Naam

Omschrijving

Abelmoschus esculentus

Okra, eenjarige plant v oor een warme zonnige plek, kan prima in de kas of tunnel, jonge vruchten worden gegeten

Hoogte

Eetbaar

120

jonge v ruchten

Agastache mexicana

Krachtige éénjarige groeier met grijsgroen blad, roze bloemtrossen, trekt veel insekten aan

40-60

Alcea 'Chater's Double Maroon'

Kastanjebruine gev ulde bloemen heeft deze cultivar, zaaien van April t/m Augustus, zonnig

180

Alcea 'Chater's Double Pink'

Roze gev ulde bloemen heeft deze cultivar, zaaien van April t/m Augustus, zonnig

180

Alcea 'Chater's Double Red'

Rode gev ulde bloemen heeft deze cultivar, zaaien van April t/m Augustus, zonnig

180

Alcea 'Chater's Double Salmon'

Zalmkleurige gevulde bloemen heeft deze cultivar, zaaien van April t/m Augustus, zonnig

180

Alcea ficifolia

Zachtgeel bloeiende stokroos, afkomstig uit Zuid-Europa, zaaien van Maart t/m Augustus

180

Alcea ficifolia 'Happy Lights'

Mooi kleuerenmengsel van deze stokroos, uit Zuid-Europa, zaaien van Maart t/m Augustus

180

Alcea rosea 'Creme de Cassis'

Mooie geselecteerde cultivar, komt niet altijd soortecht uit zaad terug, zaaien vanaf Maart

180

Alcea rosea 'Nigra'

Mooie blikv anger met zijn paarsbruine tot paarszwarte bloemen, zaaien vanaf Maart

180

Alcea rugosa

Zachtgeel bloeiende soort, zaaien vanaf maart, weinig roest gevoelig

180

Alcea taurica

Diepgele grote bloemen heeft deze uit Turkije afkomstige soort, zaaien vanaf Maart, zonnige plek, voedzame grond

180

Allium schoenoprasum

Bieslook, vaste plant voor in de moestuin, of in potten, kan in mei ter plekke worden gezaaid, bloeddruk verlagend

30

Apios americana knollen(leverbaar van nov t/m april)

w interharde klimmer, in het najaar lilabruine naar chocola geurende bloemen

Arctium lappa

Grote klit, in eerste jaar eetbare w ortels, de jonge bloemstengels smaken naar artisjok

Aquilegia alpina

klein blijv ende Akelei, geschikt voor rotstuin en potten, lilablauwe bloemen, bloei mei-juli, zaden kiemen onregelmatig

30

Aquilegia caerulea

Colorado State Flow er geeft blauw met wit of gele bloemen, bloei mei-juli, zaden kiemen onregelmatig, zonnige plek

50

Aquilegia canadensis

Rode bloemen met helder gele corolla, bloei mei-juli, zonnig tot half schaduw, zaden kiemen onregelmatig

Aquilegia chry santha

Gele bloemen met lange gebogen sporen, bloei mei-juli, zaden kiemen onregelmatig bij wisselende temperaturen

Aquilegia flabellata

klein blijv ende akelei, geschikt voor rotstuin en potten, lilablauwe bloemen met witte kroonblade, bloei mei-juli

20

Aquilegia formosa

Zegelrode bloemen met gele kroonbladeren, bloei mei-juli, zaden kiemen onregelmatig, zonnige plek

80

Aquilegia v iridiflora 'Chocolate Soldier'

Groene bloemen met een rood-bruine corolla en geurend naar chocola, bloeit mei-juli, zaden kiemen onregelmatig

40

Aquilegia v ulgaris Lime Sorbet

Vaste plant met sprekende w itte bloemen met lime groene punten, zaden kiemen onregelmatig

Aquilegia v ulgaris hybriden

Hoog opgaand mengsel v an dubbele en halfdubbele blauwe en roze tinten, prima snijbloem, sterke vaste plant

Basella alba v ar.Rubra

Van Basella of Malabar spinazie worden de jonge bladeren en stengels gegeten als spinazie

Beta v ulgaris var. conditiva "Albino Reselected"
Beta v ulgaris var. conditiva 'Bulls Blood'

stengels en bloemen

300

de tw eejarige knollen

60-100

w ortels, jonge bloemsteel

60
75-100

80
100
150-200

blad en jonge scheuten

Mooie en smakelijke witte selectie, lof jong goed eetbaar

30

blad en biet

Mooie smakelijke kleine rode biet. lof jong goed eetbaar

30

blad en biet

Beta v ulgaris var. conditiva ''Burpees Golden Improved" Prachtige oranje gele forse biet, oud ras opnieuw geselecteerd, lof jong goed eetbaar

40

blad en biet

Beta v ulgaris var. conditiva "Chioggia"

Wonderschone biet met roze en w itte ringen, een feestje als je hem doorsnijd, blad eetbaar

40

blad en biet

Beta v ulgaris var. Cicla "Swiss Rainbow Chard"

Snijbiet in prachtige kleuren, o.a. rood, geel, roze, paars en wit

50

blad en bladsteel

Borago officinalis

Borage, bossige eenjarige plant met eetbare azuurblauwe bloemen, jong blad kan ook worden gegeten in salades

30-50

jong blad en bloemen

Brassica juncea 'Red Fringed'

Mustard met donkerrood gegolfd blad, kan als kiemgroente, of als volw assen blad voor stomen en roerbakken

60

blad en bladsteel

Brassica napus ssp. pabularia 'Red Russian'

Uit Rusland afkomstige los groeiende kools oort met ingesneden blad, mooie combinatie van groen en paarsrood

80

bladeren

Brassica oleraceae var. Acephala 'Nero di Toscane'

