aangesloten bij nederlandse keuringsdienst voor groente en bloemzaden, n.a.k.-tuinbouw

biologische zadengids 2014

Zaadhandel

SINDS 1922

HOOGEVEEN

Skal 023357 Bio-NL-01 EU-Landbouw
Adresgegevens:

Postbus 23 7900 AA Hoogeveen

Bezoekadres:

Nicolaas Beetsplein 3 7901 KL Hoogeveen
Tel.: 0528 - 26 40 34

www.zaadhandelvanderwal.nl
info@zaadhandelvanderwal.nl

BIOLOGISCHE GETEELDE zaden

806 NERO DI MILANO (type black beauty)
		Middenvroeg afrijpend. Geeft donkergroene vruchten
van 18-20 cm lengte.
pakje 3 gram e 1,60
806 A	GELE COURGETTE
		
Middenvroeg afrijpend, geeft gele vruchten die op
lengte van 15-18 cm lengte geoogst kunnen worden.
		Regelmatig plukken, dan ontstaan er steeds nieuwe
vruchten.
pakje 2 gram e 1,75

ANDIJVIE (ca. 600 z/g) Cichorium endivia
Zaaien voor zomerteelt maart-augustus. Zaaien voor winterteelt half juni-juli. Verlangt een humusrijke, losgemaakte
bodem, die voldoende kalk bevat en niet te zwaar bemest is.
800 GELE VOLHART
		Voor zomerteelt en vroege herfstteelt geschikt ras.
De langwerpige bladeren zijn sterk ingesneden. Geeft
een platte kop met geel hart. pakje 2,5 gram e 1,45
801 NUANCE
		Tuindersselectie, geschikt voor vroege voorjaarsteelt
tot herfstteelt. Snelgroeiend met uitstekende hartvulling en hoge opbrengst. Sterk bestand tegen “rand”,
ook geschikt voor glasteelt.
pakje 0,6 gram e 2,60
800 A WALLONE - Krulandijvie
		Voor zomerteelt en vroege herfstteelt geschikt ras. De
gekrulde bladeren zijn sterk ingesneden.
			
pakje 1 gram e 1,95

KOMKOMMERS (ca. 35 z/g) Cucumis sativus
volle grondsoorten
Zaaien vanaf half april onder glas, buiten uitplanten na half
mei op een beschutte plaats en een voedzame bodem.
807 VOLLEGRONDS KOMKOMMER sel. TANJA
		Tuindersselectie vollegrond komkommer van ca. 35
cm. lengte.
pakje 1 gram e 1,95
807 A	 GELE TROS
		
Gele vollegrondse komkommer, ook geschikt voor
glasteelt, biologisch geteeld. pakje 0,6 gram e 1,95
KASKOMKOMMERS (ca. 30 z/g)
glas cultuur
Broeikomkommers zaaien onder glas bij temp. ca. 22ºC.
Geschikt voor lichtgestookte en koude kas.
808 MANNY F1 hybride
		Hybride komkommer Beth-Aplha type met lengte tot
20 cm. Vruchtbittervrij, meeldauw resistent.
			
pakje 15 zaden e 3,15

ARTISJOKKEN (ca. 15-20 z/g) Cynara scolymus
Zaaien maart-april onder glas. Na half mei uitplanten op een
beschutte plaats. Dit meerjarig gewas is niet volledig winterhard, daarom afschermen tegen strenge vorst. Oogstbaar
zijn de bloemknoppen, bloemblaadjes en de bloembodem.
802 IMPERIAL STAR sel.TAVOR
		Tuindersselectie, Verbeterde Green Globe type. Produceert een 6-8 bloemhoofden per plant van ca. 8-10
cm. doorsnee.
pakje 1 gram e 2,85

BLOEMKOOL (ca. 300 z/g) Brassica oleracea, var. botrytis
Voor zomerteelt, uitzaaien in maart. Voor herfstteelt uitzaaien
april-mei. De winterbloemkool te zaaien in mei-juni. Bloemkool verlangt veel stikstof en kali.
809 B SNOWBALL
		
Voor vroege voorjaarsteelt en zomersteelt. Zaaien
maart tot mei. Oogstbaar va. augustus tot oktober.
			
pakje 0,5 gram e 2,15
810 GOODMAN
		
Tuindersselectie. Zaaien vanaf half maart. Uitplanten
half april - half juni. Oogstbaar, afhankelijk van zaaitijd: begin juli - eind september.
		Vroege bloemkool voor de zomerteelt en vroege
herfstteelt. Groeikrachtig gewas met vaste roosjes
van hoge kwaliteit.
Goede zelfdekbaarheid met opstaand donker blad.
Oogst; ongeveer 80-85 dagen na uitplanten.
			
pakje 75 zaden e 3,45

AUBERGINE (ca. 200 z/g) Solanum melongena
Warmteminnend gewas, kan vanaf maart onder glas worden
gezaaid. Net als bij tomaten “toppen” en regelmatig de
“dieven” verwijderen.
803 SNOWY F1 hybride
		Tuindersselectie. Compacte groeiwijze, regelmatige
zetting. Produceert ivoorwitte vruchten, cilindrische
van vorm, van ca. 18 cm. lengte.
			
pakje ca. 0,5 gram e 2,15
AUGURKEN (ca. 40 z/g) Cucumis sativus
Zaaien onder glas vanaf eind maart. Niet voor half mei
uitplanten. Warmteminnend gewas.
804 A	 HOKUS
		Sterk en snelgroeiend ras, resistent tegen vruchtvuur
en mozaïekziekte.
pakje 1 gram e 1,75
804 STIMORA F1 hybride
		Tuindersselectie, krachtige groeier voor vollegrond
cultuur. Resistent tegen o.a. meeldauw, mozaïekvirus, etc.
pakje ca. 10 zaden e 2,35

BROCCOLI (ca. 300 z/g) Brassica oleracea var. italia
Smakelijke en vitaminerijke groente waarvan de teelt nagenoeg overeenkomt met bloemkool. Zaaien vanaf april onder
glas of vanaf mei buiten. Voor de bloei de bloemstengels
oogsten.
811 A	 GROENE CALABRESE
		
Voor zomer en vroege herfstteelt pakje 1 gram e 1,60
811 WALTHAM
		
Voor zomer- en herfst, geeft veel bloemhoofden
			
pakje 1 gram e 1,60

BIETEN of KROTEN (ca. 100 z/g)
Beta vulg. var. esculenta
Zaaien april tot juni. Voor vroege oogst Egyptische plat-ronde
soort. Voor zomer- en herfstoogst de kogelronde type.
805 KOGEL, DETROIT-2 selectie BOLIVAR
		Tuindersselectie ronde zomerbiet met goede inwendige kleur.
pakje 8 gram e 2,15
805 A	 CYLINDRA
		Halflange donkerrode biet voor wintergebruik. Prima
om te bewaren.
pakje 8 gram e 2,15
805 B Egyptische platronde
		Vroeg afrijpende biet, geschikt voor vroege uitzaai.
			
pakje 8 gram e 2,15

KOOLSOORTEN
Alle sluitkoolsoorten hebben in grote lijnen dezelfde planten zaaiaanwijzingen. De vroege soorten zijn geschikt voor
weeuwenteelt (zaaien 2e helft september tot half oktober).
Voor zomerteelt, zaaien februari onder glas tot april. Voor
herfstteelt, zaaien half maart tot mei. Voor winterteelt, afhankelijk van het soort, zaait men van begin mei tot eind juni.
Kool verlangt een goede voedzame bodem.

COURGETTE (6-7 z/g) Cucurbita pepo
Zaaien vanaf april onder glas bij een temperatuur van ca.
20ºC. Vanaf half mei uitplanten op de plaats van bestemming op 90 cm onderlinge afstand. Verlangt een zeer vruchtbare, losse en warme bodem.
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WITTE KOOL (ca. 260 z/g)
Brassica oleracea var. capitata, alba
812 MARNER LAGERWEISS
		Goed houdbare witte kool, die langdurig bewaard kan
worden. Oogstbaar okt.-dec. pakje 0,5 gram e 1,95
812 A	 ROEM VAN ENKHUIZEN
		Geeft grote kolen van ca. 2-3 kilo, prima voor de
inmaak zuurkool.
pakje 0,5 gram e 1,95

818 IGOR F1 hybride
		
Tuindersselectie, middellaat afrijpende spruitkool van
ca. 80 cm hoog. Geeft gladde spruiten en is vorstbestendig. Oogstbaar nov.-jan.
			
pakje ca. 60 zaden e 2,85
BOERENKOOL (ca. 260 z/g)
Brassica oleracea var. acephala, sabellica
Zaaitijd mei tot juli. Uitplanten op 50x60 cm. Voldoet op alle
grondsoorten. Alle soorten zijn geschikt voor diepvries.
819 WESTLANDSE HALFHOGE GEKRULDE
		De welbekende boerenkool voor oogst oktober tot
december.
pakje 2 gram e 1,95

SPITSKOOL (ca. 270 z/g)
813 WINNIGSTADT
		
Voor vroege en zomerteelt. Oogstbaar tot november.
Goed gevuld spitskool, iets conisch van vorm met
milde smaak.
pakje 1 gram e 1,75
813 A	 FILDERKRAUT
		Opmerkelijke spitsekool geschikt voor de inmaak.
De bekende kool uit zuid Duitsland, geroemd om z´n
milde smaak. Oogstbaar oktober - november.
			
pakje 1 gram e 2,15
813 B COUER DE BOUEFF
		Voor vroege-, zomer- en herfstteelt geschikt ras.
Oogstbaar tot in oktober. Lichtgroen van kleur. Ook
geschikt voor glasteelt.
pakje 1 gram e 1,60

CHINESE KOOL (ca. 320 z/g) Brassica pekinensis
Zaaien na de langste dag tot half augustus. Uitdunnen op 25
cm. Verlangt goed bemeste en vochthoudende bodem.
820 B CHINESEKOOL GRANAAT
		Cantonner Witkop. De van oudsher bekende
Chinesekool.
pakje 1 gram e 1,75
PAKSOI BLADKOOL (ca. 320 z/g)
Dit uit China afkomstig gewas, zaaien in de vollegrond vanaf
de langste dag. Later uitdunnen. Vanaf april te zaaien onder
glas bij een temp. ca. 20ºC. Uitplanten in mei op 30x30 cm.
820 TAITSOI-CHOI
		Type als bekende Paksoi, alleen heeft deze (kleine)
Baby Choy kortere bladstelen met fijner en ronder
blad en is fijner van kwaliteit.
Taitsoi kan in een roset groeien waarbij meer blad
ontstaat.
pakje 2 gram e 1,60
820 A	 PAKSOI TAISAI
		Een goede Paksoi, de witte bladstelen zijn mals en
bros.
pakje 2 gram e 1,60

TIP

Voor het biologisch telen van kool, uien, prei en wortelen, doet
u er verstandig aan deze gewassen te telen onder
ANTI-INSECTENGAAS.
ANTI-INSECTENGAAS biedt 100% bescherming, mits goed
afgedekt, en is gemiddeld genomen over een levensduur van
7 tot 10 jaren goedkoper dan elk gewasbeschermingsmiddel.
Zie bestelnummer 5098 t/m 5102.

