bijzondere
kleur: donkerpaars van buiten en helderoranje
van binnen. Deze hybride heeft zijn oorsprong
in de paarse wortelen uit het Midden-Oosten
(Iran, Irak, Afganistan) Speciaal getest voor teelt in West-Europa. Eet ze in
elk geval ook rauw, dan blijft de kleurscheiding behouden. Na koken
mengt de kleur zich.

324850  300 zaden  € 2,95 
324850.1  25.000 zaden  € 50,00 

Zomerwortelen 'Purple Sun' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Het kon niet uitblijven: een moderne
verbetering van de oude paarse wortelen. In
tegenstelling tot de oudere rassen is dit ras
door-en-door dieppurper van kleur. Door deze
intense kleur bevat ‘Purple Sun’ veel antioxidanten en is dus gezond en
smakelijk bovendien!

324860  250 zaden  € 2,95 
324860.1  25.000 zaden  € 50,00 

Zomerwortelen 'Rainbow' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Gemengde wortelen op uw bord: een prachtig
pastelmengsel van slanke, smakelijke wortels,
in overgangs-kleuren van wit, crème, geel en
oranje. Let op: rood en zwart moet u apart
bestellen. Een sieraad, die zowel rauw als gekookt kleurig verrast!
Ondanks de verschillende kleuren zijn ze tegelijk oogstbaar.

324920  250 zaden  € 2,95 
324920.1  25.000 zaden  € 39,95 

Zomerwortelen 'Red Samurai' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Waarom zouden we alleen oranje peentjes
blijven eten als de intensie van de aanwezige
kleurstoffen extra gezondheid geeft! ‘Samurai’
heeft een scharlakenrode schil en is van
binnen rozerood. De slanke, gladde wortel zit vol Vitamine A en houdt zijn
kleur goed na koken. Zaai ze in kleine porties in opvolgende weken, soms
schiet een bedje in de bloei door “stressgevoeligheid”.

325100  500 zaden  € 2,95 
325100.1  10.000 zaden  € 29,95 
325100.2  100.000 zaden  € 195,00 

Zomerwortelen 'Solar Yellow'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Een heerlijke, gele wortel met heerlijke,
sappige smaak met een zachte textuur.
Uitgegroeide wortels zijn ongeveer 15 cm lang
en tamelijk breed, daardoor ook goed geschikt
voor zware grond. Jong geoogste wortels zijn extra lekker als rauw
snoepje!

325150  1400 zaden (2 g)  € 3,95 
325150.1  35.000 zaden (50 g)  € 59,95 

Zomerwortelen 'Sugarsnax 54' F1
/ 'Nutri-red' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Een lange, slanke wortel met een opmerkelijk
hoog zoetgehalte! Echt een gezonde en
lekkere snack voor tussendoor… Maak zware
grond wel tevoren goed rul door zand en compost er door te mengen. Het
Caroteengehalte is ook boven gemiddeld.

325200  500 zaden (0,9 g)  € 2,95 

Zomerwortelen 'Romeo' /
'Thumbelina'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Ronde worteltjes zijn erg in trek in de horeca.
Logisch, want de vorm en kleur zijn perfect
voor een originele opmaak van elk gerecht! We
zoeken jaarlijks (naast de oude vertrouwde 'Parijs markt') naar de
nieuwste ontwikkelingen. Extra gladde huid, mooie ronde vorm, goede
binnen- en buitenkleur en een compacte loofinplant, waardoor weinig
schilverlies. De smaak is uiteraard uitstekend, mits op goede, niet te zure
grond geteeld.

325250  1500 zaden (2 g)  € 2,95 
325250.1  75.000 zaden (100 g)  € 15,00 

Zomerwortelen 'Touchon'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Een forse, oranje wortel. Iets boven de grond
groeiend (groen kraagje). Dit historische,
Franse ras (rond 1910) is opvallend glad dus
gemakkelijk schoon te maken. Met zijn 20 cm
lengte vormen ze een brug tussen de zomer- en winterwortel.