Zw arte palmkool. Los groeiende kool met heerlijk blad

100

de losse bladeren

Brassica oleraceae Ólympic Red

Los groeiende fraai gekleurde kool waar u naar behoefte blad van kunt oogsten, voorzaaien in potjes of ter plekke

8-

de losse bladeren

Brassica oleraceae var. Acephala 'Red Bor'

Rode boerenkool, heerlijk van smaak, ook een prachtige sierplant

80

blad

Brassica rapa var. Chinensis 'Red Pac'

Rode Pak Choi die jong moet w orden gegeten, zaaien vanaf februari t/m Augustus voor regelmatige productie

30

jong blad

Calendula officinalis

Ov erbekende goudsbloem, zogenaamde winterharde eenjarige, zaaien vanaf maart tot in het najaar

50

bloem en jong blad

Campanula barbata

Afkomstig uit de Alpen, mooie behaarde lichtblauwe klokken, zaaien bij 20 graden, zonnige plek

20

Campanula carpatica(blauwe bloemen)

Afkomstig uit de Karpaten, zeer grote blauw e klokken, graag volle zon, zaaien bij 20 graden in de schaduw

20

Campanula carpatica(witte bloemen)

Afkomstig uit de Karpaten, zeer grote w itte klokken, graag volle zon, zaaien bij 20 graden in de schaduw

20

Campanula cochlearifolia (blauwe bloemen)

Laagblijv ende blauwe klokjesbloem, volle zon tot halfschaduw, zaden kiemen onregelmatig, niet te snel weggooien

20

Campanula cochlearifolia (witte bloemen)

Laagblijv ende witte klokjesbloem, volle zon tot halfschaduw, zaden kiemen onregelmatig, niet te snel weggooien

20

Campanula rotundifolia

Grasklokje, komt ook in Nederland voor, sierlijke lichtblauwe klokjes, zaaien bij 20 graden in potjes, daarna uitplanten

30

Campanula rapunculoides

Akkerklokje, inheems in Nederland, fraaie plant die prachtig in een natuurlijke border past, zaaien bij 20 graden, zonnig

Campanula rapunculus

Rapunzelklokje, tweejarige plant, eetbare wortels in het 1e jaar, 2e jaar bloei, zaaien bij 20 graden, zonnige plek

Campanula thy rsoides

Witbloeiende klokjesbloem vormt een toorts v an klokjes, winterhard, erg mooi

Cardiospermum halicacabum

Fors groeiende eenjarige, kleine witte bloemen gevolgd door opgezwollen blaasvormige zaaddozen

Centauria cheirantifolia

Vaste plant met créme w itte tot helder gele bloemen die erg in trek zijn bij insekten

Centaurea cy anus Frosted Queen Mix ed Colors

Eenjarige korenbloem in een prachtig mengsel, uiteinden van de bloemblaadjes zijn wit, hetgeen voor een rijp effect zorgt

100

Centaurea macrocephala

Forse distelachtige plant met gele artisjok achtige bloemen, trekt veel insekten aan

150

Centaurea scabiosa

Echte heemplant deze grote centaurie, roze bloemen, trekt v eel insekten aan

Chry santhemum coronarium

Fraaie eenjarige bloeier met w itte tot cremegele bloemen, het jonge blad wordt in Azie wel gegeten

Cobea scandens

meerjarige klimmer met paarse bloemen uit Mexico (niet w interhard)

300

Cobea scandens 'Alba'

meerjarige klimmer met witte bloemen uit Mexico (niet winterhard)

300

Cosmos bipinnatus 'Sea Shells Mix ed'

Prachtig mengsel met schelpvormige bloemen, vanaf April in potjes v oorzaaien, snijbloem

Cosmos bipinnatus 'Tetra Versailles Mix ed'

Mengsel met ex tra grote bloemen, ook bicolor, vanaf April in potjes v oorzaaien, zonnige plek

Coix lacryma-jobi

Jobstranen,uit Indonesie afkomstige grassoort, eenjarig, zaaien vanaf maart, geeft grote eetbare zaden, voor sierraden

Cucumis metuliferus
Cucurbita maxima 'Chersonskaya'

Kiw ano, Afrikaans van oorsprong is deze klimmer, in April voorzaaien, uitplanten in een kas, tunnel of serre
Afkomstig uit de Ukraine, grijsblauw, binnen voorzaaien, na half mei naar buiten, geschikt v oor bakken, grillen en
ov engerechten

Cucurbita maxima'F ijne Platte Witboer'

Afkomstig uit Zuid-Afrika, imposante witte pompoen met geeloranje vruchtv lees, goed te bewaren en breed culinair inzetbaar

Cucurbita maxima 'Marina di Chioggia'

100
60

eetbare w ortels in het 1e jaar

40-50
200
50

100
80-100

jong blad

80
120
50

zaden

150

v ruchten

50

v ruchten

50

v ruchten

Beroemde Italiaanse cultiv ar, zwartgroene vruchten met knobbels, stevig vruchtv lees met een heerlijke smaak

50

v ruchten

Cucurbita maxima 'Red Hubbard

Heerlijke oranje pompoen met een beetje de v orm van een rugbybal, april voorzaaien, half Mei uitplanten, volle zon

50

v ruchten

Cucurbita maxima 'Triamble'

Australische heirloom pompoen met een drie lobbige structuur, bekend vanaf 1918, voedzame grond en volle zon

50

v ruchten

Cucurbita maxima "Zappalito"

Argentijnse selectie met mooie donkergroene vruchten, licht rankend, voorzaaien in April, uitplanten in Mei

250

v ruchten

Cucurbita moschata 'Longue de Naples'

Heirloom pompoen uit de regio Campania uit het zuiden van Italie, donkergroene vruchten tot w el 100 cm lang

50

v ruchten

Cucurbita moschata 'Sucrine du Berry'