KOOLRABI (ca. 350 z/g) Brassica oleracea var. gongylodes
Zaaien vanaf maart onder glas en van april tot juli in de volle
grond. Groeit op alle grondsoorten.
821 B DELIKATESS, BLAUWE
		 Gewone blauwe koolrabi voor zomerteelt.
			
pakje 0,5 gram e 1,95
821 A	 SUPERSCHMELZ
		
Witte reuzenkoolrabi, wordt niet voos.
			
pakje 0,5 gram e 1,95
821 LANRO, witte
		Tuindersselectie, zaadvastras met bijzonder goede
knolkwaliteit. Zelfs oudere knollen worden niet vlezig.		
pakje ca.80 zaden e 2,35

RODE KOOL (ca. 270 z/g)
Brassica oleracea var. capitata, rubra
814 MARNER LAGERROT
		Goede rode kool voor langdurige bewaring. Geeft
middel tot grote kool met weinig omblad.
			
pakje 0,5 gram e 1,95
SAVOYEKOOL (ca. 270 z/g)
Brassica oleracea var. capitata, sabauda
815 WINTERFÜRST-2
		
Ronde kool met grijsgroen omblad. Oogstbaar vanaf
november tot in december.
pakje 0,5 gram e 2,15
815 A	 BLOEMENDAALSE GELE
		Een oud gewaardeerd ras dat spitsvormige kolen
vormt. Kan lang blijven staan. Oogstbaar vanaf
november. Goed bestand tegen vorst.
			
pakje 0,5 gram e 1,95
816 VORBOTE (vroege spitse)
		
Vroeg afrijpende iets spitse savoyekool. Ook geschikt voor teelt onder glas, overwinteren (weeuwenteelt – oogstb. vanaf juni).
pakje 0,5 gram e 1,95

KOOLRAPEN (ca. 190 z/g)
Brassica napus var. napobrassica
Zaaien vanaf mei tot half juni. Uitdunnen of uitplanten op 35
cm. Kan tot december worden geoogst. Bewaren geschiedt
door in te kuilen of door opslaan in een kistje met scherp
zand. Geen verse stalmest gebruiken.
822 WILHELMSBURGER GELE
		Zaaitijd mei-juni. Oogstbaar in de herfst. Geelvlezig
en goed bewaarbaar.
pakje 4 gram e 1,95

SPRUITKOOL (ca. 200-250 z/g)
Brassica oleracea var. gemmifera
Plant spruitkool nooit in vers bemeste of erg humusrijke
grond. Een te sterke groei kan losgevormde, open spruiten
veroorzaken. Spruitkool moet langzaam kunnen groeien, dan
wordt de kwaliteit het best. Zorg wel dat de grond steeds
voldoende vochtig blijft. Zaaien vanaf februari-maart (vroege
teelt), en maart tot begin mei (late teelt). Oogstbaar vanaf
oktober tot in het voorjaar.
817 GRONINGER
		
Oud ras dat voldoet voor de herfst en winterteelt.
Zaaien half april-half mei. Oogsten vanaf november
tot januari.
pakje 0,6 gram e 1,95

SUIKERMAIS (ca. 4-5 z/g) Zea Mays convar. saccharata
Zaaien in mei op een beschutte plaats, of in april onder glas,
en na half mei uitplanten. Tijdens de groei bijmesten met
stikstof en fosfaat is raadzaam. Geoogst kan worden zodra
de draden die uit de kolven hangen bruin worden.
823 A	 GOLDEN BANTAM
		De overbekende zaadvaste gewone suikermaïs.
			
pakje 10 gram e 1,95
823 TRUE GOLD
		Extra zoet type voor zomer- en herfstteelt. Kolflengte
ca. 25 cm.
pakje 10 gram e 1,95
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MELOENEN (ca. 20-24 z/g) Cucumis melo
Zaaien in april onder glas en half mei uitplanten op een beschutte plaats in de tuin. Het beste is onder platglas te telen
voor een hogere opbrengst.
824 HONEYDEW (WITTE SUIKER)
		
Glad schillige meloen met smaakvol zoet lichtgroen
vruchtvlees van binnen.
pakje 1 gram e 1,75
825 HALES BEST
		Grijsgroen met donkere strepen. Vruchtvlees helder
oranje/geel van kleur met goede zoete smaak. Geeft
kleine vruchten van. 500 gram tot 1 kilo per stuk.binnen.
pakje 10 zaden e 2,15
825 A	 CHARENTHAIS sel.SIVAN F1 hybride
		Charenthais (Kantaloep type meloen). De schil is
lichtgroen/wit tot crème van kleur met een o-ndiepe
segmentverdeling. Tussen de segmenten lopen donkergroene strepen. Het vruchtvlees is oranje van kleur,
zeer sappig en aromatisch zoet van smaak. Gewicht
ca. 1 kilo. Fusarium en meeldauw resistent.
			
pakje 0,7gram e 1,95

PETERSELIE (ca. 400 z/g) Petroselinum crispum
Zaaien van maart tot augustus. Het zaad ontkiemt langzaam.
Daarom is het raadzaam het zaaibed goed vochtig te houden
en te bedekken met een vochtige jutezak. Deze verwijderen
zodra het zaad begint te ontkiemen. Geen stikstofbemesting
toepassen, niet naast selderij verbouwen en geen 2 jaar achtereen op dezelfde plaats telen. Verdraagt goed schaduw.
829 GRUNE PERLE
		Rijkdragend soort met zwaargevulde krultrossen, ook
geschikt om te laten overwinteren.
			
pakje 4 gram e 1,75
830 GIANTE DE ITALIA
		Grofbladige peterselie, donkergroen.
			
pakje 4 gram e 1,60
830 A	 WORTELPETERSELIE
		
Het loof is te gebruiken als gewone peterselie, de
knollen zijn oogstbaar vanaf oktober. Bewaren kunt u
deze wortels door ze in te kuilen.overwinteren.
			
pakje 3,5 gram e 1,95
POMPOENEN (CA. 3-4 z/g) Cucurbita maxima
Zaaien eind april onder glas, niet voor half mei buiten.
Verlangt een voedzame, losse en warme bodem. Bijmesten
tijdens de groei is raadzaam.
831 FUTSU BLACK
		Rankende pompoen met diepe ribben. De donkere
vruchten van 10-15 cm doorsnee verkleuren naar
oranjebruin in rijp stadium. Heeft een zoete, iets
nootachtige smaak.
pakje 10 zaden e 2,15
831 A	 MUSCAT DE PROVENCE
		Geeft middelgrote platte vruchten met een diepe rib.
Heeft een groen/beige schil, afrijpend naar oranje/
crème kleur, met oranje vruchtvlees dat naar muskaat
smaakt.
pakje 10 zaden e 2,15
832 UCHIKI-KURI (RED KURI)
		Oranjekleurige bewaarpompoen van ca. 1,5 kilo.
			
pakje ca. 10 zaden e 1,95
832 A	 GROENE HOKKAIDO
		Groene platronde pompoen, geschikt voor langdurige
bewaring. Heeft geel dik en zoetachtig vruchtvlees.
Doorsnee ca 15-20 cm. Gewicht 1-2 kilo. Zeer decoratief in combinatie met andere pompoenensoorten.
pakje 10 zaden e 1,95

PAPRIKA EN PEPERS (ca. 125 z/g) Capsicum annuum
Zaaien onder glas en na half mei uitplanten op een beschutte plaats. Het beste is te telen onder glas. Verlangt een
vruchtbare bodem. Bijmesten is raadzaam.
826 SWEET CALIFORNIAN WONDER
		Tuindersselectie, geblokt type paprika afrijpend van
groen naar rood, met hoge opbrengst.
pakje 0,5 gram e 1,95
827 HABANERO, HOT CHILI PEPPER
		De heetste peper die bestaat, kleine Hot Chili’s, kleur
groen afrijpend rood.
pakje 0,7 gram e 1,75
827 A	 HUNGARIAN HOT WAX
		
Langwerpige peper, geel afrijpend naar oranje. De
Hungarian Hot Wax is een medium hete chilipeper en
heeft een wasachtig uiterlijk en is ontwikkeld in Hongarije. Zeer decoratief en zeer gewild in de Chinese
en Indische keuken.
pakje 0,7gram e 1,95
PASTINAKEN (ca. 260 z/g) Pastinaka sativa
Zaaien mei-juni en uitdunnen op 15 cm. Oogstbaar oktober
tot juni in het daaropvolgend jaar. Afschermen tegen vorst is
raadzaam. Geschikt voor zandgronden.
828 WHITE GEM
		Tuindersselectie, halflang soort dat redelijk bestand is
tegen vorst.
pakje 4 gram e 2,15
828 A TRUE AND TENDER
		