325300  3500 zaden (5 g)  € 1,95 
325300.1  70.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Zomerwortelen 'Trio Oldies &
Goldies'

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Drie van onze meest betrouwbare en in kleur
verschillende rassen mengen we door elkaar
voor een afwisselende wortelmaaltijd:  
Amsterdamse Bak: al meer dan 100 jaar de meest geteelde, oranje wortel 
Limburgse gele van Mollenstaart: een oud geel ras, dat tot in Scandinavië
hoge ogen gooit. 
Cosmic Purple: vertrouwd purper-oranje ras, dat in de VS veel geteeld
wordt.

325320  2000 zaden (3 g)  € 2,95 

Zomerwortelen 'White Satin' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
Fijne, zuiver witte wortels van ongeveer 20 cm
lang. De zachte, zoete smaak combineert deze
wortel met een knapperige structuur. Nieuwe
hydride, die zich gemakkelijk laat telen in ruim
2 maanden.

325400  500 zaden  € 2,95 
325400.1  100.000 zaden  € 149,00 

Zomerwortelen 'Yellowstone' F1

Daucus carota 
(Engels: Carrot, Summer Type)
De eerste vroege gele wortel met een hoge
opbrengst. De prachtige, kanariegele wortels
(kwekerskwaliteit!) zijn lekker zoet, tamelijk
groot en heerlijk om rauw te knabbelen.

325500  1000 zaden  € 2,95 
325500.1  100.000 zaden  € 99,00 

Winterwortelen 'Atomic Red'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
Prachtig dieprode wortel, verdiept kleur en
smaak! Als rauwkost extra aromatisch en de
aanwezigheid van veel Lypocene maakt dit tot
een gezondheidswortel! Teel ze op lichte grond
om de streeflengte van 25 cm te bereiken.

325950  700 zaden (1 g)  € 2,95 
325950.1  ruim 40.000 zaden (50 g)    € 75,00 

Winterwortelen 'Berlicumer
Winter' / 'Berlicumer 2'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
Goed smakende, veel gevraagde,
stomppuntige, lange soort. Lang houdbaar,
een echte winterpeen. Prima voor hutspot. In-
en uitwendig diep oranje. Voor lichtere gronden.

326000  3300 zaden (5 g)  € 1,95 
326000.1  65.000 zaden (100 g)  € 9,95 
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Winterwortelen 'Berlicumer 2'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
ECO GETEELDE ZADEN! Goed smakende, veel
gevraagde, stomppuntige, lange soort. Lang
houdbaar, een echte winterpeen. Prima voor
hutspot. In- en uitwendig diep oranje. Voor
lichtere gronden.

326001  2000 zaden (3 g)  € 1,95 
326001.1  65.000 zaden (100 g)  € 35,00 

Winterwortelen 'Flakkeese
Stomppunt' / = 'De Colmar à
Coeur Rouge' / 'Autumn King'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
Een ras met een conische vorm, geschikt voor
zwaardere grond. Populaire winterpeen, die
lang te bewaren is en een goede inwendige kwaliteit bezit.

328000  3300 zaden (5 g)  € 1,50 
328000.1  65.000 zaden (100 g)  € 9,95 

Winterwortelen 'Flakkeese
Flacoro' / 'Autumn King 2' / = 'De
Colmar à Coeur Rouge' / 'Autumn
King'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
ECO GETEELDE ZADEN! Een smakelijk ras met
een conische vorm, zeer geschikt voor zwaardere grond.

328001  2000 zaden (3 g)  € 1,95 
328001.1  65.000 zaden (100 g)  € 25,00 

Winterwortelen 'Flakkeese
Stomppunt' / = 'De Colmar à
Coeur Rouge' / 'Autumn King'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
Een ras met een conische vorm, geschikt voor
zwaardere grond. Populaire winterpeen, die
lang te bewaren is en een goede inwendige kwaliteit bezit.