Oude Franse heirloom muskaat pompoen, diep oranje zoet vruchtvlees, geschikt voor soep, jam en grillen

50

v ruchten

Cucurbita moschata "Trambolini d'Albenga"

Italiaanse heirloom met zeer lang soms opgerolde vruchten, erg smakelijk, voorzaaien in April, in Mei uitplanten

50

v ruchten

Cucurbita moschata 'Waltham Butternut

Zoete muskaat pompoen, geschikt v oor grillen, soep, jam en gebak, voorzaaien in April, na half Mei uitplanten, zonnige plek

50

v ruchten

Cucurbita moschata "Yuxijangbingua"

Chinese platte muskaatpompoen die wat extra warmte nodig heeft, kan ook in de kas of in een tunnel, April voorzaaien

50

v ruchten

Cucurbita pepo "Small Wonder"

Sphagetti pompoen met kleine v ruchten(max 400 gram) voorzaaien in April, uitplanten in Mei

50

v ruchten

Cucurbita pepo 'Table Queen

In 1913 door de Iow a Seed Company geintroduceerd, donkergroene vruchten van het acorn type, voor bakken en grillen

50

v ruchten

Cucurbita pepo 'Tonda Pandana'

Heirloom pompoen afkomstig uit Noord-Italie, rond de riv ier de Po, groengele vruchten met dikke ribben

50

v ruchten

Cy clanthera pedata

Mex icaanse augurk of olijf komkommer, eenjarig, zaaien vanaf Maart, klimmer met eetbare v ruchten

250

v ruchten

Cy nara cardunculus 'Porto Spineless'

Kardoen cultiv ar met relatief zacht blad, bladstelen eetbaar, bloemen trekken veel bijen en vlinders aan

200

bladstelen

Dahlia 'Bishops Children'

Mengsel v an éénjarige Dahlia's met donker decoratief blad, bloeit van juli tot okt

Dolichos Lablab

klimplant met roze v linderbloemen, paarse peulen, voedselgewas in oa India

300

blad en de peulen

Dolichos lablab 'Ruby moon'

klimplant maar in alle delen paarser dan de soort zelf, jonge peul eetbaar

300

blad en de peulen

Dianthus superbus 'Spooky Mix ed'

spookachtig mooi mengsel met diep ingesneden bloemblaadjes, semi-winterhard, snijbloem

50

Digitalis 'John Innes Tetra'

Heeft bloemen met een w arme bronskleurige tint aan de buitenkant, lip is lichter van kleur

60

Digitalis grandiflora

Het groot v ingerhoedskruid, bloeit met zachtgele bloemen die aan één kant van de steel zitten

100

Digitalis ferruginea

Het roestig v ingerhoedskruid, strak opgaande bloeiw ijze, donkergele bruin geaderde bloemen

150

Digitalis lanata

Wollig v ingerhoedskruid waarvan de stevige stengels vol bezet zijn met w itbruine bloemen

100

Digitalis 'Mertonensis'

Kruising tussen D. grandiflora en D. purpurea, grote roze bloem, Strawberry Foxglove

70

Digitalis trojana (Helen of Troy )

Grootbloemige soort met gele tot barnsteenkleurige bloemen met een witte lip, snijbloem

60

Digitalis thapsi

Spaans v ingerhoedskruid, wilde Spaanse soort met kleine subtiele zachtroze bloemen

Digitalis purpurea

Mengsel v an het gewone vingerhoedskruid in roze witte en af en toe een gele

150

Digitalis purpurea 'Ex celsior'

Ex tra lange v arieteit, mengsel van witte, roze en gele tinten, aantrekkelijk voor insekten

200

Digitalis purpurea subsp. Heywoodii c.v. 'Silver Club'

Zilv erkleurig behaard blad, zuiv erwitte bloemen, prima snijbloem, bloei 5-7, trekt insekten aan

Digitalis purpurea 'Suttons Apricot'

Hoog opgaande c.v . met abrikooskleurige bloemen, snijbloem, aantrekkelijk voor insekten

Digitalis purpurea 'Foxy'

Laagblijv ende selectie met witte, gele en roze tinten, tweejarig, aantrekkelijk voor bijen

Digitalis purpurea 'Pam's Choice

Ook bekend als Elsie Kelsey, cremewitte grote bloemen met wijnrode lip, prima snijbloem

120

Diplocy clos palmatus

Tropische komkommer achtige waarvan de groene vruchten in de bloemsierkunst worden gebruikt, klimmer, warm

300

Echinaceae pallida

Egelzonnehoed, vaste plant met lange roze afhangende bloemblaadjes, zaaien bij max 20 graden, aantrekkelijk voor insecten

100

Echinaceae pallida Hula Dancer

Egelzonnehoed, vaste plant, langelicht-roze afhangende bloemblaadjes, zaaien bij max 20 graden, aantrekkelijk voor insecten

100

Eccremocarpus scaber

Klimmer met oranje, gele of rode bloemen, winterhard

Echium plantagineum 'Blue Bedder'

Eenjarig slangenkruid, bloeit vanaf juni tot augustus, trekt v eel insekten aan

Hablitzia tamnoides

Winterharde klimmer, Kaukasische spinazie, bekend als klimspinazie, erg lekker

200

blad en jonge scheuten

Helianthus annuus giganteus

Reuzenzonnebloem, grote gele bloem, gestreepte eetbare zaden, zonnige plek en regelmatig bemesten

350

zaden

Hordeum jubatum

kw ispelgerst, bloeit juni-aug., volle zon/half schaduw, eenjarig

70-90

60

80
150
60

300
40-50

70

Ipomea x Imperialis'Sunrise Serenade'

Klimmer met dieppaarse- rode bloemen met een w itte bodem (giftig)