De overbekende zaadvaste pastinaak. Lange conisch
vormige wortel van goede kwaliteit, goede resistentie
tegen wortelrot.
pakje 4 gram e 1,95
No. 828A pastinaak
True & tender

POSTELEIN (ca. 2400 z/g) Portulaca sativa
Zaaien vanaf half april (onder glas), mei-half augustus in vollegrond. Verlangt veel warmte en vocht.
833 GEWONE GROENE
pakje 6 gram e 2,15
WINTERPOSTELEIN (ca. 1500 z/g)
Zaaien september-oktober. Oogstbaar december-maart.
Vitaminerijke groente, bestand tegen vorst.
833 A WINTERPOSTELEIN
		Zaaien september -oktober. Ook geschikt voor onder
glas te telen. Oogstbaar in enkele weken na uitzaai.
			
pakje 4 gram e 1,95

No. 833A
winterpostelein

PREI (ca. 330 z/g) Allium porrum
Zomerprei zaaien december-januari onder glas. Herfstprei
zaaien maart-april en winterprei april-half mei. Uitplanten
zodra de planten een dikte hebben van een potlood. Plantdiepte ca. 15 cm en tijdens het groeiseizoen enkele malen
aanaarden.
834 BLAUWGROENE WINTER - sel. ATLANTA
		Tuindersselectie, laat afrijpend soort. Oogstbaar
januari-april.
pakje 2 gram e 2,15
835 HERFSTREUZEN sel. HANNIBAL
		Geschikt voor herfst- en winterteelt, met donkergroen
rechtstaand loof en dikke schacht.
pakje 2 gram e 2,15
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836	ZWITSERSE REUZEN - sel. HILARI
		Tuindersselectie, zomerprei voor zomer en vroege
herfstteelt. Zaaibaar reeds in december voor extra
vroege oogst.
pakje 1,5 gram e 2,60

No. 841 Rucola Wild Roquette

RADIJS (ca. 130 z/g) Raphanus sativus var. sativus
Zaaien onder glas van februari tot april. Zaaien in de vollegrond van eind maart tot half augustus. Verlangt een losse
en voedzame bodem. Geen verse stalmest gebruiken.
837 A	 CHERRY BELLE
		Rode radijs die vrijwel niet voos wordt
			
pakje 7 gram e 1,60
No. 837A Radijs Cherry Belle

841 WILD ROQUETTE (Wilde Rucola) (ca 1000 z/g)
		 (diplotaxis tenuifolia) GROTE ZANDKOOL
		De Wilde Variant van Rucola, met fijn getand blad,
fijnzadig, traaggroeiend.
pakje 2,5 gram e 1,95
841 A	 COLTIVATA
		
Lekker pittig gewas en gemakkelijk te telen. Dit ras is
een verbeterde Rucola met iets voller blad. Snelgroeiend, binnen enkele weken oogstbaar.
			
pakje 10 gram e 1,60
KROPSLA (ca. 700 z/g) Lactuca sativa var. capitata
Zaaien vanaf februari onder glas en vanaf april tot half augustus in de vollegrond. Zaai slazaad niet bij een temperatuur die hoger is dan 20ºC en niet in de volle zon. Verlangt
een kalkrijke, vochtige en voedzame bodem.
843 KAGRANER SOMMER
		
Goed bestand tegen schieten. Geschikt voor zomeren herfstteelt.
pakje 2 gram e 1,60
844 TIVONA
		
Tuindersselectie, middengroene kropsla met sterke
onderkant, heeft een langzame open kropvulling en is
daar door goed bestand tegen “rand”. Geschikt voor
voorjaar-, zomer- en herfst.
pakje 0,5 gram e 2,35
842 MEIKONINGIN
		
De bekende kropsla voor glasteelt en vroege voorjaarsteelt.
pakje 2 gram e 1,60
842 A	 SUZAN
		
Oud en bekend ras van vroegere jaren. Geeft een
middelgrote tot grote goed gesloten krop. Goed
bestand tegen doorschieten. Geschikt voor uitzaai
april - augustus.
pakje 1 gram e 1,95
842 B TWELLOSE GELE
		
Ouderwetse malse botersla voor de zomerteelt. Goed
bestand tegen warmweer. Geeft goed gesloten ronde
kroppen groengeel van kleur.
pakje 1 gram e 1,95
845 IJSBERGSLA sel. STYLIST (Bl. 1-25)
		
Tuindersselectie, geeft een mooi gevormde krop en
is sterk bestand tegen “rand” en bolrot. Lang oogsttraject met een goede veld houdbaarheid. Aanbevolen voor het hele seizoen.
pakje 0,5 gram e 2,15
843 A	WONDER DER 4 JAARGETIJDEN
		
Rode kropsla, mals en een goede consumptie kwaliteit.
pakje 1 gram e 1,95

837 SAXA-2
		Ronde radijs met kort loof, geschikt voor vroege
voorjaars- en zomerteelt.
pakje 7 gram e 1,75
RAMENAS (ca. 130 z/g) Raphanus sativus
Zomerramenas zaaien vanaf half maart. Winterramenas
zaaien vanaf half juni. Ramenas is iets pittiger van smaak
dan radijs. Geen verse stalmest gebruiken.
838 RONDE ZWARTE, WINTER
		Zaaien vanaf half juni. Oogstbaar in de herfst.
			
pakje 6 gram e 1,75
RAPEN OF KNOLLEN (ca. 350 z/g)
Brassica compestris var. rapa
Dun uitzaaien in rijen met plm. 25 cm tussenruimte. Later
uitdunnen. Oogstbaar wanneer de knollen een diameter
hebben bereikt van ca. 5 cm.
839 VROEGE PLATTE ROODKOP
		
Zaaien van maart tot mei en van juli tot half augustus,
voor herfstteelt.
pakje 5 gram e 1,75
839 A	HERFSTRAAP GOLDANA
		
De bekende herfst gele raap (boterknol). Zaaien begin
augustus.
pakje 6 gram e 1,95
RAAPSTELEN (ca. 350 z/g) Brassica species
Zaaien februari-maart onder glas en vanaf april tot in augustus in de vollegrond. Groeit op alle grondsoorten.
840 BLADMOES NAMENIA
		
Fijnere verbeterde groene raapsteel van goede kwaliteit.
pakje 6 gram e 1,75

EIKENBLADSLA (ca. 650 z/g)
Teeltwijze komt nagenoeg overeen met kropsla, maar vormt
geen vaste gesloten krop. Men zaait dun op regels als snijsla
of men kweekt de enkelvoudige plantjes op als kropsla.

RUCOLA (ca. 280 z/g)
Italiaanse snijgroente die veel overeenkomst vertoont met
bladmoes of snijmoes. De smaak is pittiger. Zaaien en
oogstwijze als raapstelen.

846 RED SALAD BOWL
		
Type rode eikenbladsla, zaaibaar van maart tot
augustus.
pakje 2 gram e 1,60
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PLUK- & SNIJSLA & BLADGEWASSEN
Een mix van allerlei slatypen. Geschikt om te snijden of te
plukken. Voor uitzaai vanaf april tot augustus op rijen. Dicht
zaaien, niet uitdunnen. De jonge blaadjes ca. 2 cm boven de
grond afsnijden waarna de stelen weer uitgroeien voor een
volgende oogst. Reeds na 4 weken oogstbaar.
847 BABYLEAF - SPICYMIX
		
Een mix van diverse slatypes en exotische (pittige)
soorten. Alles uit biologische herkomst. Zeer vitaminerijk. Oogstbaar ca. 3-4 weken na uitzaai.
			
pakje 4 gram e 2,35
847 A	 BLADBIET RUBY RED
		
Dit soort met donkerrode bladstelen is geschikt voor
voor gebruik als babyleaf. Bladnerven zijn ook rood.
Deze biet kan geoogst worden decoratie en toegift in
salades, slamix en rauwkost uitzaai.
			
pakje 5 gram e 2,15
847 B ORACH RED RUBY
		
Orach Red Ruby, (Atriplex hortensis) ‘Red Ruby’,
heeft een prachtige donkerrode kleur die zal opvallen
in elke tuin. Orach Red Ruby heeft eetbare spinazieachtige bladeren, die mild zijn van smaak. Orach is een
oude moestuingroenten die al werd geteeld door Amerikaanse kolonisten. Orach wordt gebruikt in salades,
gekookt als spinazie, of wordt gebruikt als garnering.
Italianen gebruiken het bij pasta en in de Frans- en
Engelskeuken wordt het gebruikt als bijgerecht en in
stoofschotels en soepen. Orach is ook bekend als
Mountain Spinazie.
			
pakje 3 gram e 1,75
848 BLACK SEEDED SIMPSON
		
Groene iets gekrulde pluksla. Voor gebruik als stoofgroente of als (gemengde) sla (mix).
			
pakje 2 gram e 2,35

VELDSLA (ca. 400 z/g) Valerianella locusta
Zaaien augustus-september, breedwerpig of op rijen. Bij
droogte het pas gezaaide afdekken met folie. Raadzaam
is niet te dicht te zaaien of tijdig uitdunnen. Dit voorkomt
schimmelziekten, meeldauw en smeul.
851 VIT
		
Tuindersselectie, ovaalbladig snelgroeiende veldsla.
Ook voor onder glas.
pakje 4,5 gram e 1,95
851 A GROOT NOORDHOLLANDSE
		Oud en bekend ras, geeft langwerpige bladen. Zaaien
september. Zaaibed eerste dagen na zaaien goed
vochtig houden m.b.v. een jutezak.
			