PILLENZAAD heeft de volgende voordelen en kenmerken:  
1) Een biologisch afbreekbaar huidje rondom de zaden zorgt voor een
uniforme, ronde vorm, gemakkelijk beet te pakken en eventueel in een
zaaimachine gemakkelijk toepasbaar. 
2) Binnen enkele uren na opname van vocht door de omgevende grond
breekt het pilletje open en geeft het zaad voor de eerste tijd gedoseerd
wat voeding mee. Gebruik wel goede grond in het zaairijtje (potgrond) om
goede vochtopname te garanderen. 
3) Er wordt altijd een grote zaadgrootte voor gebruikt, d.w.z. de beste
kwaliteit met de hoogste kiemkracht.
328002  1000 pillen  € 2,95 

Winterwortelen 'Gele Stompe van
Doubs' / 'Jaune (obtuse) du
Doubs' / 'Yellow Intermediate'

Daucus carota 
(Engels: Yellow Carrot)
Koks roemen over dit oude ras: wat een
heerlijke en zoete smaak! En dan te bedenken,
dat dit oude ras van rond 1850 jarenlang alleen als veevoer werd
beschouwd... De stompe, dikke wortel kan ook op de klei worden geteeld
en blijft in de winter lang goed, mits op een koele plaats bewaard in zand.
Gele wortelen staan bekend om hun hoge gehalte aan Luteïne, goed voor
de ogen en versterkend (zelfs weerstand verhogend) voor het lichaam.

328200  1950 zaden (3 g)  € 2,95 
328200.1  65.000 zaden (100 g)  € 29,95 
328200.2  650.000 zaden (1 kg)    € 195,00 

Winterwortelen 'Lobbericher Gele'

Daucus carota 
(Engels: Yellow Carrot)
Dat is heel ouderwets: gele winterpeen. Toen
de oranje wortel in populariteit steeg (zoeter
van smaak), bleef de gele wortel alleen nog
hier en daar als voederwortel voor dieren in
omloop. Het soort verdient echter beter: de smaak is zachtzoet en de
opbrengst heel hoog! Uitstekend te bewaren in bewaarkuil met zand of
koel in kisten met zand. (Genoeg voor een rij van 10 meter)

328300  3300 zaden (5 g)  € 1,50 
328300.1  65.000 zaden (100 g)  € 10,00 
328300.2  650.000 zaden (1 kg)    € 50,00 

Winterwortelen 'Oxheart'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
Met enige fantasie zie je een hartvorm in deze
grappige, stompe wortels. Zelden zal je zulke
(in verhouding) brede peen zien: 12-15 cm
lang en maar liefst 7-10 cm breed! Dit zeer
goed smakende (zoet en mild) en lang te bewaren ras stamt uit ongeveer
1887 en is in Frankrijk ontwikkeld, daar ook wel ‘Guerande’ genoemd.
Deze wortel groeit succesvol in de zwaarste grond! 
Kijk ook dit filmpje: www.youtube.com

328320  3 g  € 2,95 

Winterwortelen 'Purple Dragon'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
Dieppurperen, gladde wortel, 15-20 cm lang
met oranjegele binnenkant van de kweker
John Novazzio. De vorm is van boven breed en
taps toelopend op een punt. Bijzondere
smaak: “wild” kruidig en zoet, goed om rauw te knabbelen, maar optimaal
wanneer gekookt of geroosterd. De bewaarbaarheid is uitstekend, zoals
het hoort bij een winterwortel. De groei duurt totaal 80-90 dagen.

328330  700 zaden (1 g)  € 1,95 
328330.1  35.000 zaden (50 g)  € 39,00 
328330.2  175.000 zaden (250 g)    € 175,00 

Winterwortelen 'St. Valéry'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
Deze zeer oude selectie van ruim vóór 1885 is
nog steeds een productie- en smaaktopper!
Ook populair bij wedstrijd-telers, omdat deze
nog steeds alle lengterecords breekt! Maak de
grond goed los of teel ze op verhoogde bedden. Lengtes van 30-40 cm zijn
bijna standaard… Dit tamelijk zeldzame ras is de verbetering van het nog
oudere ras ‘Long Orange’ (dat waarschijnlijk de eerste oranje wortel was)
en is lang (het liefst in zand) te bewaren.