200

Ipomoea nil "Zeeland Mix

Mengsel w itte en blauwe bloemen met stervormen er in, eenjarige klimmer, voorzaaien in potjes in April, uitplanten in Mei

300

Ïpomoea purpurea "Crimson Rambler"

snel groeiende eenjarige klimmer met grote rode bloemen, voorzaaien in potjes in April, uitplanten in Mei

250

Ipomoea quamoclit "Mixed Feathers"

eenjarige klimmer met fijn ingesneden blad en buisvormige bloemen in de kleuren rood, wit en roze, voorzaaien in potjes

200

Ipomoea species "Harlequin Blue Mix "

eenjarige klimmer in een mengsel van witte en blauwe tinten, voorzaaien in potjes in April, uitplanten in Mei

300

Iris sibirica hy briden

Mooi mengsel van witte, lila en blauwe tinten, zaden kiemen bij wisselende temperaturen tussen dag en nacht, winterhard

Japanese Greens Mix ed

Mengsel v an Pak Choy, Tatsoi,Mizuna, Mustard en Amaranthus Green Calaloo, geschikt voor salades en roerbakken

40

Kniphofia uv aria Hy briden

Fakkellelie, behoorlijk winterhard, e.v.t. afdekken in de winter, zaaien bij 20 graden, snijbloem, zonnige plek, kuipplant

100

Lactuca sativ a Lolla Bionda

Groene krulsla, zaaien bij 20 graden, zaden licht afdekken, verspenen en later op 25 cm uitplanten

25

alle delen eetbaar

Lactuca sativ a Merveille de Quatre Saisons

Mooie roodbruin met groen gev lekte heirloom sla-soort, voor alle seizoenen en voor buiten en binnen geschikt

25

alle delen eetbaar

Lactuca sativ a Lolla Rossa

Rode krulsla, zaaien bij 20 graden, zaden licht afdekken, verspenen en later op 25 cm uitplanten

25

alle delen eetbaar

Lactuca sativ a var. Asparagina cv.Spring Tower

In Azie bekend als stengelsla, opkweek als gewone sla, schil de stengel na de oogst, rauw, gekookt of v oor roerbakken

50

stengels en blad

Lagenaria sicerea

Bekend v an de harde gedroogde vruchten, jonge vruchten zijn als courgette te gebruiken, voor kas,tunnel of serre

300

jonge v ruchten

Lathy rus aphaca

De naakte lathy rus is een eenjarige klimplant met gele niet geurende bloemen, binnen voorzaaien en na half Mei buiten

Lathy rus bauhinii

Winterhard, langlev end, zacht-lila met gele voorjaarsbloeier, vermeerdering ook via uitlopers, zaden voorweken

Lathy rus clymenum

Spanish v etchling, al meer dan 3500 jaar op Santorini gekweekt vanwege haar eetbare zaden, eenjarig, rood met wit

Lathy rus davidii

Winterhard, creme/oranje/bruingele bloemtrossen, bruine peulen, volle zon, graag extra steun, voorweken voor uitzaaien

80

Lathy rus gmelinii

Midden en Z-Europa, trossen okerkleurige bloemen, zonnig tot halfschaduw, geen steun, zaden voorweken voor uitzaaien

60

Lathy rus japonicus

De zeelathy rus heeft liggende tot half klimmende stengels, vaste plant met grote blauwpaarse bloemen

Lathy rus latifolius 'Pink Pearl'

De brede lathy rus is een langlevende winterharde plant, prima klimmer met zachtroze bloemtrossen

200

Lathy rus latifolius 'Red Pearl'

Brede lathy rus, langlevende winterharde plant, klimmer met rode bloemtrossen, zaden voorweken voor het uitzaaien

200

Lathy rus latifolius White Pearl'

Brede lathy rus, langlevende winterharde plant, klimmer met witte bloemtrossen, zaden voorweken voor het uitzaaien

200

Lathy rus nervosus

De zeldzame Lord Anson's Blue Pea, vaste plant , niet helemaal winterhard, helderblauwe bloemen

Lathy rus niger

Zw arte lathy rus geeft paarsblauwe bloemen in trosjes van 3 tot 10 bloemen, halfschaduw tot v olle zon, vochtige grond

Lathy rus odoratus 'Old Spice Mix '

Sterk geurende eenjarige klimmer in een veelkleurig mengsel, zaden een nachtje voorweken, zonnig

Lathy rus odoratus 'Cupid Mix ed Colours'

w interharde eenjarige geurende Lathyrus met witte, paarse en roze bloemen, zaden voor het zaaien voorweken

20

Lathy rus odoratus 'Cupid Pink'

w interharde eenjarige geurende Lathyrus met roze bloemen, zaden voor het zaaien voorweken

20

Lathy rus palustris

Moeraslathy rus, vaste plant, licht purper-roze bloemen, zonnig, vochtig, liefst veengrond, zaden weken voor het uitzaaien.

Lathy rus pisiformis

Sterk, w interhard, langlevend, vaste plant, Rusland/China/Estland/Letland, donkerroze gestreepte trosbloemen, volle zon

Lathy rus pratensis

Veldlathy rus, vaste plant, klim mer, geelbloeiend, vochthoudende grond, zaden voorweken voor het uitzaaien

Lathy rus sativus 'Albus'

Oud v oedingsgewas geschikt v oor drogere grond, zonnig, witte bloemen, zaden voorweken voor het uitzaaien

Lathy rus sativus 'Azureus'

Oud v oedingsgewas geschikt v oor drogere grond, zonnig, blauwe bloemen, zaden voorweken voor het uitzaaien

Lathy rus sylv estris

Boslathy rus, inheems NL en EU, wordt zeldzamer, helderroze bloemen, klim mer, zaden voorweken voor uitzaaien

Lathy rus tingitanus

Schelpv ormige roze bloemetjes geeft deze rijkbloeiende eenjarige Lathyrus, afkomstig uit Zuid-Europa en Noord-Afrika