pakje 6 gram e 1,95
SCHORSENEREN (ca. 70 z/g) Scorzonera hispanica
Zaaien in april op rijen. Uitdunnen op 10 cm. Verlangt een
diep losgemaakte, voedzame bodem. Oogstbaar oktober
tot februari.
852 HOFFMANS SCHWARZE PFAHL
		
Lange en zeer goed houdbare wortels.
			
pakje 4 gram e 2,85
852 A	 VERBETERDE REUZEN NIETSCHIETERS
		Oud ras dat nog steeds goed voldoet. Kan lang blijven staan zonder in kwaliteit achteruit te gaan. Goed
bestand tegen vorst.
		Verbouw schorseneren op diep losgemaakte grond
anders gaan de wortels zich vertakken. Niet te zwaar
bemesten.
pakje 4 gram e 1,95
SNIJSELDERIJ (ca. 2000 z/g) Apium graveolens
Zaaien van april tot juni op een niet al te zonnige plaats.
Voor het zaaien het zaad een dag voorweken, of wanneer u
gezaaid heeft op het zaaibed een vochtige jute zak leggen.
Deze verwijderen zodra de zaden beginnen te ontkiemen.
Geen twee jaren achtereen op dezelfde plaats telen en niet
in combinatie met peterselie zaaien.
853 GROENE SNIJ sel. EARLY BELLE
		
Met donkergroen ingesneden blad. Geeft een goede
productie.
pakje 2 gram e 2,15

KRULSLA (ca. 650 z/g)
Zaaien vanaf april tot juli in de vollegrond of vanaf maart
onder glas. Uitplanten op 30 cm.
849 LOLLO ROSSA sel. TUSKA
		
Tuindersselectie. Nieuw ras. Royale donkerrode en
fijngekrulde Lollo Rossa. Dit ras heeft een zeer goede
veld houdbaarheid en een hoge schottolerantie. De
groei is opgericht, waardoor minder kans op smet
ontstaat. Geschikt voor het gehele teeltseizoen. Tuska
is Bremia (Bl:1-26) en Nasonovia (Nr:0) resistent.
			
pakje 0,5 gram e 2,35
849 A	 LOLLO BIONDA
		
Snelgroeiende sla, kan ook onder glas worden geteeld.
De kroppen klein van omvang, met knapperig krullend
gevuld blad.
pakje 2 gram e 1,75

BLEEKSELDERIJ (ca. 2000 z/g) Apium graveolens
Zaaien april-mei onder glas. Eind mei uitplanten op plm. 25
cm onderlinge afstand in een greppel van ca. 20 cm diep.
De greppel gedurende het groeiseizoen enkele malen aanaarden. Niet te veel stikstof bemesting geven.
854 TALL UTAH
		
Middelvroeg afrijpend gewas, met donkergroene
bladstelen. Rijkdragend en robuust gewas.
			
pakje 0,5 gram e 1,95
KNOLSELDERIJ (ca. 2000 z/g)
Apium graveolens rapaceum
Zaaien vanaf maart onder glas. Geef steeds ruim voldoende
water, ook na het uitplanten in 15 cm diepe greppel. Verlangt
een zeer vruchtbare en humusrijke bodem.
855 EHUD (type CEASAR)
		
Tuindersselectie, snelgroeiende en goed loofontwikkelende knolselderij. Bestand tegen septoria-ziekte.
Ontwikkeld ronde knollen, lichtbruin van kleur. Goed
bestand tegen doorschieten.Oogstbaar ca. 75 dagen
na uitplanten
pakje 0,5 gram e 1,95

EXOTISCHE GROENTEN
Veelal uit Azië en China afkomstige soorten die onder
normale omstandigheden (of onder glas geteeld) goed willen
groeien in ons klimaat. Door de snelle groei is het raadzaam
kleinere hoeveelheden in korte tussenpozen te zaaien.
850 OSAKA RED PURPLE SEGAL
		
Ook wel mosterspinazie genoemd, heeft een iets pittige
smaak, net als de groene variant. pakje 3 gram e 1,60
850 A	 TOKYO BEKANA
		
Type als mosterd spinazie. De gegolfde bladeren op
de smalle witte bladstelen zijn helder, lichtgroene van
kleur. De bladeren zijn iets gekruld en ruw. Het gewas
leent zich uitstekend om meerder malen te snijden.
Doet het goed als babyleaf het hele jaar door (in de
winter onder glas). Deze Chinese kool uit Japan is een
smaakmaker in rauwkost, roerbakken, in mix salades
en in soepen.
pakje 3 gram e 1,95

SNIJBIET (ca. 55 z/g) (WARMOES) Beta vulgaris cicla
Zaaien van half maart tot eind juli, in rijen of breedwerpig.
Oogstbaar zijn de stelen en het blad zodra het gewas ca. 15
cm hoog is. De planten lopen opnieuw uit zodat een tweede
oogst mogelijk is.
856 GROENE WITRIBBIGE
		
De alom bekende snijbiet met donkergroen loof en
witte bladnerven en stelen. Wordt ook wel zilverbiet
genoemd.
pakje 10 gram e 1,95
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856 A	 RHUBARB CHARD
		
Rode snijbiet, alleen voor zomer uitzaai, vanaf juni.
Ook zeer decoratief in uw bloementuin.
			
pakje 5 gram e 1,95

cm diep geultje. Dit geleidelijk aanaarden tijdens het groeiseizoen. Teeltwijze komt nagenoeg overeen met prei.
862 LONG WHITE sel RAMROD
		
Productief gewas met lange witte schacht.
			
pakje 3 gram e 2,15

KNOLVENKEL (ca. 130 z/g)
Foeniculum vulgare var. dulce
Zaaien van mei tot juli in een humusrijke vochtige bodem.
Uitplanten op 25-30 cm in een geultje van ca. 15 cm diepte.
Voorkom groeistoornissen bij het verplanten door watergebrek. Tijdens de groei geleidelijk het geultje aanaarden,
waardoor er mooie witte knollen ontstaan.
857 ROMANESCO
		
Geeft vrij forse knollen van 500 tot 1000 gram. Goed
afrijpend en resistent. Geschikt voor late oogst.
			
pakje 3 gram e 1,60
857 A	 FINO
		
Tuindersselectie, goede kwaliteit, wordt niet stokkig.
Voorkom groeistilstand bij het verplanten.
			
pakje 2 gram e 2,15

BOSUIEN (ca. 270 z/g) Allium cepa
Zaaien van eind maart tot juni op regels. Oogstbaar wanneer
de stelen een potlood dik zijn. Het loof en de bolletjes zijn te
gebruiken in rauwkost.
863	WITTE VAN LISSABON, pikant van smaak, fijn
gesneden ook heerlijk te gebruiken in salades.
			
pakje 4 gram e 1,75
WORTELEN (ca. 650 z/g) Daucus carota ssp. sativus
Zomerwortelen zaaien van maart tot augustus. Winterwortelen zaaien van april tot eind mei. Winterwortelen niet te
dik zaaien. Verlangen een goed losgemaakte bodem. Geen
verse mest gebruiken. Ook kunt u wortelen in combinatie
zaaien met uien en kamille om aantasting te voorkomen.
ZOMERWORTELEN
864	AMSTERDAMSE sel. AMFINE
		Tuindersselectie. Vroeg afrijpende met spitse punt.
Ook geschikt als bospeen.
pakje 4 gram e 2,35
866 NANTES - 2
		De alom bekende halflange stomppuntige zomerwortel.
pakje 6 gram e 1,75
865 ROTHILD
		Wortel met een zeer hoog caroteengehalte. Geeft een
lange conisch gevormde wortel met stompe punt, die
ook zeer goed houdbaar is na oogst.
			
pakje 4 gram e 2,15
WINTERWORTELEN
867 BERLICUMER - 2
		Halflange, gladde cylindrische wortel met stompe
punt.
pakje 6 gram e 1,75
867 A	FLAKEESE - 2
		
Lange dikke grove winterwortel.
			
pakje 6 gram e 1,75

TOMATEN (ca. 250-300 z/g)
Lycopersicon lycoperesicum
Zaaien april-mei onder glas. Eenmaal verspenen is raadzaam. Na half mei buiten uitplanten op een beschutte plaats.
Tijdens de groei de zijscheuten (dieven) uit de bladoksels
verwijderen.
858 MATINA
		
Tuindersselectie, voor vollegrond, vroeg afrijpend,
snelgroeiend. Geeft middelgrote vruchten van lichtrode kleur met een goede zoete smaak.
			
pakje 0,3 gram e 1,95
858 A	 ST.PIERRE (Vleestomaat)
		
Oude Franse variëteit met grote vruchten van 150 à
180 gram. Type vleestomaat met een goede smaak
en prima kwaliteit. Geschikt voor in serre en in vollegrond.
			
pakje 0,5 gram e 1,95
859	ZUCKERTRAUBE (30-50 gram)
		
Kleinvruchtige tomaat die in trosvorm groeit en heerlijk
zoet is van smaak.
pakje (ca. 50 zaden) e 1,95

WITLOF (ca. 550 z/g) Chichorium intybus var. foliosum
Dun zaaien van mei tot juli. Verlangt een voedzame bodem.
Rooien vanaf oktober, de wortels met loof enkele dagen laten
liggen voordat men het loof 2 à 3 cm boven de wortel afsnijdt.
Daarna de pennen opzetten (inkuilen). Dit inkuilen kan op 2
manieren, nl. met dekgrond en zonder dekgrond. Met dekgrond de wortels in een 30 cm diepe kuil zetten en afdekken
met aarde. Zonder dekgrond de wortels in een kist met een
laagje zand plaatsen. Het zand goed vochtig maken en het
geheel afdekken met zwart folie. Oogstbaar reeds 6 weken na
opzetten bij een temperatuur van ca. 15-17ºC.
868 A	HOLLANDSE MIDDELVROEGE
		 Vormt lange slanke kroppen
pakje 2 gram e 1,95
868 TARDIVO
		Tuindersselectie, middelvroeg type met hoge productie. Ook geschikt voor opkweken zonder dekgrond.
		Buikig type als Mechelse, met goede kropsluiting.
Oogstbaar nov.-april.
pakje 1 gram e 2,85