328340  6500 zaden (10 g)  € 2,95 
328340.1  162.500 zaden (250 g)    € 25,00 
328340.2  650.000 zaden (1 kg)    € 69,00 

Winterwortelen 'White Belgian' /
'Green Topped White' / 'Blanche A
Collet Vert'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
In 1831 in het wild gevonden in België en
gedurende 10 jaar verbeterd tot een bruikbaar
en vruchtbaar ras. De lange wortels houden van losse grond. net als
pastinaken is de kleur wit, deze echter met een opvallend groene kraag.
Een heerlijke hutspot (“Crécy à la Reine”) maak je van deze wortel.

328370  2000 zaden (3 g)  € 1,95 
328370.1  66.000 zaden (100 g)  € 15,00 
328370.2  1 kg    € 100,00 

Winterwortelen 'Zwarte Spaanse' /
'Morada'

Daucus carota 
(Engels: Carrot)
Een typisch streekgebonden ras, groeit (bij een
normale zomer) goed in ons land. De lange,
vrij dunne wortels zijn donker purper, bijna
zwart. Inwendig is de wortel crème tot donkergeel en de “wilde” smaak is
zowel rauw als gekookt zeer gewild bij koks! Bij droogte of andere
groeiremming gaan ze voortijdig bloeien, een prachtige lilaroze bloei, die
een lang vaasleven heeft. Zaai dus regelmatig een paar rijtjes en bedek de
grond met mulch, bijvoorbeeld het blad van de smeerwortel. Een leuk
voordeeltje: de wortelvlieg laat dit ras in veel gevallen met rust!

328500  3300 zaden (5 g)  € 1,95 
328500.1  65.000 zaden (100 g (bruto))  € 9,95 
328500.2  1 kg (bruto)    € 50,00 

Wijnblad

Kitaibelia vitifolia
(Engels: Russian Hibiscus, Chalice
Flower and Cedar Cup)
Zowel het blad als de bloemen zijn eetbaar van
deze meerjarige, winterharde plant. Jonge
blaadjes zijn lekker door de sla en het oudere
blad kan gebruikt worden voor het inrollen van gerechten. De bloemen
hebben een milde, iets zoete en prettige smaak, als zachte kropsla. De
plantopbouw van deze tamelijk nieuwe plant is massief en met
heldergroen blad, dat veel weg heeft van druivenblad! Als dan de
helderwitte, stokroosachtige bloemen verschijnen (Kitaibelia is een
malvaceae = familie van de kaasjeskruidachtigen) ontstaat er een
wonderschone plant, dat naadloos past in boeren- en cottagetuinen. Door
de lange bloei is deze plant een goede vervanger voor de eenjarige
Lavatera en Malva. Geef ze een (tamelijk) zonnige plaats voor jarenlang
bloeiplezier, de plant is zeer winterhard. Hoogte 120-150 cm. De bakermat
voor deze fraaie plant ligt in Bosnië.

328600  175 zaden (0,5 g)  € 1,95 
328600.1  35.000 zaden (100 g)  € 29,95 

Yamboon 'Bangkwan'

Pachyrhizus erosus 
(Engels: Yambean)
Altijd weer boeiend, een groente die in de
tropen enorm veel geteeld wordt en hier
volkomen onbekend is... Eetbaar zijn de jonge,
bruine knollen met licht knolvlees. Ze worden
rauw gesnipperd, geroosterd of gekookt tot een stamppotje. Voor
consumptie jong oogsten (voor de bloei). Na de bloei ontstaan de
boontjes, die niet eetbaar zijn. Ga eens op avontuur, op internet staan
interessante recepten!

328750  15 zaden  € 2,50 

Ijskruid

Mesembryanthemum
crystallinum 
(Engels: Ice Plant)
Prachtige bladgroente met dik blad en bedekt
met kristalachtige druppeltjes, die als een
soort rijp op de bladeren liggen. Uitzaai binnen
vanaf maart. Uitplanten onder glas of buiten vanaf mei. Plantafstand 20
cm. Eten als spinazie en postelein of rauw in salades.