80
blad

20-60
150

30

40
30-80
200

200
30-120

tot 200
120

zaden

Lathy rus venetus

Polv ormend, winterhard, mooi blad, veel lila-roze bloemtrosjes (voorjaar), lichte schaduw, voorweken voor uitzaaien

Lathy rus vernus

Voorjaars lathy rus, langlevende vaste plant, halfschaduw, zaaien bij 15 tot 20 graden, bloem paars

30

Lathy rus vernus roseus

Voorjaars lathy rus, langlevende vaste plant, halfschaduw, zaaien bij 15 tot 20 graden, bloem roze

30

Lupinus albus

Wit bloeiende eenjarige lupine met eetbare zaden, in potentie v ergelijkbaar met soja, zaaien vanaf Maart, veel insecten

80

Lupinus angustifolius

Eenjarige helder blauw bloeiende lupine, vanaf Maart binnen voorzaaien, later ter plaatse, zonnige plek, veel insecten

60

Lupinus hartw eggii Mix ed

Combinatie v an roze, witte en blauw e tinten, eenjarig, vanaf maart binnen voorzaaien, later ter plekke, veel insecten

100

Lupinus luteus

Zoete geelbloeiende eenjarige lupine, waarvan de zaden ook gegeten worden, trekt veel insecten aan, zonnige plek

80

Lupinus nanus Pix ie Delight

Eenjarig mengsel in blauw, wit, paars en roze, sterk vertakkende planten, trekt veel insecten aan, zonnige plek

50

Lupinus poly phyllus 'New Millennium Mix ed'

Winterharde v aste plant met rijk gekleurde bloemen, ook meerkleurige bloemen, zaden kiemen onregelmatig

120

Lupinus poly phyllus 'Russell Hybriden'

Mooi mengsel in wit, roze, rood, blauw een geel, vaste plant, prima snijbloem

110

Ly copersic on esculentum var. Ananas Noire
Ly copersic on esculentum var. Aunt Ruby's green
Cherry

Vleestomaat ook bekend onder de naam Black Pineapple, geintroduceerd door Pascal Moreau, heerlijke smaak

200

tomaten

Groenblijv ende cherry tomaat, hoge productie, erg lekker, wennen aan de kleur, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Black Plum

Afkomstig uit Rusland, kan heel goed buiten w orden gekweekt, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Brown Cherry

Flinke kers tomaat bruin paarsrode huid, heerlijke frisse smaak, geweldig in salades, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var Cappuchino

Bruin-rode cherry tomaat met een goede smaak, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Carbon

Grote donker paars-groene vleestomaat met een groene kraag, geweldige smaak, voor grillen, soepen en sauzen

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var.Copia

Goudgeel v an kleur met oranjerode streepjes, vleestomaat, rijpt in 85 dagen, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Dancing With Smurfs

Donkerblauw e cherry tomaat, goede productie, prima smaak, geweldige kleur in salades, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Flame Orange

Tomaat in de v orm van een golfbal, pittige smaak en helder oranje van kleur, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Indigo Blue Berries

rozerode tomaat met een blauw e kraag, zeer goed van smaak en een hoge productie, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Isis Brandy

afgeplatte middelgrote gele tomaat met een licht-roze gloed, prima smaak, kruising tussen Isis Candy en Yellow Brandywine

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Pink Accordeon

Donkerroze gegolfde v leestomaat, rijpt in 80 dagen, voor grillen, soepen en sauzen, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Primary Colors

Fraaie stev ige tomaat, geel met een blauwe kraag, prima smaak, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Snow White

kleine goed prucerende Cherry tomaat, wit tot heel lichtgeel, goede smaak, kan in potten, zaaien vanaf April

150

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Thai Pink Egg

helderroze eiv ormige tomaat afkomstig uit Thailand, rijpt in 80 dagen, goede productie, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. White Currant

Geelw itte kleine zoete cherry tomaat met een bijzonder hoge productie, rijpt in 75 dagen, zaaien vanaf April

200

tomaten

Ly copersic on esculentum var. Valencia

Heirloom tomaat afkomstig uit Maine, vlezige tomaat met een oranje huid, goede smaak en productie, rijpt in 75 dagen

200

tomaten

Melotria scabra

Mex icaanse minikomkommer of Muizen meloen,erg lekker, buiten opkweken

250

jonge v ruchten

Melissa officinalis

Citroenmelisse, zaaien bij 20 graden, vaste plant, te gebruiken in salades, ijs, bij vis en in sauzen, trekt insekten aan

50

blad

Mimosa pudica

Groenblijv ende kamerplant waarvan de blaadjes zich sluiten bij aanraking

Momordica charantia

Bittermeloen, Sopropo, klimmer met gele bloemen, vruchten jong eten i.v.m. bitterheid, voor kas,tunnel of serre

Monarda citriodora

lilaroze bloemen, eenjarig, naar citroenen geurend blad, lekker als thee, trekt insekten aan

Nelumbo nucifera 'Roze'

Roze bloeiende Lotus, zaaien in helder water bij 20 tot 25 graden in glas, boor een klein gaatje in de harde zaadhuid

20-60
250

jonge v ruchten

90

blad

100

zaden en w ortels

Nelumbo nucifera 'Wit'

Wit bloeiende Lotus, zaaien in helder water bij 20 tot 25 graden in glas, boor een klein gaatje in de harde zaadhuid

Nicotiana mutabilis

Eenjarige grote sterk geurende siertabak,van wit naar roze verkleurende trompetjes

100

zaden en w ortels

Ocimum americanum 'Lemon Basil'

Citroen basilicum heeft een heerlijke frisse citroengeur, uitzaaien bij +20 graden en vochtig

50

blad

Ocimum basilicum 'Cinnamom Basil'

Kaneel basilicum heeft middelgrote naar kaneel geurende bladeren, combineerd goed met fruit en salades

50

blad

Ocimum basilicum 'Large Leavedl'

Aromatische basilicum met extra grote bladeren, uitzaaien bij 20+ graden en vochtig, warme zonnige plek

50

blad

Ocimum basilicum Purple Delight

Deze soort heeft rood-paarse stevige bladeren met een sterke geur, geschikt v oor salades e.d.