TUINKERS (ca. 400 z/g) Lepidium sativum
Zaaien van maart tot september, zowel binnenshuis als
buiten in de vollegrond. Zeer vitaminerijk.
860 GROENE, fijnbladige.
pakje 10 gram e 1,45
860 A	 BARBARAKRUID
		Ook wel wintertuinkers genoemd, is zaaibaar vanaf mei
tot in september. Hoe vroeger u zaait, hoe hoger het
gewas. Oogstbaar tot in het daaropvolgende voorjaar.
			
pakje 6 gram e 1,75
UIEN (ca. 250 z/g) Allium cepa
Zaaien vanaf half maart tot mei op regels. Tijdig uitdunnen.
Uien na de oogst eerst goed laten drogen op de tuin, daarna
luchtig en droog bewaren.
861 STURON
		
Middelvroeg type, rond met geelbruine schil. Ook
geschikt voor teelt als plantui en loofui. Zeer goed
bewaarbaar.
pakje 3 gram e 1,75
861 B NOORDHOLLANDSE BLOEDRODE
		
Bloedrode ui, ook geschikt voor lichtere gronden,
goed bewaarbaar. Iets milder van smaak dan de gele
uien.
pakje 3 gram e 1,95
861 A	 RIJNSBURGER 4
		 Bolronde gele bewaarui.
pakje 3 gram e 1,95

ROODLOF (ca. 550 z/g)
Uit Italië afkomstige groente als type tussen kropsla en
groenlof. De teeltwijze is gelijk aan groenlof, maar geeft een
meer rondere krop. Belangrijk is het verschil tussen dag- en
nachttemperatuur van ca. 10ºC om een mooie krop en kleur
te verkrijgen. Daarom zaaien in juli en uitplanten op 40 cm.
Oogstbaar september-oktober.
869 PALLA ROSSA sel. MAVRIK
		Tuindersselectie. Kropvormende donkerrode krop.
Komt in het najaar bij lagere temperatuur goed op
kleur.
pakje 1 gram e 1,95

STENGEL- of BLADUI (ca. 280 z/g) Allium cepa
Zaaien in februari onder glas, of vanaf maart-april buiten.
Ook zaaibaar vanaf half augustus. Uitplanten in een 10 à 15
7

GROENLOF (ca. 500 z/g)
Zaaien van half juni tot eind juli. Eerder uitzaaien bevordert
het doorschieten. Uitdunnen op 25 cm. Oogstbaar van
oktober tot december.
870	ZUCKERHUT
		Oud ras met veel loof ontwikkeling, goede smaak.
Zaaien na de langste dag.
pakje 0,8 gram e 2,35

No. 883 Stoksnijboon
Limka

No. 886 Stokslaboon
Cobra

BONEN-PEULVRUCHTEN-SPINAZIE
STOKSNIJBONEN (1000 zd = 500-700 g)
Zaaien vanaf half mei tot juli. Bij elke stok ca. 4 tot 7 bonen.
Onderlinge stokafstand ca. 60 cm. Raadzaam is de stokkenrij noord-zuid te plaatsen om de bonen zoveel mogelijk
zonlicht te bieden.
883 A	HELDA, zonder draad
		Tuindersselectie, sterk en rijkdragend gewas, bestand
tegen rolmozaikvirus. Peullengte 21-23 cm.
			
pakje 50 gram e 2,35
883 LIMKA, zonder draad
		Tuindersselectie, vroeg afrijpende snijboon, ook
geschikt voor kasteelt. Peullengte 22-24 cm.
			
pakje 50 gram e 3,45

885 NECKARKÖNINGIN Spekboon zonder draad
		
Ronde vlezige spekboon van 27-28 cm lengte.
			
pakje 50 gram e 2,15
886 COBRA zonder draad
		
Zeer vroeg afrijpende slaboon, ook geschikt voor
kasteelt. Lengte van de boon ca. 20 cm, rond van
vorm en donkergroen van kleur. Zwartzadig.
			
pakje 50 gram e 3,45

STOKPRONKBONEN (1000 zd = 1000-1200 g)
Zaaien mei-juni en groeit verder als stoksnijbonen. Bij elke
stok 3 tot 4 bonen leggen. Sommige soorten zoals Emergo
jong plukken. De roodbloeiende heeft een bruingroen gevlekte peul en wordt ook wel als sierboon geteelt.
884 ENORMA, ROODBLOEIENDE PRONKER
		
Lange smalle peulen, met peullengte ca. 33-35 cm.
Jong plukken.
75 gram e 3,45

STAMSLABONEN (1000 zd = 180-330 g)
Zaaien vanaf half mei tot juli in de vollegrond. Vanaf half
april onder glas opkweken en na half mei uitplanten is ook
moge-lijk. Bij rijenteelt is de rijafstand ca. 50 cm. In de rij
wordt om de 10-15 cm 2 tot 3 bonen gelegd. Bij pollenteelt
blijft de rijafstand 50 cm. Nu om de 40-50 cm legt men 4-5
bonen bij elkaar.
887 SPEEDY, zonder draad
		
Rondvormig fijnhulsig type stamslaboon, van ca.1314 cm lengte, frisgroen van kleur.
888 MAXI, zonder draad.
pakje 50 gram e 2,35
		
Lange donkergroene peul. Heeft een goede smaak.
Lengte ca. 16-18 cm.
pakje 50 gram e 2,15

STOKSLABONEN (1000 zd = 280-450 g)
Zaaien vanaf half mei tot eind juni. Bij elke stok ca. 5 tot 7
bonen leggen. Onderlinge afstand stokken ca. 60 cm. Geen
verse mest gebruiken.
885 A MECHELSE TROS
		
Is een rijkdragend gewas waarvan de boontjes in
trosjes aan de plant hangen. De peul is iets ronder als
type Rentegevers.
pakje 50 gram e 2,85

GROENBEMESTERS

Groenbemesting is het telen van een gewas ten behoeve van de organische stofvoorziening van de grond. Het gewas wordt
niet geoogst maar in zijn geheel ondergewerkt of gecomposteerd.
WAAROM GROENBEMESTING
Door het onderwerken van de plantenmassa wordt de bodemstructuur verbeterd, het bodemleven geactiveerd en het
humusgehalte verhoogd. Een groenbemester houdt bovendien de bodem bedekt, wat verstuiven of dichtslaan van de grond
kan voorkomen. Op kale onbeteelde gronden spoelen veel voedingstoffen uit omdat er geen gewas is dat ze vasthoudt. Een
groenbemester neemt deze voedingstoffen op waardoor ze behouden blijven. Een vlinderbloemige als groenbemester voorziet de grond bovendien van extra stikstof. Op de wortels van de vlinderbloemigen leven namelijk bacteriën die de stikstof
uit de lucht kunnen binden. De bodem en de plant profiteren hiervan. Als laatste voordeel geldt dat de groenbemester bij een
juist gebruik de groei van het onkruid onderdrukt.
HET WERKEN MET GROENBEMESTING
Een groenbemester wordt veelal alleen als nateelt geteeld. Na de groeiperiode wordt de groenbemester gemaaid. Hierna laat
u de plantenmassa enkele dagen liggen. Vervolgens spit u de bestorven massa ondiep onder. U kunt het gewas ook uittrekken en composteren. Het maaien, spitten of uittrekken gebeurt op kleigrond meestal in het najaar, tegelijk met de organische
bemesting. Op zandgronden kunnen deze bewerkingen ook in het voorjaar gebeuren.
895 A	 WINTERROGGE
G			
Z
D
aug-sept
goed
weinig kort
1000 g ca. 40 m2 e 3,80
895 B BLAUWE LUPINEN
V			Z
D
juli-aug
goed
sterk
lang
500 g ca. 30 m2 e 4,90
895 C MOSTERDZAAD
K K L
Z	 D
aug-sept
z-goed sterk
lang
100 g ca. 40 m2 e 2,35
895 D PHACELIA
B K L
Z
D
juli-aug.
z-goed sterk
middelm.
50 g ca. 40 m2 e 2,35
895 E SERREDELLE
V			 Z
D
mrt.-mei
goed
matig kort
100 g ca. 35 m2 e 2,35
895 F BOEKWEIT
B			 Z
D
mei-aug
matig
sterk
middelm. 100 g ca. 12 m2 e 2,35
895 G INCARNAATKLAVER V
K L
Z
D
mrt.-aug
goed
matig middelm.
50 g ca. 15 m2 e 2,35
Gewas: V = vlinderbloemig; K = kruisbloemig; B = bijenplanten (drachtplanten); G = grassen, granen.
Grondsoorten: Klei - Löss - Zand - Dalgrond. Zaaitijd: bijenplanten meest vanaf eind april.
Prijs: voor grote hoeveelheid op aanvraag.
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888 A COMPASS z.dr.
		Compass is een extra dunne sperzieboon van het
type haricot vert (<6,5 mm) met lange (12-14 cm)
rechte peulen. Resistent tegen vetvlekkenziekte (Ps),
anthracnose (A) en bonenrolmozaïekvirus (V1).
			
verpakking 50 gram € 3,45
887 B SAXA
		
Oud ras dat zeer vroeg gezet kan worden, goed
bestand tegen ongunstig weer. Bruinzadig.
			