328800  voor 400 planten (0,20 g)  € 1,95 
328800.1  30.000zaden (10 g)  € 25,00 
328800.2  300.000 zaden (100 g)    € 150,00 

Zeeblaasjes

Silene uniflora 
(Engels: Sea Campion)
Eerst ontstaat een tapijt van smal, grijs blad,
dat vooral jong geoogst erg lekker is. Zoet aan
de top en een bittertje voor de rest... Eet ze
niet overvloedig, want net als met bijvoorbeeld
bonen bevat het blad saponinen. Kort koken of roerbakken laat de
(waarschijnlijk onschuldige) saponinen verdwijnen. 
De fraaie bloemetjes (roze, geaderde, blaasvormige bloembodem -
typerend voor silene - en helderwitte bloemblaadjes) kan je overvloedig
eten: zoetig, fris en iets neigend naar postelein.  
Het plantje komt in het wild voor langs de kust en kan dus tegen zilte
lucht en zout water.

328880  250 zaden  € 2,95 
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Zeekool 'Lily White'

Crambe maritima 
(Engels: Seakale)
Een prachtige plant met gekruld, blauwgroen
blad. Meerjarig en zeer winterhard. De oogst is
het 2e of 3e jaar. De plant wordt dan vanaf
januari bedekt met een pot van 30-40 cm, om
zodoende de jonge scheuten te bleken. De scheuten smaken heerlijk mals.
In de zomer zal de plant gaan bloeien, de bloemsteeltjes (in knop) zijn ook
een lekkernij!

328900  ± 10 zaden  € 2,50 
328900.1  ± 1000 zaden  € 99,50 
328900.2  ± 10.000 zaden  € 795,00 

Zeekraal, Europese

Salicornia europaea 
(Engels: Glasswort)
Van Zeeland tot aan de Wadden is dit
eenjarige plantje een bekende verschijning,
maar ook heel leuk om zelf te telen! Een plant,
die beter tegen zout water kan kennen we
niet, voor een smakelijk resultaat teel je dit makkelijke plantje dus het
beste in een afgeschermd plekje (in potten of een door folie begrensd
plekje in de tuin) waar je af en toe zout water kan geven. Wie in brak
gebied woont, hoeft uiteraard geen maatregelen te nemen. Overigens
groeit de plant met zoet water ook uitstekend en heeft zelfs tijdens het
zaai- en opkweekproces liefst niet te veel zout. De vertakkende vlezige
stengeltjes worden donkergroen geoogst en rauw gegeten in salades, op
brood of kort gekookt. Een vruchtbaar stukje grond zorgt voor de mooiste
vertakte planten.

328910  ± 5.000 zaden (2 g)  € 4,95 
328910.1  ± 62.500 zaden (25 g)  € 35,00 
328910.2  ± 250.000 zaden (100 g)    € 95,00 
328910.3  ± 2.500.000 zaden (10x100 g)    € 795,00 

Zeekraal, Japanse 'Okahijiki'

Salsola komarovii 
(Engels: Saltwort, Land Seaweed)
In Japan worden deze zeer fijnbladige,
eenjarige plantjes veel gebruikt als
smaakmaker in salades. In zilte moerassen
komen ze daar wild voor, maar de groei op
zoet water is ook prima! Hoogte 30-50cm. Het jonge blad heeft een prettig
vlezige, knapperige textuur. Heerlijk in salades en sushi, de stengels
worden meestal kort gekookt of even in kokend water gelegd, net als
peultjes. Rijk aan vitaminen en mineralen. (Zie ook Monniksbaard of
Italiaanse Zeekraal)

328920  ± 300 zaden (1 g)  € 1,95 
328920.1  ± 3000 zaden (10 g)  € 7,95 
328920.2  ± 30.000 zaden (100 g)    € 59,95 

Tuinzuring 'Breedblad Nobel' /
'Green de Belleville'

Rumex rugosus 
(Engels: Sorrel)
Een grootbladige selectie. De smaak ontwikkelt
optimaal op een zonnige plaats. Maak er
bijvoorbeeld de ouderwetse zuringpap van.