50

Ocimum basilicum 'Lime Basil Mrs Burnsl'

Limoen basilicum die op veel manieren in de keuken kan worden gebruikt, ook geschikt voor in potten

50

blad

Ocimum hybrid 'Blue Spice'

Sterke groeier die het ook goed doet in potten, bijzonder is het v anille aroma wat ook in de smaak terug komt

50

blad

Ocimum tenuiflorum

Heilig Basielkruid, ook wel Ocimum sanctum genoemd, gebruik als eenjarige of als kuipplant

100

Papav er somniferum 'Black Peony'

Deze w interharde eenjarige zaait u in de nazomer of v anaf maart, purper-zwarte gevulde bloemen, mooie zaaddozen

100

Papav er somniferum 'Danish Flag'

Enkelbloemige winterharde eenjarige, zaaien in de nazomer of vanaf maart, mooie zaaddozen

100

Papav er somniferum 'Flamish Antique'

Prachtige gev ulde bloemen in een combinatie van roze, rood en cremewit, zaaien in de nazomer of vanaf Maart

100

Papav er somniferum 'Frosted Salmon'

Winterharde eenjarige met roze gev ulde bloemen waarvan de uiteinden van de bloemblaadjes verbloeien naar wit

100

Papav er somniferum 'Roze Peony'

Deze w interharde eenjarige zaait u in de nazomer of v anaf maart, roze gevulde bloemen, mooie zaaddozen

100

Papav er somniferum 'Scarlet Peony'

Deze w interharde eenjarige zaait u in de nazomer of v anaf maart, rode gevulde bloemen, mooie zaaddozen

100

Papav er somniferum 'Swansdown''

Gefranjerde bloemblaadjes heeft deze witte met gevulde bloemen, fraaie zaaddozen, zonnige plek

100

Papav er somniferum 'The Giant'

Na de grote rozerode enkele bloemen, volgen extra grote zaaddozen, zaaien in de nazomer of vanaf Maart, zonnig

120

Petroselinum crispum var. Neapolitanum

Platte blad peterselie, ter plekke zaaien vanaf eind April, kan in potten, 1e jaar eetbaar blad, 2e jaar bloei

50

Petunia Nana compacta White

Zaaien bij 18 tot 20 graden, na v erspenen licht en koel opkweken, zonnige ple. Regelmatig bemesten en water geven

30

Petunia hy bride Nana compacta Mixed

Zaaien bij 18 tot 20 graden, na v erspenen licht en koel opkweken, zonnige ple. Regelmatig bemesten en water geven

30

Petunia Nana compacta Violet

Zaaien bij 18 tot 20 graden, na v erspenen licht en koel opkweken, zonnige ple. Regelmatig bemesten en water geven

30

Petunia hy brida Pendula Balcony Mix ed

Zaaien bij 18 tot 20 graden, na v erspenen licht en koel opkweken, zonnige ple. Regelmatig bemesten en water geven

Phaseolus coccineus Crusader

Pronkboon met lange bonen zwarte zaden met lila tekening

300

Bonen

Phaseolus coccineus Police Mens Boots

Pronkboon met rode bloemen, gitzwarte grote zaden

300

Bonen

Phaseolus coccineus Sunset

Pronkboon, sterke klimmer, hoge produktie, zwarte zaden met roze tekening

300

Bonen

Phaseolus lunatus 'Florida Butter Lima'

Goed producerende Lima boon in ons klimaat, kan ook in de koude kas, binnen voorzaaien, na half mei naar buiten

250

Bonen

Phaseolus lunatus 'Red Seeded'

Snel groeiende Lima boon, geschikt voor ons klimaat, kan in de kas, binnen voorzaaien, na half mei naar buiten

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris Anellino Giallo

oud ras, klimmer, gebruik als sperzieboon, ook als droge boon, mooie getekende zaden

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris 'Borlotti'

Groenrood gev lamde stoksnijboon uit Italie, jong als snijboon, later als dopboon of droge boon, zaaien tot eind juni

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris Cave pole Bean

Snelgroeiende klimmer, na 55 dagen eetbare groene bonen. Na 90 dagen volwassen als droge boon. Zonnige plek

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris 'Cherokee Trail of Tears'

Stokboon met groenpaars gespikkelde bonen, vrijw el zonder draad, als droge boon prachtige langwerpige zwarte bonen

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris 'Citroenboontje'

Heerlijk ouderw ets droogboontje, zeldzaam, ook wel juffertjesbonen of lemon beans genoemd, binnen voorzaaien

100

Bonen

Phaseolus v ulgaris Coco Noir

Stamboon met hoge productie, gitzwarte bijna ronde zaden als droge boon

100

Bonen

Phaseolus v ulgaris 'Goldelfe'

Stokboon met heldergele afgeplatte snijbonen, zacht v an smaak, kan in de kas, zaaien t/m begin juli

250

Bonen

120-150

blad

45

Phaseolus v ulgaris Chabarowsk

Stokboon met groenpaars gevlamde bonen, bruin gestippelde zaden

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris 'Hemelv aart'

Hemelv aartboontje, stokboon met een hoge productie, jong plukken, kan prima in een kas

300

Bonen

Phaseolus v ulgaris 'Mocca'

Stokboon met een hoge productie, jong als sperzieboon, de droge bonen hebben een gemarmerde moccakleur met wit

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris Monstrans

Stokboon w aarvan vooral het gebruik van de droge zaden voor soepen e.d.