pakje 50 gram e 2,15

891 B EERSTE VROEGE MEI (110-120 cm)
		
Geheel rondzadig ras (geel kleurig) met 6 tot 8 erwten
per peul. Kan vanaf februari worden gezaaid.
			
pakje 50 gram e 2,60
RIJSCAPUCIJNERS (hoge) (1000 zd = 250-300 g)
Capucijners zijn evenals bruine bonen een smakelijke en
voedzame winterkost. Kunnen gedroogd lang worden bewaard. Zaaitijd maart-april. Rijafstand gaas of rijshout 100 cm.
Zaaiafstand in de rij, elke 4 à 5 cm 1 capucijnererwt.
892 EZETHA (170-190 cm)
		
Rijsblauwschokker, zaaitijd maart-april.
			
pakje 50 gram e 2,85
892 A	 ROZIJNERWT
		Ouderwetse Grauwe capucijnererwt. De naam doet
het al vermoeden omdat het zaad in gedroogde
toestand op een rozijnen lijkt. Hoogte ca. 80-120 cm.
			
pakje 50 gram e 3,80

TUINBONEN (1000 zd = 500-950 g)
Zaaien vanaf eind februari tot half april. Groeit op alle grond
soorten met een losse bodem. Zaaien in rijen van 80 cm onderlinge afstand. In de rij elke 15 cm 2 à 3 bonen leggen (ook
wel elke 5 cm 1 boon). Luis op tuinbonen kunt u voorkomen
door vroeg te poten en tussen de rijen door dille te zaaien.
889 VERBETERDE WITKIEM
		
Vroeg afrijpend type tuinboon, bruinkokend.
			
pakje 75 gram e 2,35
889 A	 EXPRESS sel. ELEONORA
		
Het Express-type is wat later afrijpend dan gewone
witkiem, en geeft een fijnere peul. De planten worden
80-100 cm hoog en de peulen 14-16 cm lang met
vier of vijf kleine zaden per peul. De zaden zijn grijswit
met witte navel. Zeer fijne kwaliteit tuinboon.
			
pakje 75 gram e 2,35
890 SUPER-AQUADULCE
		Dit ras vormt een lange peul met 8 of 9 zaden. Is
goed bestand tegen vorst zodat dit soort al in oktober of begin november kan worden gezaaid. Hiermee
wordt de oogst vervroegd naar half/eind mei, waardoor aantasting van bonenluis ook wordt voorkomen.
Bruinkokend.
pakje 75 gram e 2,85

PEULEN (1000 zd = 230-280 g)
Zaaitijd eind februari tot mei. Verlangt een voedzame en
goed vochtdoorlatende bodem. Onderlinge rijafstand voor
stampeulen ca. 50 cm. Voor rijspeulen het rijshout of gaas
op ca. 100 cm. In de rij op elke 3 à 4 cm afstand. Raadzaam
is om peulen altijd jong te plukken.
893 NORLI (60-80 cm)
		
Middenvroeg type, rijkdragend gewas.
			
pakje 50 gram e 1,95
RIJSPEULEN (hoge)
894 RECORD (140-160 cm)
		
Geeft een rijkdragend, iets grovere peul. Middelvroeg
afrijpend.
pakje 50 gam e 3,45
894 A	 GRIJZE ROODBLOEIERS
		
Geeft een rijkdragend gewas, iets fijnere peul. Laat
afrijpend.
pakje 50 gram e 3,45

DOPERWTEN (1000 zd = 180-220 g)
Zaaien vanaf maart tot half mei. Voor vroege uitzaai en
oogst neemt men een rondzadig type, voor latere uitzaai
een gekreuktzadig type. Zaaien in rijen met een onderlinge
rijafstand van 50 cm. In de rij iedere 3-4 cm 1 erwt. Verlangt
een losse bodem, geen verse mest gebruiken. De hoogte
varieert per soort. Raadzaam is bij deze stamdoperwten ook
gaas of rijshout te plaatsen.
891 A	 KELVEDON WONDER (ca.60 cm)
		
Gekreuktzadig, van oudsher bekend ras.
			
pakje 50 gram e 1,95
891 KARINA (ca.60-80 cm)
		
Ook geschikt voor vroege uitzaai in febr. onder glas.
Kenmerkt zich door een constante groei en een hoge
opbrengst.
pakje 50 gram e 2,15

POOTAARDAPPELEN

SPINAZIE (65-90 z/g)
Verlangt een vochthoudende, humusrijke bodem, die flink
wat kalk bevat. Gebruik niet te veel stikstofhoudende meststof, daar anders ophoping van nitraat in het blad plaats
vindt. Bemesten met stalmest en bloedmeel is raadzaam.
Zaaien van februari tot oktober, afhankelijk van het type
zaad. Onder platglas of in een dieptebak is het mogelijk om
het gehele jaar door spinazie te telen. Dicht geslagen bodem
heeft een ongunstige invloed op de groei, houdt de bodem
open door te schoffelen.

Zie voor actuele prijzen en beschikbaarheid: www.zaadhandelvanderwal.nl

Alle pootaardappelen zijn afkomstig van de kleigrond. De pootaardappelen zijn voorverpakt in netzakjes, voorzien van het N.A.K.
certificaat of verpakkingslabel met daarop vermelding van herkomst, soort, maat en klasse.
Levering is mogelijk mits vorstvrij weer vanaf begin februari. Na ontvangst van de pootaardappelen, deze direct uit de netverpakking halen en in dunne lagen in kistjes koel maar vorstvrij wegzetten. Indien u wilt voorkiemen, zet dan de pootaardappelen
gedurende 3 à 4 weken vóór het uitpoten op een warmere plaats (ca. 12-14 graden). Zet tijdens het voorkiemproces de pootaardappelen op een lichte plaats, hierdoor groeien de kiemen stevig. Plant de pootaardappelen niet te vroeg en niet te diep, ca. 6 cm
tuingrond om af te dekken is ruim voldoende.
Aantal knollen per kilo: maat 28-35 gemiddeld ca. 40 stuks; maat 28-40 gemiddeld ca. 32 stuks; maat 35-50 gemiddeld ca.
17 stuks; maat 35-55 gemiddeld ca. 15 stuks
FRIESLANDER AM-ras
A 28/40
1 kg
e 5,75
A 35/55
2,5 kg
e 9,75
BIONICA AM-ras
A 28/35
1 kg
e 4,95
A 35/45
2,5 kg
e 8,95
BIOgold AM-ras
A 28/35
1 kg
e 5,75
A 35/55
2,5 kg
e 9,75
SANTE AM-ras
A 28/35
1 kg
e 4,95
A 35/50
2,5 kg
e 9,35
DITTA AM-ras
A 28/35
1 kg
e 4,95
A 35/55
2,5 kg
e 9,35
RAJA AM-ras
A 28/35
1 kg
e 5,25
A 35/55
2,5 kg
e 9,85
TOLUCA AM-ras
A 28/35
1 kg
e 4,95
A 35/55
2,5 kg
e 8,95
SARPO MIRA
A 28/35
1 kg
e 5,95
AGRIA AM-ras
A 28/35
1 kg
e 4,95
A 35/55
2,5 kg
e 9,35
Grote hoeveelheden op aanvraag.
Wijzigingen voorbehouden.
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896 CORVAIR F1 hybride (1-11, 13)
		
Tuindersselectie, 1-11, 13, wolfresistent, met donkergroen ovaal semi gesavoyed opgericht blad. Zaaibaar
vanaf maart tot half september, ook geschikt voor
kasteelt in december-januari. Traagschietende spinazie. Door de hoge productiviteit en uniforme groei is
dit een zeer aanbevolen soort. pakje 50 gram e 4,50
896 A	 VROEG REUZENBLAD
		Voor zaaien onder glas vanaf februari tot april en
vanaf september. Scherpzaad. pakje 50 gram e 2,15
896 B NOORMAN (1-2)
		
Voor zomer en vroege herfst uitzaai. Rondzaad.
			
pakje 50 gram e 2,15

899 A	 VALLELADO (Najaarsknoflook)
		
Leverbaar vanaf september tot in november. Zie voor
teeltaanwijzing onze download bij Webformulieren op
www.zaadhandelvanderwal.nl. Verpakking netzakje
met of 25-30 losse teentjes of 3 bollen, maat 50+
			
verpakking e 3,80
(Leverbaar.vanaf september tot half november, zolang
de voorraad strekt)

TUINKRUIDEN

871	BASILICUM GENOVESE sel.SUPER SWEET ASHALIM
Geeft grote tongvormige bladeren met een fijn aroma.
			
pakje 1,5 gram e 1,60
871 A	 RODE BASILICUM sel.RUBIN
		Zaaien vanaf maart-april onder glas, of in mei buiten.
Plantafstand ca 30 cm. Hoogte ca 60 cm. Wordt
gebruikt in soepen, sauzen, vlees- en visgerechten.
Dit soort produceert een diep intens rode kleur blad.
			
pakje 1 gram e 1,75
871 B KANEEL BASILICUM
		Zaaien vanaf maart-april onder glas, of in mei buiten.
Plantafstand ca 30 cm. Hoogte ca 60 cm. Wordt
gebruikt in soepen, sauzen, vlees- en visgerechten.
Dit soort bezit een typische kaneel-smaak
			
pakje 1 gram e 1,95
872 BIESLOOK sel. POLYVIT
		Het dunne lange uienloof geeft een heerlijk zachte
uiensmaak. Over een lang traject oogstbaar.
			
pakje 1 gram e 1,75
872 A	 CHINESE BIESLOOK (KNOFLOOK-BIESLOOK)
		Zaaien vanaf maart-april op rijen. Het gewas is net als
bieslook en is bijna zo scherp van smaak als echte
knoflook.
pakje 1 gram e 1,60
873 BONENKRUID
		
Zaaien april tot juni. Voordat de plant in bloei komt de
blaadjes en de jonge bladstelen oogsten.
			