329800  2000 zaden (2 g)  € 1,50 
329800.1  25.000 zaden (25 g)  € 3,95 
329800.2  1 miljoen zaden (1 kg)    € 50,00 

Schaapjeszuring

Rumex acetosella 
(Engels: Sheep Sorrel)
Een van de vele eetbare zuringsoorten,
populair vanwege het gezonde extra zuurtje in
de smaak. Het blad blijft vrij klein en is smal
langwerpig en pijlvormig. Jong oogsten geeft
de lekkerste kwaliteit, dan zijn enkele fijngesneden blaadjes door de sla
een interessante smaakversterker! Dit soort bevat Vitamine A, B, C, D, K, E
en 8-12% carotenoïden. De vuurvlinder gebruikt deze zuring als
waardplant. Alle delen van de plant zijn overigens eetbaar.

329805  1 g  € 1,95 
329805.1  25 g  € 9,95 

Indische Zuring

Rumex vesicarius 
(Engels: Butter Dock, Bladderdock)
Een van de lekkerste en zeker de mooiste
zuring ter wereld! (volgens mij dus…) In de
tropen veel aangeboden en hier als eenjarige
plant te telen. De brede, vrij dikke bladeren
geven een lekker bittertje aan de sla, alle zuringrecepten zijn uiteraard op
dit soort van toepassing. Op een hoogte van 30-60 cm verschijnen de
beige met rozerode (hoe droger hoe roder) bloeiwijzen, die narijpen naar
beigebruin.

329810  3 g  € 2,50 
329810.1  100 g  € 25,00 

Franse- Of Spaanse Zuring

Rumex scutatus 
(Engels: French Sorrel, Buckler
Leaved Sorrel)
Volgens kenners een smaaktopper binnen de
zuringfamilie. De smaak ik kenmerkender en
meer geconcentreerd. Beroemd is de Franse
Zuringsoep. Jong blad is lekker mals voor de sla (spaarzaam toevoegen),
ouder blad is geschikt voor kookbereiding. Snij de bloem er uit voor
doorlopende bladgroei. Het blad is rond tot schildvormig en grijsgroen van
kleur.

329820  350 zaden (0,5 g)  € 2,95 
329820.1  7000 zaden (10 g)  € 29,50 

Veldzuring

Rumex acetosa 
(Engels: Common Sorrel)
Veldzuring is de meest gebruikte en meest
voorkomende zuring. De planten zijn
meerjarig, 50-100 cm hoog, met pijlvormig
blad en rode tot roze bloeitrossen. Dat deze
gewone wilde soort lastig verkrijgbaar is, verbaast me, daarom telen we
het zaad maar zelf, want deze zuring heeft goede papieren wat betreft
historie en eetbaarheid. Al eeuwenlang eten de inwoners van de Lage
Landen de bladeren van deze zure plant, vooral het jonge blad is heerlijk
door salades of in hutspot met krenten en rozijnen (de zgn. zuringpap).
Ook in "Paling in het groen" wordt zuring verwerkt. Tenslotte leveren de
wortels een goede rode kleur om stof mee te verven, een goede verfplant
dus.

329830  1 g  € 2,50 
329830.1  25 g  € 6,95 
329830.2  4x25 g  € 19,95 

Rode- Of Bloedzuring 'Bloody
Dock'

Rumex sanguineus var
sanguineus 
(Engels: Red Veined Sorrel)
Pijlvormige bladeren strekken zich
hemelwaarts. Dieprode hoofdnerf en zijnerven
suggereren een actieve bloedbaan... U begrijpt het al: we zijn helemaal
enthousiast over dit diamantje voor uw tuin!