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris 'Papa di Rola

Snel groeiende stokboon, kan in de kas, jong als sperzieboon, fraaie bruin-witte tekening van de droge bonen

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris c.v. 'Rheingold'

Zachtgele stokboon, klimmer, heerlijk zacht v an smaak, kan ook prima in een kas

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris 'Tiger Eye'

Fraaie stokboon, jong als sperzieboon, de droge bonen hebben een fraaie tijgeroog tekening, binnen voorzaaien

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris 'Woleys Wonder'

Stokboon met een hoge productie v an afgeplatte gele bonen, kan ook in de kas, zacht van smaak

250

Bonen

Phaseolus v ulgaris 'Yin Yang'

Stamboon met hoe kan het ook anders het patroon v an Yin Yang, erg lekker, ook als droge boon

80

Bonen

Pisum sativ um

Unieke rode erw t, vanaf Maart te zaaien. E.v.t. binnen voorzaaien, ook voor late teelt, help deze soort in stand te houden

200

Rode erw ten

Poncirus trifoliata

Winterharde citrus soort, zaaien bij 20 graden, helderwitte bloemen, gevolgd door groene bittere vrucht

250

Bonen

Raphanus caudatus 'Rat Tails Radish'

Radijs w aarvan de nog jonge paars-rode zaadpeulen worden gegeten, rijpt in 30 dagen

60

zaadpeulen

Raphanus sativus 'Easter Egg Mix '

Kleurig mengsel v an ronde radijzen(wit, geel, roze en rood) rijpt in 30 dagen

30

blad, bloem en knol

Raphanus sativus 'D 'avignon'

Oude v arieteit uit Frankrijk, zaaien van feb t/m sept, langwerpig rood met witte punt, bloem eetbaar

20

blad, bloem en knol

Raphanus sativus 'Green Meat'

Oosterse radijs, langwerpig rond, lichtgroen van binnen, zaaien van mei t/m sept, rauw en gekookt

20

blad, bloem en knol

Raphanus sativus var. Longipinnatus cv. KN-Bravo

Langw erpige licht paarse radijs van het Daikon ty pe, zaaien van feb t/m aug, zoet van smaak

20

blad, bloem en knol

Raphanus sativus 'Miy ashige'

Oosterse herfst radijs, langwerpige witte iets afgekorte radijs met een lichtgroene waas, 50 dagen

20

blad, bloem en knol

Raphanus sativus 'Pink Beauty '

Echte zomerradijs, rond, roze kleur, mild van smaak, zaaien van feb t/m aug, bloem ook eetbaar

20

blad, bloem en knol

Rhapanus sativus 'ronde half rood half w it

Óv erbekende goed groeiende radijs, wit met een rode kop, zaaien van februari t/m september, grond vochtig houden, pittig

20

blad, bloem en knol

Raphanus sativus 'Zeeuwse gele Zeempjes'

Echte Zeeuw se gele radijsjes,in de vorige eeuw al populair, ook in Polen en Rusland, zaaien van februari t/m september

20

blad, bloem en knol

Raphanus sativus 'Ronde Zwarte Winter'

Rammenas, Black Radish, zaaien van juni t/m Augustus, stamt uit de Romeinse tijd, rauw eten of v oor roerbakken

50

knol

Raphanus sativus 'Red Meat'

Grote Oosterse radijs, bekend als watermelon radish, zaaien van juni t/m sept, zoet, roze van binnen

20

blad, bloem en knol

Raphanus sativus 'Shunkyo Semi Long'

Jaarond te zaaien, langwerpig en roze, combi van pittig en zoet, in 32 dagen klaar om te oogsten

20

blad, bloem en knol

Raphanus sativus Íjskegel'

Ijskegel of White icecle is het meest bekende langwerpige ras, zaaien van feb t/m aug, mild pittig

20

blad, bloem en knol

Rumex sanguineus 'Bloody Dock

Zuring, v aste plant met prachtige rode nerven in het blad, jong blad is culinair te gebruiken

60

jong blad

Satureja hortensis

Bonenkruid, eenjarig, blaadje worden gebruikt bij bonen, vlees en vis, zonnige plek, uitzaaien bij circa 20 graden

40

blaadjes

Solanum abutiloides

Het kleine zusje v an de boomtomaat, mits echt goed rijp zijn de vruchten eetbaar, uitzaaien bij 20 graden, kuipplant

100

rijpe v ruchten

Sily bum marianum

Mariadistel, indrukwekkende plant w aarvan de wortels, jong blad en de bloemen als artisjok gegeten kunnen worden

140

blad, bloem en w ortel

Tagetes erecta 'All double Yellow'

Selectie met heldergele dubbele bloemen, uitstekende snijbloem, eenjarig

100

Tagetes linnaeus 'Glowing Embers'

Uit Linnaeus tuin in Uppsala, warm oranjerode bloemen, prima snijbloem, eenjarig, zonnig

80

Tagetes lucida

Mex icaanse mint, vaste plant, matig winterhard, blad en bloem anijsachtig aroma, zonnig

100

blad en bloem

Tagetes lucida 'Sweet Mace'

Compacte v orm van de Mexicaanse Mint, veel gebruikt in de Mexicaanse keuken

40

blad en bloem

Tagetes patula x erecta 'Chameleon'

Aan dezelfde plant kun je enkele en dubbele bloemen vinden, vaak tweekleurig, eenjarig

40-50

Tagetes patula 'Jolly Jester'

Enkelbloemige vorm, opvallend zijn de bruinrode strepen op de heldergele bloemblaadjes

50-100

Tagetes patula 'Tall Nema Mix ed'