pakje 1 gram e 1,45
873 A	BORAGE of KOMKOMMERKRUID
		
(Borago officinalis) eenjarig
		Zaaien vanaf februari tot augustus. De smaak komt
overeen met komkommers. Plantafstand ca 25 cm.
De blaadjes moeten jong worden geplukt.
			
pakje 3 gram e 1,75
874 CITROENMELISSE
		
Zaaien vanaf mei, geurt naar citroen.
			
pakje 0,5 gram e 1,60
875 DILLE, sel. BOUQUET
		
Zaaien april tot juni. Ook zeer decoratief in de bloemenborder.
pakje 2,5 gram e 1,45
875 A	DRAGON meerjarig
		
Zaaien vanaf april tot juni. Plantafstand ca 40 cm.
De blaadjes kunnen vanaf het voorjaar tot het najaar
worden geoogst.
pakje 0,2 gram e 1,75
875 B HYSOP (Hyssopus officinalis) meerjarig
		
Zaaien vanaf april tot juni. Plantafstand ca 45 cm.
Hoogte ca 75 cm. De blaadjes kunnen het hele jaar
door worden geoogst.
pakje 1 gram e 1,95
876 KAMILLE DUITSE
		
Zaaien vanaf maart onder glas. pakje 0,5 gram e 1,95
877 KERVEL GROENE KRUL
		
Zaaien maart tot september. Voor de bloei de jonge
blaadjes oogsten.
pakje 4 gram e 1,75
876 A	 KUMMEL of KARWIJ
		
Zaaien in mei. Uitdunnen en laten overwinteren. Zal in
het daaropvolgende jaar bloeien. De zaden worden
geoogst en kunnen worden gebruikt.
			
pakje 2,5 gram e 1,95
878 KORIANDER
		Zaaien in april, bloeit met witte zaadschermen.		
pakje 3 gram e 1,45

NIEUWZEELANDSE SPINAZIE (tetragonia expansa)
Verlangt een humusrijke en vruchtbare bodem. Het is een
warmteminnend soort, dus verlangt een beschutte plaats in
de tuin. Omdat de blaadjes na oogst weer aangroeien, kunt
u blijven plukken tot de vorst invalt. De zaden ca. 1 dag in
water voorweken alvorens te zaaien.
896 E NIEUW ZEELANDSE SPINAZIE
			
pakje 8 gram e 2,85

PLANTUIEN-SJALOTTENKNOFLOOK
SJALOTTEN
(maat 10-15) NAK-G gekeurde exportkwaliteit
Planttijd van maart tot mei op rijen met een onderlinge
afstand van ca. 10 à 15 cm. Na de oogst de sjalotten enige
tijd op de tuin laten liggen om na te rijpen.
897 RED SUN, rode sjalot, biologisch geteeld
		
Sjalot met roodbruine huid en rode schil. De
opbrengst is goed en kan mits goed gedroogd ook
goed worden bewaard.
			
afvulgewicht ca. 500 gram e 2,85
ca. 1000 gram (2 x 500 g) e 5,10
PLANTUIEN
898 STURON (maat 10-21), gele plantui
		
Verbetering van het ras Stuttgarter en rijpt iets later
af. Ook geschikt voor professionele teelt, een goede
bewaarbare plantui. Voor de teelt is 100% biologisch
zaad gebruikt.
verpakking ca. 250 gram e 2,15
WINTER PLANTUIEN
Planttijd van oktober tot begin januari onder glas, platglas of
dieptebak. Voor normale teelt uitplanten vanaf half februari
tot eind maart. Tegen hele strenge vorst is afdekken raadzaam. Plantafstand 10 x 15 cm. Deze plantui wordt geoogst
als bosui in het vroege voorjaar.
898 A	 RADAR (type gele Sturon) (maat 10-21)
		
Hoog ovale gele plantui, ook voor teelt onder glas.
Planttijd tot half november. Oogsten vanaf maart, bij
normale voorjaarsteelt juni-juli.
afvulgewicht ca. 250 gram e 2,60
(Leverbaar.vanaf september tot half november, zolang
de voorraad strekt)
KNOFLOOK BOLLETJES
Planttijd van oktober/november of in maart op rijen. Plantafstand ca. 15 cm. Onderlinge afstand ca. 10 cm. De bollen
pellen en de teentjes uitzetten. Verdraagt geen natte en
koude grond. Tegen hele strenge vorst afdekken.
899 FLAVOR (Voorjaarsknoflook)
		
Leverbaar v.a. december tot april.
Verpakking netzakje met of 3 grote bollen of 25-30
losse teentjes naar beschikbaarheid, maat 50+
			
verpakking e 3,80
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879 MAGGIKRUID, meerjarig
		
Zaaien maart-juni.
pakje 1 gram e 1,95
880 OREGANO, wilde Marjolein
		Zaaien onder glas vanaf april, van mei tot augustus in de
vollegrond. Matig winterhard. pakje 0,5 gram e 1,75
880 A	 PIMPERNEL (Poterium sanquisorba) meerjarig
		
Zaaien vanaf april, uitdunnen of uitplanten op 40
cm onderlinge afstand. Hoogte ca 50 cm. Men kan
hiervan het gehele jaar oogsten. pakje 1 gram e 1,95
881 ROZEMARIJN, meerjarig
		
Zaaien onder glas of in juni vollegrond. Gevoelig voor
nachtvorst.
pakje 0,2 gram e 1,95
881 A	SALIE (Salvia officinalis) meerjarig
		
Zaaien van april tot juni vollegrond. Uitplanten op 35
cm onderlinge afstand. Het gewas in het tweede jaar
niet in bloei laten komen, maar terugsnoeien.
			
pakje 1 gram e 1,75
882 THIJM DUITSE WINTER
		
Zaaien in mei, oogsten vanaf de herfst, de blaadjes en
jonge stengeltoppen.
pakje 0,5 gram e 1,75

4199 	LUXAN KOOLKRAGEN, ter beschermen tegen
aantasting door de larve van de koolvlieg. De plantvoet
wordt afgedekt waardoor de vlieg, die vanaf eind april
actief is, zijn eitjes niet af kan zetten bij de wortels van
de koolplant.
Verpakking 25 stuks. e 10,25
4601 	ECOSTYLE SPRUZIT-R Biologisch afweermiddel
tegen insekten in de groentetuin. Verdunning: 10 ml
op 1 ltr water.
flacon 100 ml. e 13,45
4602	ECOSTYLE SPRUZIT-R Biologisch afweermiddel
tegen insekten in de groentetuin. Verdunning: 10 ml
op 1 ltr water.
flacon 250 ml e 22,95
4616 	ECOSTYLE PROMANAL-R CONCENTRAAT Effectief middel tegen wolluis, schildluis, dopluis en spint
op hardbladige kamerplanten.
			
Flacon 500 ml. e 10,45
4617	ECOSTYLE VITAL CONCENTRAAT Plantenversterkingsmiddel, biologisch spuitmiddel ter verhoging
van de natuurlijke weerstand van aardbeien, tomaten,
aardappelen, rozen en fruit. Voor 25 liter spuitoplossing.
Flacon 250 ml e 10,45

SPRUITGROENTE

4620 	ECOSTYLE LUISVRIJ, LuisVrij bestrijdt “zachte”
insecten zoals luizen, trips en witte vlieg op 100%
natuurlijke wijze, snel en effectief. Voor 9 liter spuitoplossing.
Flacon 500 ml e 13,35

Gemakkelijk zelf te telen binnenshuis. Voor teelt op watercultuur heeft u nodig: een weckfles, postelastiek, broeidoek of
stukje horregaas en zaad. U doet een hoeveelheid zaad in de
weckfles, water bijvoegen en ca. 6 uur laten voorweken. Afdekken met gaas of broeidoek m.b.v. elastiek om de rand van
de weckfles, het overtollige water af laten gieten en schuin op
de kop weg zetten op een schaaltje in een keukenkast. Driemaal daags spoelen: water erop laten lopen, even schudden
en weer afgieten en donker wegzetten. Na ca. 3 dagen kunt u
oogsten. Zeer vitaminerijk, gemakkelijk te doen binnenshuis.
Sommige zaden als basilicum, tuinkers kunnen beter in zand
worden geteeld. Een laag schaaltje of onderzetter hiervoor
gebruiken wil prima, vul het met fijne potaarde of zaai- en
stekgrond. Zaai de zaadjes en dek het af met een dun laagje
potgrond. Plaats het in de vensterbank en geef dagelijks
water. Laat het zaaisel niet uitdrogen.
961 TUINKERS Zaaibaar in potaarde
50 gram e 2,35
963	MOSTERDKERS Voor watercultuur en
in potaarde
50 gram e 2,15
964 RUCOLA Voor watercultuur.
50 gram e 1,95
967	MUNGBEANS (taugé) Voor
watercultuur
50 gram e 2,60
968 DAIKON GROEN Zaaibaar in potaarde 50 gram e 2,85
969	ALFALFA Voor watercultuur
50 gram e 3,15
971	FENEGRIEK Zaaibaar in potaarde
of in water-cultuur.
50 gram e 3,15
972 CHINESE BIESLOOK Zaaibaar in
		 potaarde
25 gram e 4,15
973 KORIANDER Zaaibaar in potaarde 50 gram e 3,45
974	LINZEN Zaaibaar in potaarde of
op watercultuur
50 gram e 3,80
975 RAAPZAAD Zaaibaar in potaarde
		 of op water-cultuur
50 gram e 3,15
977	ZONNEBLOEMEN Zaaibaar in
		 potaarde
50 gram e 2,35

4632 	ECOSTYLE BOOMLIJMBANDEN Lengte 2,5 meter,
ter voorkoming dat ongedierte tegen de stam van uw
vruchtboom opklimt.
e 9,45
4634	ECOSTYLE KNOLVOETVRIJ Biologisch middel dat
de knolvoetschimmel doet onderdrukken.
			