329840  1000 zaden (1 g)  € 2,50 
329840.1  25.000 zaden (25 g)  € 35,00 
329840.2  100.000 zaden (4x25 g)  € 100,00 

Waterzuring

Rumex hydrolaphatum 
(Engels: Water Dock)
Op het vochtigste plekje of in de vijver groeit
deze aantrekkelijke zuring. Het blad is flink
groot (wat wil je ook met altijd voldoende
water) en het jonge blad is mals voor de
consumptie. De plant kan (afhankelijk van de standplaats) 30-150 cm
hoogte bereiken, dat is inclusief de fraaie groene of rode bloeipluimen.
Maak van de jonge bladeren een lekker hutspotje of zuringpap (oude
gerechten). Zuring bevordert de spijsvertering en heeft ook veel
medicinale toepassingen. Voor veel recepten google op “recepten zuring”.

329850  ± 75 zaden (0,2 g)  € 2,50 

Spinaziezuring

Rumex patientia 
(Engels: Patience Dock, Garden
Patience, Herb Patience, Monk’s
Rhubarb, English Spinach)
Elk jaar weer een van de eerste groentes. De
plant groeit snel en is na het uitlopen al binnen
enkele weken oogstbaar. De eerste 2 of 3 oogsten kunnen ook heel goed
onder een bleekpot groeien voor een mildere smaak! Houdt de groeitop
intact, de plant groeit dan telkens opnieuw uit tot een nieuwe oogst
(meerdere keren per jaar tot in de winter). Het wortelextract bevat
belangrijke anti-oxidanten, die veelbelovend zijn ter bevordering van onze
gezondheid.

329860  0,5 g  € 1,95 

Bronzen Zuring 'Copper Sword'

Rumex flexuosus 
(Engels: Bronze Sorrel)
De lancetvormige bladeren groeien in een
volmaakt rozet in een diepkoperen tot bronzen
kleur. Weer zo'n eetbare schoonheid!

329865  voor 50 planten (1/20 g)  € 2,95 

Zuurzak

Annona muricata 
(Engels: Soursop, Prickly Custard
Apple, Brazilian Pawpaw)
Een hele bekende, tropische vruchtboom. Alle
delen van de boom worden medicinaal
gebruikt. Op internet staan alle toepassingen:
indrukwekkend! Het blad is tamelijk groot, glanzend, lancetvormig. De
witte bloemen komen rechtstreeks uit stam of takken. Daaruit groeien
imposante vruchten (tot 30 cm lang), lichtgroen en bezet met decoratieve
stekels. Het wittige vruchtvlees is sappig en zuur: heerlijk in bijv. ijs en
frisdranken. Of de plant (bij ons een kamerplant, die ‘s zomers naar buiten
mag) hier vruchten draagt is me niet bekend, maar het avontuur is de
moeite waard!

329880  10 zaden  € 3,95 

Zijdezaligheid 'Gay Butterfly'

Asclepias tuberosa 
(Engels: Pleurisy Root, Butterfly
milkweed, Rolfs' milkweed, Indian
Paintbrush)
Zie ook 347770 en 575250. 
Een zeer veelzijdige plant, alle delen van de
plant zijn (met mate) eetbaar. Bijen, vlinders en veel andere nuttige
insecten zijn dol op de fraaie bloemen. 
De jonge bladscheuten (roerbakken) smaken als asperges, de toppen van
de oudere scheuten eet je (kort gestoofd) als spinazie, de bloemknoppen
en jonge vruchtjes van 3-4 cm (kort gekookt of in de wok) zijn heerlijk
knapperig. De bloemen kan je koken tot een heerlijke siroop. Tijdens hete
dagen hoopt zich in de bloemen zoveel nectar op, dat het kristalliseert en
als mini-snoepjes kan worden gegeten.  
De genezende werking van de plant is al eeuwen bekend bij de Native
Americans, bekend is het wortelextract, dat door deskundigen wordt
aangewend tegen pleuritis, maar je vindt nog veel meer toepassingen op
internet! 
De stengels van de afrijpende plant is een populaire vezelleverancier, het
pluis in de rijpe vruchten is zacht als zijde en wordt gebruikt als vulling in
kussens, vezel vor kleding en... als filter voor olievervuiling in de zee. Er
zijn nog veel meer toepassingen, zie bijvoorbeeld de site van pfaf.org 
Tenslotte (last-but-not-least) is dit een behoorlijk winterharde, rijk
bloeiende, zeer sierlijke plant in de tuin. Onze kweker laat ieder jaar van
de mooiste kleuren en de beste takken de bloemen laten staan om er zaad
van te plukken. Zo ben je verzekerd van de kleuren oranje, rood en geel.
In de winter willen de planten niet nat staan, zorg dus voor goede
afwatering. De bloeitijd is in juni-augustus op een hoogte van 70 cm.