Mengsel met dubbele bloemen in geel tot mahonie, werkt goed tegen Nematoden (aaltjes)

Tetragonia tetragonioides

New Zealand Spinach, vanaf 1819 in cultuur, binnen voorzaaien, na half mei naar buiten, blad en jonge scheuten eetbaar

60-100

Thunbergia alata

Suzannen met de mooie ogen, kan prima buiten, eenjarige klimmer, zaaien bij 20 graden, zonnige plek

150

Tropaeolum majus Cherry Rose

Oost-Indische kers met frisrode bloemen, eetbaar blad, bloemen en zaden(kappertjes)

150

eetbaar blad, zaden en bloemen

Tropaeolum majus Gloeious Gleam

Prachtig mengsel met enkele en dubbele gespoorde bloemen, eetbaar blad, bloemen en zaden(kappertjes)

150

eetbaar blad, zaden en bloemen

Tropaeolum majus Mahogany Gleam

Mahonie kleurige dubbele bloemen heeft deze cultivar, eetbaar bladf, bloemen en zaden(kappertjes)

150

eetbaar blad, zaden en bloemen

Tropaeolum majus Milkmaid

Hoog opgaande cultiv ar met zachtgeleopvallende bloemen, eetbaar blad, bloemen en zaden, zonnige plek

200

eetbaar blad, zaden en bloemen

Tropaeolum majus lobbianum

Oostindische kers, eenjarige klimmer in een mengsel van enkelbloemige kleuren, jong blad en bloem eetbaar

200

jong blad en bloem

Trpaeolum nanum Alaska mixed

40

Tropaeolum nanum Black Velvet

Bontbladig mengsel in v eel kleuren, geschikt v oor potten en randen, zonnige plek
De donkerste bloemen heeft deze cultivar met diep donkere mahonie bruine bloemen, ook voor potten en randen, zonnige
plek

Tropaeolum nanum Lady Bird Cream Purple Spot

Cremekleurige bloemen met rode stippen, prima voor in potten en randen, zonnige plek

40

Tropaeolum nanum Night & Day

Mix van mahoniekleurige bloemen en gele, geeft het effect v an dag en nacht, geschik t voor in potten, zonnige plek

40

Tropaeolum nanum Princess of India

Compact groeiende Oost-Indische kers met dieprode bloemen, geschik t voor potten en randen, zonnige plek

40

Tropaeolum nanum Salmon Baby

Zalm-rose bloemen heeft deze compact groeiende cultivar, geschikt v oor potten en randen, zonnige plek

40

Tropaeolum nanum Tom Thumb Single Mix

Mengsel v an donkerbladige enkelbloemige gespoorde Oost-Indische kers, geschikt voor in potten en randen, zonnige plek

Verbascum bombyciferum

Tw eejarige soort met zilvergrijs behaard blad, heldergele bloemen, zaaien juli-sept, snijbloem

Verbascum phoeniceum 'Mix ed Colours'

tw ee jarig, soms kortlevend vast, inde kleuren rood, roze, paars en wit, kan ook in potten

90

Verbascum phoeniceum 'White Lustre'

Helderw itte selectie, bloeit opnieuw als de uitgebloeide bloemtakken worden verwijderd

60

Verbascum phoeniceum 'Violetta'

Donker paarse selectie, bloeit ook voor een tw eede keer na het v erwijderen van de oude bloei

Verbascum nigrum var. Album

Zuiv erwitte selectie met paarse hartje in de witte bloem, tw eejarig, 1e jaar rozet 2e jaar bloei

100

Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis cv. Red Noodle

Rode kouseband, heeft een warme beschutte plek nodig, kan in de kas, zonnig, niet te nat

200

Vitis amurensis

Prachtige druiv en soort, klimmer met prachtige rode bladeren in de herfst, bijzonder winterhard, geen eetbare druiven

500

Zea may s 'Painted Mountain'

Mooi gekleurde zoete mais, zaaien vanaf April in potjes of v anaf Mei ter plaatse, heerlijk zo vanaf de kolf

200

Zinnia elegans 'Burpeeana Mix ed'

Grootbloemeig mengsel, binnen voorzaaien voor vroege bloei, kan vanaf half mei ook ter plekke worden gezaaid

90

Zinnia elegans 'Button Box Mix ture'

Kleinbloemig mengsel, bossige groei, binnen voorzaaien voor vroege bloei, of na half mei ter plaatse, zonnige plek

35

Zinnia elegans Çactus Flowered Mix '

Grootbloemig dubbelbloemig mengsel, binnen voorzaaien voor vroege bloei, of na half mei ter plaatse, zonnige plek

90

Zinnia elegans 'Envy'

Zeer bijzondere lichtgroene halfgevulde bloemen, binnen voorzaaien voor vroege bloei, of vanaf mei ter plaatse, zonnig

Zinnia elegans 'Isabellina'

Hoge cremegele cultiv ar met gevulde bloemen, prima snijbloem, binnen voorzaaien voor vroege bloei, of ter plekke

100

Zinnia elegans 'Oriole'

Hoge goudgele cultiv ar met gevulde bloemen, prima snijbloem, binnen voorzaaien voor vroege bloei, of ter plekke later

100

Zinnia elegans 'Scarlet Flame'

Hoge helderrode cultiv ar met gevulde bloemen, prima snijbloem, binnen voorzaaien voor vroege bloei, of ter plekke later

100

Zinnia elegans 'Whirligig'

Mooi mengsel waarvan de bloemblaadjes aan de punten een contrasterende kleur hebben, voorzaaien voor vroege bloei

Zinnia peruv iana 'Red Spider'

Rood bloeiende stev ige eenjarige Zinnia, trekt veel insekten aan, bloeit mei t/m okt

30

jong blad en groeipunten

40

40
160

90

60

50
80-90

maiskolven