Koker 200 gram e 8,45
4635	ECOSTYLE WORTELVLIEGVRIJ Biologisch middel
dat de wortelvlieg en de uienvlieg doet verdrijven. 		
Koker 200 gram e 8,45
ECOSTYLE ESGAR-GO
Tegen slakken. 100 % natuurvriendelijke slakkenkorrel,
veilig voor huisdieren, egels en vogels. Waterbestendig en
langdurig werkzaam.
4650 Verpakking 200 gram
e 5,95
4651 Verpakking 500 gram
e 9,95
4652 Verpakking 1 kilo
e 13,25
4812	SLAKKENKRAAG Deze transparant kunststof slakkenkraag kunt u plaatsen om bv. jonge slaplantjes te
beschermen tegen slakken.
Per stuk e 2,30
			
Per 5 stuks e 10,50
5098	ANTI-INSECTENGAAS (Teeltgaas -K)
		 Standaardmaat. Afm. 4,5x2,1 meter.
e 14,45
5099	ANTI-INSECTENGAAS (Teeltgaas -K)
		 Standaardmaat. Afm. 6,0x3,66 meter.

e 33,45

5100	ANTI-INSECTENGAAS (Teeltgaas-K) 260 cm
breed. Leverbaar vanaf de rol, maaswijdte 1,35 x 1,35
mm. Speciaal tegen wortel-, kool- en uienvlieg.
prijs per strekkende meter e 5,25
(minimum afname 3 meter)
vanaf 10 meter e 4,75 p/m
5101	ANTI-INSECTENGAAS (Teeltgaas-K) 366 cm
breed. Leverbaar vanaf de rol, maaswijdte 1,35x1,35
mm. Speciaal tegen wortel-, kool- en uienvlieg.
prijs per strekkende meter e 7,75
(minimum afname 3 meter)
vanaf 10 meter e 7,00 p/m

BIOLOGISCHE GEWASBESCHERMING
EN BIOLOGISCHE MESTSTOFFEN
4198	LUXAN INSECTENLIJM, is volledig samengesteld
uit natuurlijke componenten en voorkomt dat insecten
via de stam omhoog kunnen kruipen. Werkt o.a. tegen
mieren, rupsen, mineermot, wintervlinder en andere
kruipende insecten.
			
flacon 500 gram e 19,45

5102	ANTI-INSECTENGAAS (Teeltgaas-K) 560 cm
breed. Leverbaar vanaf de rol, maaswijdte 1,35x1,35
mm. Speciaal tegen wortel-, kool- en uienvlieg.
prijs per strekkende meter e 12,25
(minimum afname 3 meter)
vanaf 10 meter e 11,15 p/m
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6725	DCM BIO GROENTE- en KRUIDEN POTGROND,
is samengesteld op basis van uitgezeefde turfstrooisel en zand. Heeft een fijne en regelmatige structuur,
waardoor water gelijkmatig wordt verdeeld en uitdroging wordt voorkomen.
Verpakking 10 liter e 4,30
5230	POTJESPERS Een onmisbaar gereedschap voor elke
hobbytuinder. Voor het snel en schoon grondpotjes te
persen voor het opkweken van plantjes.
e 4,25
5233	MINI ZAAIAPPARAATJE Voor het nauwkeurig uitzaaien op zaaibed. Groen.
e 2,25
5237	ZANDZEEF Ideale zeef om fijn zand uit te zeven uit bv.
potaarde of tuingrond. Zeef met 2 verwisselbare netten
voor fijn (6 mm) en grof. Afmeting 35x35x12,5 cm.
			
e 11,75
5239	VERSPEENPEN Kunststof pen als hulpmiddel voor
het verspenen van jong plantgoed.
e 1,05
5240	VERSPEENSET, Kunststof spatel/vork als handig
hulpmiddel om het jonge plantmateriaal van de
kweekbak over te zetten in potten etc.
Lengte ca. 16 cm.
e 2,45
5270	PROPAGATOR 43 ( klein) Stevige kweekkas:
onderbak en transparante kap met regelbare ventilatie
d.m.v. 2 schuifjes in de deksel. Afmeting 37x24x18 cm.
Aanrader voor ieder hobby- en amateurtuinder. e 6,45
5271	PROPAGATOR 64 Stevige kweekkas van afmeting
59x39x24 cm. Uitgevoerd met transparante deksel
met twee ventilatie sleuven. Stevige bodem (dikker dan
welke kweekkas ook)met werkbare binnenafmeting
van 55,5x35,5 cm., daarom geschikt voor alle maten
stektrays.
e 29,95
5977	TONKINSTOKKEN 270 cm. Tonkinstokken (bonenstokken) voor klimmende teelt stokbonen of geleiding
tuinnetten. Per bos van 50 stuks. Aan huis afgeleverd.
Verpakking: bos 50 stuks e 57,50

KLEINFRUITMEST(NPK 4-7-12 + 2 MgO) samengestelde
mest voor kleinfruit (aardbeien, aalbessen, braambessen,
jeneverbessen, frambozen.
6921 verpakking 3,5 kilo
e 13,95

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

KIESERIET, 100 % natuurlijke bron van magnesium (26 %
MgO) voor prachtige diepgroene bladeren van alle groene
planten.
6943 verpakking 2 kilo
e 7,25

MESTSTOF VOOR FRUIT en KLEINFRUIT (NPK 6-510) samengestelde mest voor fruitbomen appels, peren,
pruimen, en kleinfruit aardbeien, aalbessen, braambessen,
jeneverbessen, frambozen.
6920 verpakking 1,5 kilo
e 6,95
6922 verpakking 10 kilo
e 23,95
DRUIVENMEST(NPK 7-4-7 + 2 MgO) samengestelde meststof voor smaakvolle en sappige druiven en magnesium voor
gezonde, frisgroene bladeren.
6926 verpakking 1,5 kilo
e 7,50
BLOEDMEEL Samengestelde en verrijkte organische
stikstofbron van natuurlijke oorsprong (13% organisch
gebonden stikstof N).
6930 verpakking 1,5 kilo
e 7,95
6931 verpakking 3,5 kilo
e 14,95
6932 verpakking 10 kilo
e 29,95
BEENDERMEEL Samengestelde en verrijkte organische
fosfor en stikstofbron van natuurlijke oorsprong Organisch
gebonden meststof (NP 6-16).
6934verpakking 1,5 kilo
e 6,95
6935verpakking 3,5 kilo
e 11,75
TUINKALI - POTAS natuurlijke potas (kali) bron voor meer
opbrengst bij de teelt van aardappelen, knol- en wortelgroenten, fruitbomen, kleinfruit. Samengestelde organische meststof NK 2-20.
6938 verpakking 1,5 kilo
e 6,95
6939 verpakking 3,5 kilo
e 11,75
6940 verpakking 10 kilo
e 19,95

DCM De biologische Organische meststoffen zijn evenwichtig ontwikkeld voor specifieke gewassen.
Rijk aan Kalium en Magnesium voor optimale opname door
de planten. Ideaal voor de biologische teelt.

BENTONIT, zeer fijn poeder van kleimineralen, toegelaten
voor gebruik in de biologische land- en tuinbouw.
6944 verpakking 2 kilo
e 6,95

GROENTEMEST(NPK= 6-3-12 + 2 Mgo) Rijk aan Kalium,
voor sterke en dikke vruchten,met Magnesium voor diepgroene bladeren en bladgewassen.
6902 verpakking 1,5 kilo
e 6,95
6903 verpakking 3,5 kilo
e 10,95
6904 verpakking 10 kilo
e 20,95

LAVAMEEL, zeer fijn poeder van lavarotsen, afkomstig van
vulkanisch gesteente.
6945 verpakking 2 kilo
e 6,95
SLAKKENWAL, Slakkenwal is scherpe, hoekige lavakorrels
die een mechanische hindernis vormen voor slakken.
6948 verpakking 2,5 kilo
e 6,50

AARDAPPELMEST (NPK 5-4-15) Voor sterke en gezonde
groei, betere knolzetting en houdbaarheid.
6907 verpakking 3,5 kilo
e 11,95
6908 verpakking 10 kilo
e 21,95

COMPOSTMAKER, gebruiksklaar alles-in-één pakket voor
snel resultaat met zeewierkalk en met organische stikstofbron.
Door zijn hoog organische stofgehalte, is dit product een
energiebron voor composterende bacteriën. 100% organisch, toegelaten voor gebruik in de biologische land- en
tuinbouw.
6953 verpakking 1,5 kilo
e 6,95
6954 verpakking 4 kilo
e 11,95

TOMATENMEST (NPK= 6-3-12 + 2 MgO) hoge gehalte
aan kalium bevordert de stevigheid voor veel dikke en sappige tomaten.
6911 verpakking 1,5 kilo
e 7,25
KASGROENTENMEST (NPK 5-5-5) Speciaal ontwikkeld
voor groenten in kas en onder glas teelt.
6914 verpakking 1,5 kilo
e 7,95

ZEEWIERKALK, Fossiele zeewierkalk van Cocolieten. Kalkmeststof - gekorrelde calciumcarbonaat (NW 50) Schoon en
snel strooibaar. Zachte werking en uitstekende oplosbaarheid
6955 verpakking 4 kilo
e 7,50
KOEMEST, Organisch bodemverbeterend middel gedroogde mest van koeien. (50% org. stof).
6958 verpakking 3 kilo
e 7,50
6960 verpakking 10 kilo
e 11,90

AARDBEIEN EN KLEINFRUITMEST (4-7-12 + MgO) rijk
aan kalium ter bevordering van stevige en veel dikke en
sappige aardbeien.
6917 verpakking 1,5 kilo
e 7,25
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