329885    € 2,95 

Kleinveeweide

Mengsel van zorgvuldig uitgezochte
voederplanten en voedergrassen voor klein
vee, zoals pluimvee, hamsters, eenden,
ganzen, kippen, konijnen, hazen en cavia's.
Gebruik het als een leefweide of maai het
veldje om de dieren te voeren. Zaai dit (vooral
eenjarige) mengsel in meerdere fases, bijvoorbeeld in april, juni en
augustus.

329890  50 g voor 5 m²  € 2,95 
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Konijntjesweide

Mengsel van 11 van de beste soorten
voederplanten en voedergrassen (volgens ons
beproefd, maar geheim recept) om uw konijn
een gezonde, afwisselende leefweide te
bieden. Zaai dit (vooral eenjarige) mengsel in
meerdere fases, bijvoorbeeld in april, juni en
augustus.

329900  50 g voor 5 m²  € 2,95 
329900.1  500 g voor 50 m²    € 19,95 

Schildpaddenweide

Dit mengsel is speciaal samengesteld om te
laten groeien als groenvoer voor de
landschildpad en enkele herbivoren reptielen
(zoals de groene leguaan).

329940  15 g  € 3,95 

Siervogelgras Siervogelgras

Phleum pratense 
Een speciale fijne grassoort, vitaminerijk en
zeer geliefd bij kooivogels. Teel ze in de
vensterbank of op een klein plekje in de tuin.
Natuurlijk ook niet verkeerd voor de poes... als
kattengras!

329950  20 g  € 1,95 

Zilte Groenten Collectie

Zeeaster&zeevenkel&zeekraal&strandbiet

Zomerse Zeeaster, Zuivere Zeevenkel, Zilte Zeekraal en Stralende
Strandbiet.  
Klinkende namen van smakelijke zilte groentes en jij kweekt ze gewoon bij
jou thuis in de vensterbank, op het balkon of in de tuin met ons
kweekpakket. 
In het zilte zadenpakket zitten deze 4 soorten zilte groentes. Iedere soort
is apart verpakt met een kweekzak, zakje zaad, zakje zilte voedingskorrels
en een kokostablet. Een kant-en-klaar pakket om je teelt te starten. (Zoet)
water erbij en klaar. Het zilte kweekavontuur kan beginnen. 
 
Zilte groentes? Dat moet toch met zout water? Ik woon niet aan de zee,
hoe moet dat dan? 
Het ontkiemen van de zilte zaden gebeurt met zoet water. Daarna ga je
water geven met zout water. Dat maak je gewoon zelf. Je lost daarvoor
een theelepeltje zout (zeezout, of gewoon keukenzout) op in fles water
van een liter, schud zodat het oplost en gieten maar! 
 
Ik heb geen tuin, kan ik dan ook zilte groentes kweken? 
Ja zeker. Zilte groente kweek je altijd in een afgesloten omgeving. De
meeste planten en het bodemleven houden niet van zout en gaan dood bij
te hoge concentraties. Zowel op balkon, stadstuintje als grote tuin kweek
je de zilte planten in een (grote) pot of bak met een lekbak eronder om
het overtollige gietwater op te vangen zodat het niet de bodem instroomt. 
 
Veel meer informatie over Zilte Groenten vind je in het boek “Zilt”
(812129). Koop je graag deze zadencollectie + het boek? We geven een
beetje korting, kijk hier: 880137

329960.1  1 kweekpakket    € 15,00 
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